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Comissió d’Acupuntura 

Núm. d’acta: 02/20 Hora d’inici: 20.00 h Data: 04/03/2020 

 

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) 

 Guillem Suarez 
Salasi (col. 10569) 

  

Convidat/s:     

 

Ordre del dia 

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

2. Informació sobre la reunió de comissions 
-Nova normativa de comissions 
-Formularis d’activitats i dates límits (20 abril) 
-Dies mundials: 24 octubre (Acupuntura) 
-Possibles col·laboracions a explorar (oncologia, Fisioteràpia aplicada en animals,?...) 
 

3. Propostes dels grups de la Comissió 
-Burocràcia 
-Difusió 
-Evidència 
 

4. Reunió pendent Ana i Luciana 
-Objectius Comissió 
-Vies de difusió 
 

5. Altres qüestions 

 

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

Queda aprovada l’acta anterior. 
 

2. Informació sobre la reunió de comissions 

S’informa de la nova normativa de comissions i els nous formularis d’activitats així com els 
terminis d’entrega (20 abril). Aquesta documentació estarà disponible al Drive de la 
Comissió. 
 
També es decideix realitzar algun tipus d’acció encara per definir per al Dia Mundial de 
l’Acupuntura (24 d’octubre) 
 
Finalment es parla de mirar de buscar col·laboracions amb altes comissions com podrien 
ser oncologia o fisioteràpia en animals (camps on s’utilitza l’acupuntura). També es poden 
realitzar accions amb la Comissió d’Osteopatia en temes sobre teràpies complementàries. 
 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

Penjar la normativa i formularis al Drive de la 
Comissió. 

Carles 05/03/20 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Explorar col·laboració amb la Comissió d’Oncologia 
(Temes en comú: estudi Cristina acupuntura càncer 
de mama i comissió assessora en teràpies 
complementaries - veure punt següent). 

Cristina  

 

3. Propostes dels grups de la Comissió 

Cadascun dels grups explica les accions que han pensat dur a terme: 
 
Burocràcia:  
-S’han posat en contacte amb en Dani Jimenez per informar-se de les converses amb el 
Departament de Salut. S’ha informat que la Generalitat vol crear una Comissió assessora 
en teràpies complementaries en el marc del tractament del càncer i d’altres malalties greus. 
 
-S’està mirant d’aclarir les informacions contradictòries sobre l’exercici de l’acupuntura per 
part dels fisioterapeutes en centres sanitaris on no hi ha un metge responsable. 
 
Difusió 
-Les activitats previstes són la Matinal d’Acupuntura (últim cap de setmana de gener) i un 
Seminari tècnic d’electroteràpia (data per definir). 
 
-Es planteja la possibilitat d’un esdeveniment tipus congrés més gran amb la participació 
d’altres comunitats o professionals (metges, infermeria, veterinària). 
 
Evidència 
-S’explica que una de les accions que es vol fer són resums de publicacions científiques 
rellevants sobre acupuntura de manera regular (bimensuals). 
 
-A llarg termini es volen crear documents de resum sobre l’evidència de l’acupuntura en 
diferents àmbits per penjar-los al web. 
 
-Es volen iniciar els tràmits per formar part de la International Acupuncture Association of 
Physical Therapists (IAAPT), secció de la World Confederation for Physical Therapy. 
 
-Es vol explorar la possibilitat de buscar un acord amb la “Revista Internacional de 
Acupuntura” per afavorir la publicació de treballs i acordar preus especials per als 
fisioterapeutes del Registre d’Acupuntors. 
 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

Intentar formar part de la comissió assessora en 
teràpies complementàries (parlar amb les 
comissions d’osteopatia i onco?). 

Andreu --- 

Aclarir la informació sobre l’exercici de l’acupuntura 
per part dels fisioterapeutes. 

Andreu 6/05/20 

Preparació de formularis per a les activitats 
previstes: Matinal, seminari tècnic. 

Guillem i 
Nerea 

6/05/20 

Demanar al Col·legi els tràmits a seguir per formar 
part de la International Acupuncture Association of 
Physical Therapists (IAAPT) 
https://www.wcpt.org/iaapt 
 

Carles i 
Tomàs 

6/05/20 

http://www.fisioterapeutes.cat/
https://www.wcpt.org/iaapt
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Resum sobre les noves guies clíniques d’artrosi que 
inclouen l’acupuntura com a opció terapèutica: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31908149 

Carles 6/05/20 

Explorar acord amb la Revista Internacional de 
Acupuntura 

Tomás 6/05/20 

 

4.  

 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

Proposta de dates per a la reunió amb l’Ana i la 
Luciana. 

Carles 05/03/20 

 

5.  

 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

   

6. Propera reunió 
El dia 6/5/2020 a les 20.00 h. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

   
 
 
 
Coordinador: Carles Fernández (col. 11362) 

http://www.fisioterapeutes.cat/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31908149

