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Comissió d’Acupuntura 

Núm. d’acta: 2/16 Hora d’inici: 20.00 h Data: 4/4/2016 

 
Assistents: 
Membres:  Tomàs Tegiacchi (col. 8087)   Josep M. Charles (col.1559) 
  Andreu Esteve (col. 3742)  Nerea Huarte 
  Raül Guzman   
Convidats:     

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Baixa d’Anna Sauri de la Comissió d’Acupuntura. 
3. Alta del Raül Guzman de la Comissió d’Acupuntura. 
4. Estat del Màster d’Acupuntura de la Universitat de Beijing. 
5. Examen del Registre de fisioterapeutes acupuntors. 
6. Proposta treball de l’evidència científica en acupuntura. 
7. Organització de la V Matinal d’Acupuntura. 
8. Seminari Tècnic d’Acupuntura neurofuncional. 
9. Precs i preguntes. 

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

 
2. Baixa d’Anna Sauri de la Comissió d´Acupuntura 
Donem de baixa de la Comissió a l’Anna Saurí per no poder participar per motius 
personals. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Informar de la baixa al responsable de les 
comissions. 

Tomàs 5/4/2016 

 
3. Alta del Raül Guzman de la Comissió d’Acupuntura 
Donem d’alta al Raül Guzman a la Comissió com a membre actiu. Per motius de 
distància, hem acordat que participarà de les reunions al Col·legi a través d’Skype. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Informar de l’alta al responsable de les comissions. Tomàs 11/4/2016 

 
4. Estat del Màster d’Acupuntura de la Universitat de Beijing 
A dia d’avui, tenim pendents una reunió amb el Col·legi d’Infermeria de Barcelona per 
intercanviar impressions i informació al respecte i d’una reunió paral·lela de la Junta de 
Govern amb el Departament de Salut on es preguntarà sobre aquesta qüestió. 
El coordinador llegeix la carta que han signat conjuntament la Secció de Metges 
Acupuntors del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, la Societat Científica 
d’Acupuntura de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, el Màster en 
Acupuntura d’IL3-Universitat de Barcelona, el Màster en Acupuntura de la Universitat de 
Barcelona-Sant Joan de Déu i el Màster en Acupuntura de la Universitat de Lleida on 
posen de manifest la seva disconformitat sobre com s’ha dut a terme el projecte. 
Tenint clar que el fisioterapeuta acupuntor pot fer ús de l’acupuntura dins de les seves 
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competències, pensem que cal difondre que el nostre col·lectiu està habilitat per fer ús de 
la tècnica. 
Des de la Comissió, pensem que el nostre col·lectiu ha quedat de banda en tot el procés i 
pensem que pot ser una bona idea fer un manuscrit sobre la tasca del fisioterapeuta 
acupuntor i del col·lectiu que representem i a poder ser, sumar amb el Col·legi 
d´Infermeria de Barcelona. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contactar amb el degà per a la viabilitat del 
projecte. 

Tomàs 5/4/2016 

 
5. Examen del Registre de fisioterapeutes acupuntors 
Hem rebut els comentaris de la Junta de Govern sobre l’examen pilot de lumbàlgia que 
vam enviar. Farem les modificacions que ens han marcat per tal que s’aprovi i així poder 
preparar els altres models per tal de poder fer l’examen d´ingrés. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
6. Proposta de treball de l’evidència científica en acupuntura 
El Raül proposa que fem una participació a la Revista Científica del Col·legi enviant 
articles d’acupuntura amb evidència científica. El propi Raül va comentar aquest propòsit 
personalment al tresorer del Col·legi, el Sr. Ramón Aiguadé comptant amb el vistiplau 
d’aquest en aquest projecte. La idea és poder aprofitar aquesta activitat per poder-ne fer 
difusió el dia de la Matinal sobre l’evidencia científica en acupuntura que s’hagi pogut 
recopilar al llarg de l´any.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
7. Organització de la Matinal d’Acupuntura 
El coordinador avisa als membres de la Comissió que tenim data final per a la realització 
de la V Matinal i les dates de les diferents fases i que ja està penjat a la web de la 
Comissió: 
L’11 d’abril és l’inici de la convocatòria, el 3 d’octubre és la data límit d’enviament dels 
resums, el 3 de novembre és el dia de la comunicació dels resums seleccionats i el 28 de 
gener és la Matinal. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
8. Seminari tècnic d’acupuntura neurofuncional  
El coordinador recorda als membres de la Comissió que ja hi ha una data fixada per fer el 
Seminari tècnic d’acupuntura neurofuncional. La data final és el 29 d’octubre. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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9. Precs i preguntes  
No n’hi ha. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
Data propera reunió 
23 de maig, a les 20.00 h. 

 
Coordinador 


