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Comissió d’Acupuntura 

Núm. d’acta: 5/16 Hora d’inici: 20.00 h Data: 23/11/2016 

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

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Examen d’ingrés al Registre de Fisioterapeutes Acupuntors. 
3. Article sobre el Seminari de “Tractament de la patologia lumbar amb acupuntura 

neurofuncional”. 
4. Organització de la Matinal. 
5. Congrés Fisioteràpia 2018. 
6. Estat actual de la Comissió. 
7. Precs i preguntes. 

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

 
2. Examen d’ingrés al Registre de Fisioterapeutes Acupuntors 
La Junta de Govern ens ha retornat els exàmens que vam redactar per tal de fer les 
modificacions pertinents. Tots els membres de la Comissió acceptem els comentaris fets 
per la Junta (modificació dels consells a donar per part del fisioterapeuta) i els durem a 
terme per tal de finalitzar aquest document. Queda acabar d’ordenar la part que se li diu al 
que s’examina i quina part no. Creiem que només se li farà saber el motiu de consulta i a 
partir d’aquí serà ell qui recopili la informació. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Informar a la Irene. Tomàs 28/11/2016 

 
3. Article sobre el Seminari de “Tractament de la patologia lumbar amb acupuntura 
neurofuncional” 
El Guillem ha redactat la notícia del seminari perquè surti a la revista del Col·legi. Tots els 
membres de la Comissió validem el redactat. Enviarem el document juntament amb les 
fotografies al Departament de Comunicació del Col·legi per tal de fer la notícia. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Enviar notícia i fotografies de l’activitat. Tomàs 25/11/16 

 
4. Organització de la Matinal 
A dia d’avui només tenim de forma oficial la ponència del Marc Raventós sobre 
acupuntura amb un sol punt de 45 minuts de durada. És per aquest motiu, que ens hem 
posat en contacte de forma personal amb possibles ponents. D’aquesta manera tenim 2 
xerrades de 15 minuts que realitzaran el Raül i l’Andreu sobre l’evidència científica en 
lumbàlgies i una altra que farà el Guillem sobre el seu Treball Final de Màster que és 
l’acupuntura i el Parkinson. Tenim 2 ponents més aparaulats i que des de la Comissió els 
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donem com a vàlids i que, en aquests dies, enviaran la documentació necessària. 
Aquests són l’Alícia Buxedas, que presentaria el seu Treball Final de Màster (sobre 
l’acupuntura i la incontinència urinària) i el Dr. Ishar Dalmau. Ambdues ponències serien 
de 45 minuts de durada. En cas que fossin totes validades, pensem que per a l’edició 
d’aquest any ja tenim totes les ponències necessàries. Aprofitem la reunió d’avui per 
treballar i finalitzar l’organigrama del dia a l’espera de tota la documentació dels ponents i 
validacions pertinents.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar la documentació de les ponències i 
l’organigrama. 

Tomàs 27/12/2016 

 
5. Congrés Fisioteràpia 2018 
Es posa de manifest que les 2 fisioterapeutes que vam donar per fer el contacte perquè 
representessin la Comissió d’Acupuntura al Congrés de fisioterapeutes del 2018 no han 
pogut ser contactades pel Col·legi (Stener-Victorin i Foster). Com que no hi ha cap altra 
fisioterapeuta que sigui de caire internacional, hem fet una cerca a nivell nacional. Ens em 
posat en contacte amb el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de 
Madrid i ens van referir a Liu Zheng, que és el fisioterapeuta acupuntor responsable de la 
Comissió d’Acupuntura del mateix Col·legi. A tots ens sembla que el seu perfil encaixa per 
a aquest esdeveniment i és per això que es passa el contacte al Col·legi per convidar-lo. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
6. Estat actual de la Comissió 
El Raül Guzmán, membre de la Comissió i resident a Lleida, ens va comentar que va anar 
al DiFT i que li van donar un tríptic de les comissions del Col·legi. Per la nostra sorpresa, 
no apareix la Comissió d’Acupuntura. També recordem que al Noticiari núm. 103 (de març 
a abril) van sortir totes les jornades i activitats que havien fet les diferents comissions i no 
es va esmentar cap de les que s’havien realitzat des de la Comissió. És per tant que 
volem mostrar el nostre malestar per aquestes situacions que semblen menysprear la 
feina que realitzen els diferents fisioterapeutes integrants d’aquesta Comissió. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
7. Precs i preguntes 
No n’hi ha. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
 

Data propera reunió 
22 de febrer a les 20.00 h. 

 
Coordinador 


