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Comissió d’Acupuntura 

Núm. d’acta: 5/17 Hora d’inici: 20.30 h Data: 18/10/2017 

 
Assistents: 
 

Membres 
 Tomàs Tegiacchi (col.8087)  Josep M. Charles (col.1559) 
 Andreu Esteve (col.3742)  Nerea Huarte (col.3100) 

 

Guillem Suárez (col. 10569) 
Elena Rubio (col. 6354) 
Berna Sindreu (col. 8343) 

 
Raul Guzmán (col. 1305) 
Àngel Ortiz (col. 2337) 

Convidats   
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

2. Enfocament de la Comissió d’Acupuntura a la Jornada Intercomissions.  

3. Estat de les activitats informatives que es duran a terme (tríptics, guies, xerrades). 

4. Estat de l’examen per a l’accés al registre d’acupuntors.  

5. Elaboració d’un decàleg o sèrie de normes de bona praxi en acupuntura. 

6. Precs i preguntes. 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
Queda aprovada l’acta anterior. 

 

2. Enfocament de la Comissió d’Acupuntura a la Jornada Intercomissions 
La informació està pràcticament redactada. Membres de les diferents comissions (Carina 

Salgueiro, Laura Pérez, Nerea Huarte i Guillem Suárez) han decidit quedar un dia personalment 

per observar al pacient i determinar com es poden combinar entre elles per optimitzar el 

tractament a presentar a les JIC.  

 

La Comissió enfocarà el seu pla d’actuació des de dues vessants: breument des de la medicina 

tradicional xinesa i després des de la vessant més occidental, argumentant el motiu pel qual s’han 

escollit X punts des del punt de vista neurofuncional.  

Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Redactar el pla i enviar-ho tant als membres de la 

Comissió d’Acupuntura com a les altres comissions.  

Tots 18/10/2017 
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3. Estat de les activitats informatives que es duran a terme (tríptics, guies, xerrades, etc.) 

També s’ha decidit posar en marxa plans informatius tant per a professionals de la salut com per a 

usuaris sobre els camps d’actuació de l’acupuntura dins el món de la Fisioteràpia. El pla inicial és 

començar per tríptics i xerrades de caire general, on en Guillem Suárez començarà a redactar un 

esborrany, i més endavant aprofundir en certs aspectes com ara fer una guia d’actuació en fisio-

acupuntura en processos artròsics. 

 

Diversos membres de la Comissió també han aportat informació basada en evidència científica 

sobre patologies tractables en Fisioteràpia i acupuntura: cefalees, gonartrosi i epicondilitis. Vàrem 

pensar que es podrien anar enviant per penjar a la revista científica, si fos possible. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Seguir cercant informació al respecte.    Comissió 18/10/2017 

 

4. Estat de l’examen per a l’accés al registre d’acupuntors 
Simplement es van discutir els tempos de l’examen i com es distribuirien els examinadors per 

parelles (hi assistiran tots menys Berna, Raül i Tomàs per motius professionals). Es va decidir 

que, atès que serem tres parelles, dos examinaran i quan una de les dues acabi, la que estava en 

reserva entrarà a examinar mentre l’altre delibera el resultat dels dos examinats, i així 

successivament.     

Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Informar a Irene Martínez    Coordinador 18/10/2017 

 

5. Elaboració d’un decàleg o sèrie de normes de bona praxi en acupuntura 
Durant l’examen del registre d’acupuntors es va observar certs procediments fruits de les diferents 

corrents de pensament de les diverses escoles d’acupuntura no universitàries que, si bé en 

absolut perillosos, podien xocar lleugerament amb el marc sanitari actual. 

 

Per aquest motiu, ens agradaria fer un llistat curt amb algunes normes a seguir per tots els 

fisioterapeutes acupuntors registrats que, en cas d’incomplir-se i que succeís algun esdeveniment 

negatiu, Comissió i Col·legi quedessin exempts de responsabilitat.  

Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Informar a la Irene Martínez.    Coordinador 4/11/2017 
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6. Precs i preguntes 
Es va comentar dins la Comissió que, atès que l’examen per entrar al registre és un servei 

exclusiu per a col·legiats que ha portat un temps elaborar i que ha suposat un gest de temps i 

recursos per part de tots, si es rebria algun tipus de retribució pels serveis prestats, tal i com es fa 

en alguns grups de treball, per exemple.  

Tasques a realitzar Responsable Data realització 
-  - 4/11/2017 

 

Data propera reunió 

Dia 29 de novembre a les 20.30 h. 

 

 

Coordinador 

Guillem Suárez Salas, col·legiat núm. 10569 
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