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Comissió d’Acupuntura 
Núm. d’acta: 1/17 Hora d’inici: 20.00 h Data: 24/02/2017 

 
Assistents: 
Membres:  Tomàs Tegiacchi (col. 8087)   Josep M. Charles (col.1559) 
  Andreu Esteve (col. 3742)  Nerea Huarte 
  Guillem Suárez (col. 10569)  Raul Guzmán 
  Àngel Ortiz   
Convidats:  Irene Martínez   

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Benvinguda de nou membre a la Comissió d’Acupuntura. 
3. Decidir casos a tractar amb les comissions d’hipoteràpia i neurologia per a la 

Jornada Intercomissions. 
4. Organització de la VI Matinal del gener de 2018. 
5. Suggeriment de creació de diploma acreditatiu per a nous fisioterapeutes 

acupuntors. 
6. Estat actual de la Comissió i obtenció de nous membres. 
7. Establir plans de difusió de l’acupuntura (web CFC i altres). 
8. Suggeriment de creació d’un motor de cerca de fisioterapeutes acupuntors. 
9. Suggeriment de creació d’un llistat d’universitats on es faci acupuntura. 
10. Precs i preguntes. 

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

 
2. Benvinguda de nou membre a la Comissió d’Acupuntura 
Es va donar la benvinguda a l’Àngel Ortiz, fisioterapeuta acupuntor de l’Institut de 
Fisioteràpia Sant Martí, també membre del GT de Mútues del Col·legi.  
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Informar l’Àngel de les tasques que es duran a 
terme en un futur i de les funcions de la Comissió.   

Tots 26/04/2017 

 
3. Decidir casos a tractar amb les comissions d’hipoteràpia i neurologia per a la 
Jornada Intercomissions 
Les comissions mencionades van proposar un cas de diplegia (extremitats inferiors) amb 
distonia espàstica, alteracions estructurals en esquena i extremitats inferiors i del to 
postural en tronc superior i extremitats superiors per adaptació. 
 
La Comissió s’hi va mostrar d’acord. En aquest cas, i atès l’ampli camp d’actuació de 
l’acupuntura i la poca experiència dels membres en casos com aquest, es partirà des 
d’una base teòrica i es proposarà una evolució de tractament que s’adapti a un treball 
conjunt amb tècniques de neurologia i hipoteràpia. D’entre les pràctiques que es proposen 
s’hi inclou la digitopuntura per meridians, zones reflexes, etc. Passant després cap a 
acupuntura convencional, electroacupuntura o moxibustió, entre altres; per combinar tant 
conceptes més clàssics de MTX com d’altres occidentals i més moderns.  
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També es van demanar l’historial clínic complet del pacient, atès que si no es farà difícil 
establir una línia d’actuació el més acurada possible.   
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Comunicar-se amb l’Eva Cirera i la Teresa Xipell, 
coordinadores, per demanar informació d’història 
clínica i començar a coordinar-se.  

 
Guillem 

 
26/04/2017 

 
4. Organització de la VI Matinal 
S’ha decidit ja començar a cercar ponents i enviar missatges als fisioterapeutes 
acupuntors registrats. Aquesta informació s’enviarà tant per correu personal com al 
Noticiari del Col·legi a partir del 2 o el 8 de maig.  
 
D’altra banda, ja es van definir totes les dates respectives a l'esdeveniment, que són: 
Inici d’enviament de resums: a partir del 2 o 8/5/2017 fins 30/10/2017 
Data límit de presentació de resums: 30/10/2017 
Data límit per a selecció de ponències: 30/11/2017 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Començar a cercar ponents i enviar missatge Comissió 26/04/2017 

 
5. Suggeriment de creació de diploma acreditatiu per a fisioterapeutes acupuntors 
Es va tornar a proposar la creació d’un diploma acreditatiu per als fisioterapeutes 
acupuntors que permeti demostrar més enllà d’un paper, que els seus estudis han estat 
validats pel CFC. El format seria similar al del Col·legi de Metges o bé a gairebé qualsevol 
diploma que es dona després d’haver realitzat una formació.   
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Informar a la Irene. Guillem 26/04/2017 

 
6. Estat actual de la Comissió i obtenció de nous membres 
Es va tornar a posar de manifest la necessitat d’obtenir més membres per a la Comissió ja 
que tres dels membres viuen lluny de Barcelona (Raúl, Tomàs, Josep) i un d’ells és 
professor de màster (Josep), fet que dificulta molt la reunió presencial de tots els 
membres i limita la realització de tasques i el creixement de la Comissió com a entitat del 
CFC. Per sort, l’Àngel Ortiz s’incorpora per ajudar-nos.  
 
Es va proposar l’enviament d’un correu electrònic als fisioterapeutes acupuntors registrats 
(a través del CFC) per intentar engrandir la Comissió i facilitar les mencionades tasques.  
També es farà una crida al Dit i al Noticiari  
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Cercar possibles membres mentre el CFC 
amablement realitza les gestions demanades. 

Tots 26/04/2017 

 
7. Establir plans de difusió de l’acupuntura 
Seguint amb el pla de la passada reunió, es van mencionar diversos punts per millorar la 
coneixença de l’acupuntura.  D’entre les propostes hi ha: 
Per començar, seguir una línia més acord amb el CFC i centrar-se en la divulgació a partir 
de l’àmbit del dolor i el sistema neuromusculoesquelètic per més endavant expandir-se 
cap a altres camps.  
Es va considerar que un tríptic seria una altra bona forma de difusió. La idea principal del 
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primer tríptic radicaria en ‘’Què és l’acupuntura i en què ens pot ajudar’’. Es va pensar 
també en, un cop acabat, presentar-lo al Dit, repartir-lo durant el Dia Mundial de la 
Fisioteràpia, etc.  
Per a la propera reunió, tots els membres es miraran els vídeos de les altres comissions 
per agafar idees i, en un futur, fer-ne un respecte a l’acupuntura, tant des del vessant més 
clàssic com el més contemporani.   
La Nerea i el Guillem començaran a buscar informació respecte de les primeres 4 
patologies més tractades en acupuntura i la seva efectivitat a partir de la llista establerta 
per l’OMS. A la propera reunió es presentarà aquesta informació resumida i altres dos 
membres passaran a fer el mateix amb les successives malalties.     
També es va considerar si és possible enviar aquests articles a altres col·legis i les seves 
respectives revistes.   
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Informar a la Irene de l’últim punt.  Comissió 26/04/2017 

 
8. Llistat d’universitats on es realitzi acupuntura 
Es va afegir una nova universitat al llistat del CFC per als fisioterapeutes que estiguin 
interessats en cursar acupuntura. El nou màster és: 
Postgrau en acupuntura contemporània aplicada al dolor, acreditat per la Fundació 
General de la Universitat d’Alcalà i realitzat a KenZen i diversos hospitals. S’adjuntarà el 
pdf al correu electrònic de l’acta per a la Irene Martínez.   
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Informar a la Irene. Guillem 26/04/2017 

 
9. Suggeriment de creació d’un motor de cerca de fisioterapeutes acupuntors 
La Irene va comentar que, atès que el web actual és una mica caos, de moment 
s’esperarà a què estigui llesta la nova per actualitzar aquest motor de cerca i fer-lo més 
clar i fàcil de trobar per als usuaris.  
 
Es va comentar també que, si us plau, en aquest futur cercador es poguessin obtenir les 
dades de: número de col·legiat – número de registre – altres dades d’interès (per 
exemple: CV bàsic). 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Informar a la Irene. Guillem 26/04/2017 

 
10. Precs i preguntes 
Es va tornar a comentar quina era la posició actual del Col·legi respecte de l’Hospital de 
MTX que s’està construint i a quins acords s’havien arribat (o comentat) pel que respecta 
a les competències establertes entre metges i fisioterapeutes-acupuntors. 
 
La Irene va dir que el CFC no suporta el concepte, encara en fase de proposta latent, del 
rol dominant del metge-acupuntor sobre el fisio-acupuntor o bé de l’exclusivitat dels 
metges per fer acupuntura.   
 
De qualsevol manera, s’ha d’investigar encara sobre si això és cert del tot i en quina fase 
està la idea si és que existeix.   
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Seguir investigant. Comissió 26/04/2017 
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Data propera reunió 
28 de juny a les 20.00 h. 

 
 
Coordinador 
Guillem Suárez Salas, col·legiat núm. 10569 


