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Comissió d’Acupuntura 

Núm. d’acta: 06/20 Hora d’inici: 19.00 h Data: 09/12/2020 

 

Assistents: 

Coordinador:  Carles Fernández (col. 11362) 

Sotscoordinadora:  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, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Tancament de les ponències per a la Matinal d’Acupuntura. 
3. Estat actual del Curs de formació en electroacupuntura. 
4. Col·laboració a les jornades de l’associació d’acupuntors sanitaris. 
5. Noves propostes per al 2021. 

 

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

Queda aprovada l’acta anterior. 

 

2. Tancament de les ponències per a la Matinal d’Acupuntura 

S’explica que ja s’han tancat totes les ponència per a la Matinal d’Acupuntura, però a causa de la 
incompatibilitat d’alguns dels ponents es demana posposar la data de la Matinal una setmana. Del 
30 de gener al 6 de febrer. Com que la sessió és online, s’espera que no sigui un inconvenient. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

1- Avisar el Col·legi del canvi de data 
2- Avisar els ponents del canvi de dates 
3- Fer arribar al Col·legi el programa definitiu 

1- Carles 
2- Nerea 
3- Nerea 

11 de desembre 

 

3. Estat actual del Curs de formació en electroacupuntura 

S’informa que el Col·legi havia aprovat la realització del curs tot i que demanava més detalls sobre 
el contingut i faltava tancar les dates de la realització. 
 
Desafortunadament en Raúl Guzmán, que havia de realitzar el curs, avisa que per motius personals 
no té previst poder organitzar cap curs durant el 2021. 
 
Es comenta la possibilitat d’altres cursos i en Josep M. Charles en proposa un d’articulació 
temporomandibular i en Tomás Tegiacchi un altre d’aplicació en gonartritis. 
 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

1- Realitzar una nova proposta de curs. 1- Josep M. i 
Tomàs 

1- Gener 2021 
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4. Col·laboració a les jornades de l’associació d’acupuntors sanitaris 

La Nerea exposa que en Liu Zheng, de l’associació d’acupuntors sanitaris, l’ha contactat perquè 
algú de la Comissió participi en una ponència a les jornades d’acupuntura científica que es 
realitzaran el 20 de febrer de 2021. 
 
En Carles Fernández s’ofereix per fer-ho. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

Enviar la informació necessària per a la ponència. Carles 
Fernández 

12-12-2020 

 

5. Noves propostes per al 2021 

A causa de la complexitat de la situació actual es planteja definir propostes que no requereixin una 
gran dedicació. 
 
De tota manera, es mantindran els objectius d’organitzar la Matinal del proper any. 
 
Respecte al curs de formació, es planteja esperar a què es puguin realitzar de manera presencial 
abans de fer noves propostes (a part de les mencionades al punt 3).  
 
Es planteja realitzar la difusió de diverses aplicacions de l’acupuntura mitjançant infografies com la 
que es va realitzar per al Dia Mundial de l’Acupuntura. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

1- Realitzar propostes de temàtiques rellevants per a 
les infografies. 

1-Tots Gener 2021 

 

6. Propera reunió 

10 de febrer de 2021 a les 20.00 h. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

   

 
 
Coordinador: Carles Fernández (col. 11362) 
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