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Comissió d’Acupuntura 
Núm. d’acta: 02/22 Hora d’inici: 20.00 h Data: 6/4/2022 
 

Assistents: 
Coordinador:  Carles Fernández (col. 11362) 
Sotscoordinador  Nerea Huarte (col. 3100) 
Membres: 
 

 Cristina López (col. 
1653) 

 Marta Espinal 
Esteve (col. 6979) 

  Marta Espinal (col. 
6979) 

 Andreu Esteve (col. 
3742) 

 Josep M. Charles 
(col. 1559) 

 Àngel Ortiz (col. 
2337) 

   
Convidat/s:      

 
Ordre del dia 

1-Aprovació acta anterior. 
2-Altes i baixes. 
3-Informació comissions. 
4-Matinal 22 i 23.  
5-Curs Moxibustió. 
6- Consulta exercici acupuntura.  
7-Propera reunió. 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
Queda aprovada l’acta anterior. 
2. Altes i baixes 
La Núria Coral informa que per motius personals deixa la Comissió. 

 
3. Informació comissions 

Es comuniquen les següents informacions de l’última reunió de comissions. 
 
-Nou descompte per als membres de les comissions per als cursos del Col·legi. Els 
membres podran tenir un 50% de descompte en tots els cursos, en tants cursos com 
desitgin. 
 
-Es transmet la proposta de la Junta del projecte “Meet and Science”. 
 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
   

 
4. Matinal d’Acupuntura 2022 i 2023 
Es comenta el desenvolupament de la Matinal que va tenir lloc el passat 26 de febrer. 
Es considera que la recepció i participació va ser molt bona per les circumstàncies 
actuals. 
 
Es proposa una nova data al Col·legi per a la Matinal del proper any 28 de gener de 
2023. 
Es consulta al Col·legi si en cas de convidar ponents de fora, es farien càrrec de les 
despeses de viatge. 
 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Tasques a realitzar Responsable Data realització 
   

 
5. Estat Curs Moxibustió 
 
S’informa que ja s’ha llançat el Curs de Moxibustió japonesa. 
Es demana fer-ne difusió. 
https://www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/formacio/cursos/2022/5/introduccio-
moxibustio-japonesa-amb-felip-caudet 
 
 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
   

 
6. Consulta exercici acupuntura 
 
S’informa de la consulta rebuda per part d’una col·legiada on demanava aclariments sobre 
els problemes legals de la pràctica de l’acupuntura en centres sanitaris sense la presència 
d’un metge responsable.  
 
Aquest és un tema que s’ha traslladat a la Junta de manera repetida en les últimes actes i 
encara no se’ns ha donat resposta. A causa de la rellevància del tema i de l’impacte que 
pot tenir, fins i tot en forma de conseqüències legals per als fisioterapeutes acupuntors, 
sol·licitem una reunió amb la Junta de Govern per poder parlar d’aquesta qüestió. 
 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
   

 
 

7. Propera reunió 
25 de maig 20.00 h. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
   

 
 
 
 
Coordinador: Carles Fernández (col. 11362) 
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