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Comissió d’Acupuntura 

Núm. d’acta: 02/22 Hora d’inici: 20.00 h Data: 21/04/2021 

 

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 tasques realitzades.  
3- Tasques pendents. 
4- Estat membres actuals. 
5- Informació sobre la reunió de comissions. 
6- Altres informacions.  
7- Propera reunió. 

 

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

Queda aprovada l’acta anterior. 

 

2. Resum tasques realitzades 

Ja està disponible la informació de la comissió al web. 
Ja s’ha enviat el qüestionari de satisfacció de la Matinal. S’ha contactat amb el Col·legi i ens enviaran els 
resultats properament. 
Ja s’ha enviat la proposta del Curs de gonartrosi (Tomàs) i estem esperant resposta del Col·legi. 
Està preparada la proposta de notícia de l’informe del Ministeri sobre l’acupuntura en el dolor 
musculoesquelètic no oncològic. S’enviarà a tothom per a una última revisió. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

Avaluar els resultats del qüestionari de satisfacció. 
Enviar a tots els membres la proposta de notícia per a l’última 
revisió. 

CFC Propera reunió 
 
En els propers dies 

 

3. Tasques pendents 

Preparació de les propostes dels cursos d’ATM i oncologia. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

1- Proposta curs ATM. 
2- Preguntar al Col·legi sobre la metodologia. 

1- Charles 

2- Cristina 

Propera reunió 
 

 

4. Estat membres actuals 

S’informa que el Col·legi farà la propera crida de membres de les comissions al maig. 
Els assistents consensuem que no ens cal demanar nous membres. 
Es pregunta si algú sap alguna cosa d’en Raul Guzmán, ja que fa temps que no participa a la Comissió. La 
Nerea comenta que intentarà contactar amb ell durant els propers dies per saber si vol seguir participant a la 
Comissió. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

1-Contactar amb en Raul. 1-Nerea  Propers dies 
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5.  Informació sobre la reunió de comissions 

S’informa de l’última reunió de coordinadors. 
Un de les coses a destacar és que les persones que tinguin previst demanar les ajudes de formació al Col·legi 
durant la segona meitat de l’any, cal que ho facin saber, a través del formulari corresponent, abans del juny. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

   

 

6. Altres informacions (Guies NICE, curs SCACB) 

S’informa del propera masterclass de la SCACB sobre electroacupuntura en lesions de genoll que es realitzarà 
al maig. Es demanarà al Col·legi que en faci difusió. 
 
S’informa de la nova publicació de les guies NICE sobre dolor crònic on apareix la recomanació explícita de 
l’ús de l’acupuntura: https://www.nice.org.uk/guidance/NG193 
 
Es buscarà una estratègia de difusió per tal d’informar els col·legiats d’aquesta recomanació. 
 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

Proposta de difusió de la recomanació d’acupuntura en les 
guies NICE. 

CFC i Cristina 7 maig 

 

7. Propera reunió 

16 de juny de 2021 a les 20.00 h. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

   

 
 
Coordinador: Carles Fernández (col. 11362) 
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