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Comissió d’Acupuntura 

Núm. d’acta: 05/21 Hora d’inici: 20.00 h Data: 07/10/2020 

 

Assistents: 
Coordinador:  Carles Fernández (col. 11362) 

Sotscoordinador  Nerea Huarte (col. 3100) 

Membres:  Tomàs Tegiacchi (col. 
8087) 

 Núria Coral (col. 1944)  Raul Guzmán (col. 
1305) 

 Andreu Esteve (col. 3742)  Josep M. Charles (col. 
1559) 

 Àngel Ortiz (col. 2337) 

 Cristina López (col. 1653)    

Convidat/s:      

 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior. 
2. Informacions reunió coordinadors (formacions i congressos). 
3. Activitats pendents (infografia, matinal, curs electroteràpia, contacte WF). 
4. Proposta d’homogeneïtzació dels criteris del Registre d’Acupuntors. 
5. Precs i preguntes. 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
Queda aprovada l’acta anterior. 

 

2. Informació reunió coordinadors 
 
S’informa que finalment hi haurà dues finestres durant l’any per demanar ajudes per assistir a cursos i 
congressos (desembre i juny). De tota manera es podran fer peticions fora de les finestres si queda 
pressupost. 
 
Es comenta que la Cristina López podria aprofitar aquestes ajudes per a un curs d’acupuntura oncològica. Es 
vol preguntar si aquesta ajuda afecta l’ajuda a la formació que ha demanat per cursar un màster oficial. 

 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
1- Tramitar ajuda Cristina. 
2- Realitzar una previsió de possibles congressos i 

formacions per al proper any 2021. 

1- Carles 
2- Tots 

1- 15 octubre 
2- Desembre 2020 

 

3. Activitats pendents (infografia, matinal, curs electroteràpia, contacte WF) 

 
Realització infografies 
La infografia per al Dia Mundial de l’Acupuntura ja ha estat entregada i acceptada pel Col·legi. 
Es comenta seguir amb el model d’infografies per fer promoció de l’evidència de l’acupuntura a partir d’estudis 
i guies de pràctica clínica. 
 
Matinal 
S’està pendent de tancar les ponències per a la Matinal d’Acupuntura del 2021.  
Es planteja la participació de ponents per videoconferència ja que això facilitaria la participació de persones 
de fora de Catalunya. 
 
Curs electroteràpia 
Està pendent d’aprovació per part del Col·legi, s’ha demanat una resposta al més aviat possible ja que està 
previst per al mes de febrer. 
 
IAAPT 
El Col·legi ha traslladat la petició al CGCF i s’està a l’espera de resposta. 
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Revista Internacional de Acupuntura 
No s’ha obtingut resposta de la “Revista Internacional de Acupuntura” per afavorir la publicació de treballs i 
acordar preus especials per als fisioterapeutes del Registre d’Acupuntors (Tomàs). 

 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
1- Infografia guia pràctica clínica artrosi. 
2- Tancar ponents matinal. 

1- Carles 

2- Nerea/tots 

1- 30 novembre 
2- 15 novembre 

 

4. Proposta d’homogeneïtzació dels criteris del Registre d’Acupuntors 

Es decideix mantenir el nombre d’hores de formació en acupuntura necessàries per formar part del Registre 
d’Acupuntors (actualment 300 h).  

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

   
 

5. Preguntes i altres informacions 
S’informa també de les raons per les quals la Comissió de Neurologia disposa d’un Instagram propi. Es tracta 
d’un compte que existia fa anys però la consigna general segueix sent que totes les publicacions es facin des 
del compte del Col·legi. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

   
 

6. Propera reunió 
9 de desembre de 2020 a les 20.00 h. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 

   
 
 
Coordinador:  
Carles Fernández (col. 11362) 
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