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Comissió Acupuntura 

Núm. d’acta: 1/19 Hora d’inici: 20.00 h Data: 16/01/2019 

 

Assistents: 

Coordinadores:     

Membres:  Huarte-Mendicoa Fiol, Nerea 
(3100) 

 Tegiacchi Gelsi, Tomás (8087) 

  Esteve Torres, Andreu (3742)  Ortiz Borràs, Angel (2337) 

Convidats     

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

2. Matinal 2019. 

3. Matinal 2020. 

4. Congrés Ginebra. 

5. Revista científica Elsevier. 

6. Asociación de acupuntores sanitarios. 

7. Congrés Medicina Integrativa Barcelona. 

8. Assemblea extraordinària del Consejo General. 

9. Article proposat per a la revista. 

10. Codi deontològic 

 

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

No la podem realitzar. 

 

2. Matinal 2019 

En Tomàs confirma que està tot organitzat. Arribarà a les 8.45 h per preparar-ho tot. 
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

3. Matinal 2020 

Ens interessaria poder convidar ponents i ens agradaria saber si podríem tenir pressupost 
per a aquest concepte de cara a l’any vinent, la Matinal del 2020. 
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

4. Congrés Ginebra 

En Tomàs comunica que la IAAPT, grup de treball d’acupuntura, volen fer una guia de 
treball de l’acupuntura en el camp de la Fisioteràpia. Es presentarà protocol en aquest 
Congrés. 
Creiem que seria interessant que el Col·legi es pogués fer membre de la IAAPT, per 
poder estar en contacte directe amb aquest grup d’investigació i col·laborar-hi en el que 
ens sigui possible. 
Ens interessa poder assistir al Congrés de Ginebra per poder fer contactes amb la IAAPT 
i assistir a la presentació del protocol abans esmentat. Pel gran interès que ens suscita 
des de la Comissió, demanem que el Col·legi es faci càrrec de les despeses de dos 
membres de la Comissió, pagant viatge, entrada i allotjament. 
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Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

5.Revista científica Elsevier 

Tomàs Tegiacchi serà membre del comitè editorial de la Revista Internacional de 
Acupuntura. Ed. Elsevier. La Comissió d’Acupuntura passarà a formar part del consell 
assessor de la revista. Es posaran en contacte des de la revista amb el Col·legi per oferir 
un conveni per als col·legiats. En ser l’única revista d’acupuntura indexada en castellà 
creiem que seria interessant que el Col·legi facilités que els col·legiats se’n puguin 
beneficiar. 
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

6. Asociación de acupuntores sanitarios 

L’Àngel comenta que amb conversa amb Liu de Madrid seria interessant inscriure’ns a 
l’associació per mantenir-nos en contacte amb la mateixa. Cadascun dels membres a títol 
individual si s’hi està d’acord. 

Tasques a realitzar Inscriure’s cadascú dels membres a títol individual, si s’hi està d’acord. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

7. Congrés Medicina Integrativa Barcelona 

En Tomàs es va posar en contacte amb l’organització i s’estan mantenint contactes 
perquè la Comissió d’Acupuntura pugui entrar al comitè científic del congrés. Pendent de 
confirmar. 

Tasques a realitzar En Tomàs segueix treballant el tema. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 Tomàs Realitzant-se 

 

8. Assemblea extraordinària pseudociències impulsada pel CFC 

Des de la Comissió no entenem la denominació que s’ha emprat per aquest acte, atès 
que s’està titllant l’acupuntura i l’osteopatia ja, com a pseudoteràpia o pseudociència, res 
més lluny del que creiem que vol desmentir el mateix acte. Creiem que hauria de tenir una 
denominació que no etiqueti d’entrada i, per tant, sigui parcial. D’altra banda pensem que 
valdria la pena que aquesta assemblea pogués produir-se molt abans de la data prevista. 
Pensem que seria molt necessari fer-la abans del mes d’agost d’aquest any. 
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

9. Assemblea extraordinària del Consejo General 

Des de la comissió ens agradaria conèixer quan es produirà la reunió extraordinària per 
poder estar al corrent de la situació. 
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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10.Article proposat per la revista 

S’accepta l’article amb unes petites modificacions que farem arribar al Jordi Benavente. 
Tasques a realitzar L’Andreu farà arribar a Jordi Benavente petites modificacions de l’article. 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 Andreu Immediata 

 

11. Codi deontològic 

L’Andreu proposa d’elaborar un codi deontològic del fisioterapeuta acupuntor per fer-lo 
arribar a tots els registrats amb el seu número de col·legiat i registrat. 
Tasques a realitzar Andreu s’encarrega de portar propostes per a la propera reunió. 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 Andreu Per a la propera 
reunió 

 
 

Data propera reunió 

6 de març a les 20.00 h. Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. 

 
Coordinador 
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