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Comissió d’Acupuntura 

Núm. d’acta: 03/22 Hora d’inici: 20.00 h Data: 25/5/2022 

 

Assistents: 
Coordinador:  Carles Fernández (col. 11362) 

Sotscoordinadora  Nerea Huarte (col. 3100) 

Membres: 
 

 Cristina López (col. 

1653) 
 Marta Espinal 

Esteve (col. 6979) 

 

 Andreu Esteve (col. 

3742) 
 Josep M. Charles 

(col. 1559) 
 Àngel Ortiz (col. 

2337) 

   

Convidat/s:      

 

Ordre del dia 

1-Aprovació acta anterior. 
2-Matinal 2023. 
3-Estat Curs de Moxibustió. 
4-Consulta legal pràctica acupuntura. 
5-Altes projectes 22-23. 
6-Crida nous membres. 
 

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

Queda aprovada l’acta anterior. 

2. Matinal 2023 

S’informa que la data proposada per a la Matinal del 2023 no està disponible. Es decideix 
proposar com a nova data el 25 de febrer de 2023.  
 
S’informa que el Col·legi va accedir a valorar la proposta de fer-se càrrec les despeses de 
viatge i allotjament dels ponents de la Matinal.  
 
Cal fer una proposta de cares a convidar la Sonia del Río (Nerea). 

 

3. Estat Curs de Moxibustión 

S’informa que per falta d’alumnes es va posposar el Curs de Moxibustió als dies 4 i 5 de 
febrer de 2023.  

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

   
 

4. Consulta legal pràctica acupuntura 
 
S’ha acordat una reunió amb en Ramón Aiguadé el dia 1 de juny per parlar de la posició 
del Col·legi pel que fa a la protecció dels fisioterapeutes que practiquen acupuntura en un 
centre sanitari.  
 
S’informa de les preguntes que es traslladaran: 
 

1. Què s’està fent des del CFC per ajudar els centres que han rebut les instàncies del 

Departament de Salut per deixar d’anunciar la tècnica de l’acupuntura? 

2. Què s’està fent des del CFC per revertir la situació d’impossibilitat de registrar l’acupuntura 
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com a tècnica aplicada al centre de fisioteràpia, durant el procés de registre del centre 

sanitari? 

3. Quina viabilitat se li dona des del CFC a cada una de les següents solucions? 

3.1.Eliminar tota publicitat o informació pública en relació a la tècnica. 

3.2.Fer un local amb dos usos: Fer registre del centre sanitari a les activitats habituals de la 

part majoritària del centre i no inscriure al registre sanitari una altra part del centre per 

poder fer una altra activitat, essent aquesta l’acupuntura, no sanitària. 

3.3.No registrar el centre com a centre sanitari. 

4. Com podem tenir l’assessorament legal per a aquestes situacions, ja que a través de l’acta no 

estem aconseguint respostes? 

5. Des del Consejo General s’està duent alguna acció per lluitar per l’acupuntura com a eina 

d’ús del fisioterapeuta? 

6. Volem saber si d’altres disciplines com l’EPI, la punció seca, la fisioteràpia invasiva o la 

neurofuncional tenen la mateixa dificultat que l’acupuntura per ser acreditades com a 

tècniques aplicades al centre de fisioteràpia durant el procés d’acreditació del centre com a 

centre sanitari? 

  

Tasques a realitzar Responsable Data realització 
   

 

5. Altes projectes 22-23 
 
Es parla de planificar accions (infografies, vídeos...) per tal de defensar l’ús de 
l’acupuntura en l’àmbit sanitari i, en concret, per part dels fisioterapeutes. 
 
Caldrà definir l’estratègia en els propers mesos per tal de començar a executar-la a partir 
del setembre de 2022. 
 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 
   

 

6. Crida nous membres 
 
S’acorda per ara no fer una crida de nous membres. 
 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 
   

 

7. Propera reunió 

Dimecres dia 6 de juliol a les 20.00 h. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

   

 
 
Coordinador: Carles Fernández (col. 11362) 
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