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Comissió d’Acupuntura 

Núm. d’acta: 01/21 Hora d’inici: 20.00 h Data: 17/02/2021 

 

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. Aprovació acta anterior. 
2. Comentaris sobre el desenvolupament de la Matinal. 
3. Qüestionaris per al feedback dels fisios-acupuntors. 
4. Activitats pendents (curs formació, informació de la Comissió al web del Col·legi, infografies, 

altres…). 
5. Noves propostes. 

 

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

Queda aprovada l’acta anterior. 

 

2. Comentaris sobre el desenvolupament de la Matinal 

Es discuteix sobre el nou format online de la Matinal. En general estem força satisfets ja que permet més 
facilitats per a la participació de ponents externs. També facilita la visualització des de casa o de manera 
asincrònica. Com a punts negatius, la dificultat d’interaccionar amb els participants i que dificulta la participació 
i el debat. Creiem que val la pena tenir en compte aquest format per a futures edicions o, fins i tot, plantejar 
la Matinal en format presencial i una sessió online amb ponents de fora. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

   

 

3. Qüestionaris per al feedback dels fisios-acupuntor 

Per tal de tenir feedback de la Matinal així com per recollir l’opinió i propostes sobre les diferents accions a 
realitzar, es crearà un formulari online per als fisioterapeutes acupuntors. 
Cal preguntar al Col·legi si ells ja tenen un sistema establert per fer-ho (Google form?) 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

1- Disseny del qüestionari 
2- Preguntar al Col·legi sobre la metodologia 

1- Andreu 

2- Carles 

Març 2021 
 

 

4. Activitats pendents (col·laboració AAS, curs formació, informació de la Comissió al web del Col·legi, 
infografies, altres…) 

Col·laboració Asociación Acupuntores Sanitarios (AAS): S’informa que en Carles Fernández participarà com 
a ponent a la “2ª Jornada científica Internacional de Acupuntura: Ampliando Horizontes” el proper 20 de febrer 
organitzada per la AAS com a representat del Col·legi. 
 
Proposta de cursos de formació: Queden pendents per acabar les propostes de formació sobre artrosi de 
genoll (Tomà) i ATM (Josep M.); a causa del format online, es parla de canviar el model a “Masterclass” ja 
que serà difícil fer contingut pràctic.  
 
Informació de la Comissió al web del Col·legi: Es recorda que aquesta tasca està pendent i que es va enviar 
una proposta per rebre feedback. Es tornarà a enviar la proposta i, si ningú diu res, es donarà com a acceptada 
 
Difusió: Es prepararà una notícia de cara a la futura publicació de l’informe del Ministerio de Sanidad sobre 
l’evidència de l’acupuntura per al dolor crònic no oncològic. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

1-Definir les futures formacions 1-Tomàs, Josep M. i Març 2021 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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2-Informació web Col·legi 
3- Notícia informe Ministerio 

Cristina 
2- Carles 
3-Josep M. i Nerea 

 

5.  Noves propostes per al 2021 

Es planteja un possible curs d’ acupuntura en oncologia (Cristina). 
 
L’Andreu i l’Àngel informen també que tenen la intenció de posar-se en contacte amb la Sra. Roser Vallès i 
Navarro, directora general de la Direcció General d’Ordenació i Regulacions Sanitàries, i amb la Sra. Pilar 
Godina Peris, cap del Servei d’Autorització i Registre d’Entitats, Centres i Serveis Sanitaris, per tal d’aclarir 
alguns aspectes legals sobre la pràctica de l’acupuntura als centres de fisioteràpia. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

1- Proposta curs oncologia 
2- Informació centres fisio 

1-Cristina 
2-Andreu i Angel 

Març-abril 

 

6. Propera reunió 

El 21 abril de 2021 a les 20.00 h. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

   

 
 
 
Coordinador: Carles Fernández (col. 11362) 

http://www.fisioterapeutes.cat/

