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Comissió d’Acupuntura 

Núm. d’acta: 04/20 Hora d’inici: 19.00 h Data: 17/06/2020 

 

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. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior. 
2. Informació reunió coordinadors. 
3. Estat actual dels diversos grups i reorganització activitats.  
4. Proposta d’homogeneïtzació dels criteris del registre d’acupuntors (Nerea + SCACB). 
5. Preguntes i altres informacions (Estudi identificació assajos en acupuntura). 

 

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

Queda aprovada l’acta anterior. 

 

2. Informació reunió coordinadors 

S’explica que a l’última reunió de coordinadors es va informar que aquest 30 de juny és la data límit 
per enviar formularis per a les activitats formatives, jornades, matinals... Aquest punt fa referència 
tant a activitats que ja estaven programades i es van anul·lar a causa de la Covid-19 com a les 
activitats del proper any. Cal tenir en compte la possibilitat d’haver de realitzar aquestes activitats 
de manera no presencial. 
 
També s’explica el nou procediment per demanar ajudes econòmiques per a formacions i 
assistències a congressos per part dels integrants de les comissions. A partir del proper any, totes 
les comissions realitzaran totes les sol·licituds a principis d’any. Aquesta mesura pretén realitzar 
una repartició més equitativa. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

1- Entregar la sol·licitud per al Seminari tècnic 
d’electroteràpia.   

2- Realitzar una previsió de possibles congressos i 
formacions per al proper any 2021. 

1- Raúl/Nerea 
2- Carles 

1- 30 juny 
2- Desembre 2020 

 

3. Estat actual dels diversos grups i reorganització activitats  

Burocràcia: 
S’informa de la dificultat d’aclarir la legalitat de l’exercici de l’acupuntura per part dels fisioterapeutes 
en centres sanitaris (Àngel). 
 
Comissió assessora en teràpies complementaries en el Marc del Tractament del càncer i d’altres 
malalties greus: No s’han fet moviments. 
 
Evidència: 
Actualment es disposa de material (estudis, guies de pràctica clínica...) per fer promoció de 
l’evidència de l’acupuntura però no està decidida la via de difusió. Es podrien fer comunicats o tuits, 
però d’aquesta manera la informació es perd en el temps. Es preguntarà al Col·legi la possibilitat de 
tenir, a l’espai web de la Comissió, un apartat per penjar aquesta informació i que pugui ser 
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consultada per tots els fisioterapeutes. Això estava previst consultar-ho en una reunió amb l’Ana i 
la Luciana que va ser anul·lada a causa de la Covid. 
 
S’han iniciat els tràmits per formar part de la International Acupuncture Association of Physical 
Therapists (IAAPT) per part del Col·legi. 
 
S’està en converses amb la “Revista Internacional de Acupuntura” per afavorir la publicació de 
treballs i acordar preus especials per als fisioterapeutes del registre d’acupuntors (Tomàs). 
 
Difusió: 
Falta tancar els ponents per a la propera Matinal d’acupuntura (30-1-2021). Es demana a tots el 
membres que aportin noms de possibles candidats. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

1- Preguntar al Col·legi la possibilitat de penjar 
continguts sobre l’evidència de l’acupuntura a 
l’espai web de la Comissió. 

2- Tenir els noms dels possibles ponents per a la 
Matinal d’acupuntura. 

1- Carles 
2- Nerea/tots 

1- 30 de juny 
2- 30 de juliol 

 

4. Proposta d’homogeneïtzació dels criteris del registre d’acupuntors 

Es comenta la possibilitat d’augmentar el nombre d’hores de formació en acupuntura requerides per 
formar part del Registre d’Acupuntors (actualment 300 hores). La idea és equiparar-se amb seccions 
similars del Col·legi d’Infermeria o de metges. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

Discussió en la propera reunió.   

 

5. Preguntes i altres informacions 

1- Es comenta proposar al Col·legi que es pugui consultar de manera lliure els fisioterapeutes que 
formen part del Registre de Fisioterapeutes Acupuntors (només noms, sense dades de correus, 
telèfon etc.).  

2- Es parla de fomentar la relació amb la Societat Científica d’Acupuntura de Catalunya i Balears 
(SCACB) i, en especial, enfortir la posició de la Fisioteràpia. Amb aquesta intenció es parlarà 
amb la SCACB per fer una crida de nous membres als fisioterapeutes del Registre 
d’Acupuntors. 

3- S’informa de l’estat de l’estudi d’acupuntura en càncer de mama liderat per la Cristina López 
que està pendent de poder-se iniciar- un cop es normalitzi la situació actual. 

4- S’informa que s’està organitzant un estudi amb la SCAB, la Facultat de Ciències de la Salut 
Blanquerna i el Centre Cochrane amb l’objectiu d’identificar i descriure els estudis sobre 
acupuntura realitzats a Espanya. Un dels objectius serà descriure els estudis en funció de la 
professió sanitària del primer autor (entre elles, la Fisioteràpia). 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

1- Realitzar la consulta al Col·legi. 
2- Realitzar la proposta a la SCACB. 

1- Carles 
2-   Carles 

30 juny 

 

6. Propera reunió 

El 7 d’octubre de 2020 a les 20.00 h. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

   

 
 
 
Coordinador:  
Carles Fernández (col. 11362) 
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