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Comissió d’Acupuntura 
Núm. d’acta: 04/21 Hora d’inici: 21.00 h Data: 9/12/2021 
 

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-Aprovació acta anterior. 
2-Resum de les tasques pendents (Matinal, cursos). 
3- Altres informacions.  
4-Propera reunió. 
 

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

 
2. Resum de les tasques pendents (Matinal Acupuntura i Curs gonartrosi) 
 
Matinal Acupuntura: 
S’informa que finalment la data de la Matinal serà el 26 de febrer perquè la data anterior 
(5 de febrer) coincidia amb la Matinal per als nous col·legiats 
 
Ja s’ha iniciat la difusió i la sol·licitud d’abstracts de la Matinal. El termini es tanca el 
dilluns 13 de desembre. 
 
Per ara, com a ponent tenim confirmada a la Dra. Esther Martinez per parlar de l’ús de 
l’acupuntura en oncologia pediàtrica i la Dra. Betina Nishishinya. Faltaria buscar un tercer 
ponent que fos fisioterapeuta. 
 
Es comenta que si per la situació actual de la COVID s’hauria de plantejar una modalitat 
online de la sessió. Si fos així, sí que podríem comptar amb ponents com ara l’Antonio 
Godino. 
 
S’espera poder tancar el programa abans de Nadal. 
 
Cursos de formació: 
 
Encara no tenim resposta per part del Col·legi sobre les condicions econòmiques per als 
cursos que volem organitzar. Tampoc tenim resposta sobre la possibilitat d’organitzar 
cursos juntament amb la Societat Científica d’Acupuntura 
 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 

Preguntar canvi modalitat Matinal. CF  

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Preguntar informació cursos. CF i CL 
 

3. Altres informacions 
S’informa que ja s’ha publicat la crida de nous membres per a la Comissió. 
 
Es considera rellevant participar a la Matinal organitzada per a recents col·legiats de cara 
a promocionar la Comissió. En Carles Fernández comenta que ell podria fer la ponència. 
 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Confirmació dies mundials. 
Crida de nous membres. 

CF 
CF 

1-10-21 
1-10-21 

 
4. Propera reunió 
21 desembre 20.00 h. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
   

 
 
 
 
Coordinador: Carles Fernández (col. 11362) 

http://www.fisioterapeutes.cat/

