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Comissió d’Acupuntura 

Núm. d’acta: 4/19 Hora d’inici: 20.00 h Data: 12/06/2019 

Assistents: 

Membres 
Tomàs Tegiacchi (col. 8087) Josep M. Charles (col. 1559) 

Andreu Esteve (col. 3742) Nerea Huarte (col. 3100) 

Guillem Suárez (col. 10569) 
Cristina López (col. 1653) 
Carles Fernández (col. 
11362) 

Raul Guzmán (col. 1305) 
Àngel Ortiz (col. 2337) 
Núria Coral (col. 1944) 

Convidats - 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.

2. Oficialitzar la baixa de l’Elena Rubio i l'alta de la Cristina López de San Román.

3. Revisió de les normatives generals de comissions.

4. Divisió de tasques dins de la Comissió per optimitzar feina.

5. Projecte d’elaboració d’un codi deontològic per a fisioterapeutes-acupuntors.

6. Propostes de diverses sobre jornades formatives i col·laboracions amb altres entitats.

7. Peticions diverses respecte la Fisioteràpia i l'acupuntura.

8. Peticions diverses a la Junta.

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior

Queda aprovada l’acta anterior. 

2. Oficialitzar la baixa de l’Elena Rubio i l'alta de la Cristina López de San Román

Per raons personals i de feina, malauradament l'Elena Rubio va demanar la baixa de 

la Comissió. No obstant, una nova membre va presentar-se oficialment: 

 Cristina López San Román, núm. col·legiada 1653

3. Revisió de les normatives generals de comissions

Tal i com es va demanar a la reunió de coordinadors, la Comissió està revisant 

la normativa per donar la nostra opinió. Es donarà un arxiu complet amb totes les 

opinions. 
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4. Divisió de tasques dins de la Comissió per optimitzar feina

Atès que ara som 10 membres, es van decidir dividir les tasques en 2 grups per poder 

avançar més ràpidament i eficaç en els objectius de comissió. Aquests grups seran: 

 GRUP EVIDÈNCIA:

 Actualització constant de l’evidència científica més actual i ferma disponible 

sobre acupuntura, especialment enfocat a l’àmbit d’actuació del 

fisioterapeuta. La intenció és nodrir d’evidència tant per a la revista, per a la 

web, altres col·legiats, etc. 

 Donar suport metodològic i consells d’investigació en format tallers, 

seminaris, etc. A aquells col·legiats que decideixin fer recerca seriosa. 

 GRUP DIFUSIÓ:

 Promoure i difondre evidència científica i la tasca dels fisioterapeutes 

acupuntors i  la utilitat de l’acupuntura com una eina més del fisioterapeuta 

entre altres col·legiats, centres sanitaris de diversa índole, altres col·legis, 

etc.  Mitjançant tríptics, infografies, vídeos, xarxes socials, etc.  

5. Projecte d’elaboració d’un codi deontològic per a fisioterapeutes-acupuntors

La idea va començar per realitzar un decàleg de bones pràctiques, però es va decidir que 

seria més potent i seriós crear un codi deontològic per als fisioterapeutes que practiquin 

acupuntura. S’han reunit codis d’altres col·legis i professions sanitàries i s’està començant 

a fer un esquelet. 

6. Propostes diverses sobre jornades formatives i col·laboracions amb altres

entitats 

Per temes d’evidència, fa temps que es porta pensant en col·laborar amb altres 

associacions per tal d’enfortir l’acupuntura en el context científic, principalment amb la 

secció d’acupuntura de la WCPT, la IAAPT; i les seccions d’acupuntura i Fisioteràpia de 

l’Acadèmia de Ciències Mèdiques.   
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7. Peticions diverses en Fisioteràpia i acupuntura

 Ja que actuem com a assessors experts i en representació del CFC, ens agradaria 

que es fes més promoció de l’acupuntura com una eina útil per als fisioterapeutes 

en l’àmbit sanitari i dins del nostre marc competencial. Des de la Comissió podem 

aportar idees i no tindríem cap problema en preparar alguna cosa si el Col·legi ens 

ho demana.

 S’havia pensat en fer una reunió informativa amb la Junta de Govern i, si surt bé, 

amb tots els col·legiats que hi estiguessin interessats després, per parlar sobre 

evidència, recerca i tots els projectes que tenim en ment.

 També s’havia plantejat promoure beques d’investigació que incloguessin

l’acupuntura (dins del marc competencial) i voldríem saber l’opinió del CFC.

8. Peticions diverses a la Junta

En prèvies reunions es van plantejar una sèrie de preguntes de les quals ens agradaria 

tenir resposta aviat. Entenem que a causa del canvi de Junta i l’adaptació dels nous 

membres a les seves responsabilitats encara no s’ha pogut discutir, però agrairíem que 

se’ns contactés. Aquestes preguntes són: 

 Crear xarxes socials per difondre investigació en acupuntura en l’àmbit

fisioterapèutic amb el suport del CFC. Atès l’auge de les xarxes socials, la situació 

actual que viu l’acupuntura i aprofitant que tenim suport institucional, es va 

plantejar crear un Twitter, una pàgina de FB, etc. per a la Comissió per poder 

esclarir dubtes dels col·legiats d’una manera més directa, a més a més d’utilitzar-lo 

com una eina de divulgació científica en el marc de la Fisioteràpia-acupuntura.  

Voldríem saber l’opinió al respecte.  

 Situació actual dels centres sanitaris a Catalunya vers els fisioterapeutes

acupuntors: és un tema que ens preocupa molt, ja que és una situació injusta tenint 

en compte que en altres comunitats autònomes, com a Madrid o Andalusia, no hi 

ha cap problema. Ens agradaria que la Junta de Govern i el degà (amb el suport de 

la Comissió si és necessari) poguessin establir una via de diàleg amb la 

Conselleria de Salut per intentar resoldre aquesta situació. Sabem que el 

departament legal hi està treballant, però tot queda en mans dels professionals 

afectats al final i la nostra influència és nul·la.  Agrairíem l’ajuda extra.   
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 Reunió amb el Consejo: ens agradaria saber de què es va parlar a la reunió que es

va fer a Madrid per discutir l’assumpte de les pseudoteràpies i com es va

posicionar el CFC.

 Publicacions d’evidència: fa temps alguns membres de la Comissió van presentar

una sèrie de revisions bibliogràfiques sobre diverses patologies 

neuromusculoesquelètiques per a la revista científica, es van presentar i encara no 

s’ha obtingut una resposta. Voldríem saber si fa falta alguna cosa més o ajuda per 

a publicar-ho, ja que se’ns va donar el vistiplau.  

Amb tot, creiem que seria millor que els membres de la Comissió i la Junta es 

poguessin reunir personalment, ja que en la nostra opinió seria més ràpid i profitós per a 

tothom.   

Coordinador 

Guillem Suárez Salas, col·legiat núm. 10569 
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