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Comissió d’Acupuntura 

Núm. d’acta: 3/17 Hora d’inici: 20.00 h Data: 05/07/2017 

 
Assistents: 
Coordinador:  Guillem Suárez (col. 10569) 
Membres:  Tomàs Tegiacchi (col. 8087)  Josep M. Charles (col. 1559) 

 Andreu Esteve (col. 3742)  Nerea Huarte (col. 3100) 
 Àngel Ortiz (col. 2337)  Raúl Guzmán (col. 1305) 
 Elena Rubio (col. 6354)   

Convidats   
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Benvinguda de nou membre a la Comissió d’Acupuntura. 
3. Incidències especials. 
4. Establir plans de difusió en Fisioteràpia-acupuntura. 
5. 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’Elena Rubio Crivillers, fisioterapeuta i acupuntora col. núm. 
6354 del Centre de Medicina Correctiva de Palau-Solità i Plegamans i Santa Perpètua de 
Mogoda. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Informar a l’Elena de les tasques que es duran a 
terme en un futur i de les funcions de la Comissió.   

Tots 05/07/2017 

 
3. Incidències especials 
Per diversos motius, la majoria de membres no varen poder assistir a la reunió. El Tomàs 
i el Raúl van tenir problemes per sortir abans de la feina, el Josep i l’Àngel estaven a la 
Xina i la Nerea va justificar problemes personals. La reunió, per tant, va ser curta i 
bàsicament per informar a l’Elena de les funcions de la Comissió i de les seves pròpies. 
També es va parlar de certs afers que s’explicaran al punt 4.  

 
4. Establir plans de difusió en Fisioteràpia - 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 d’altres camps.  
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• Es va considerar que un tríptic seria una altra bona forma de difusió. La idea 
principal del 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.  Es va aparcar fins a la propera reunió, 
quan hi hagués més membres, o per al setembre.  

• Es va presentar l’article sobre rinitis del Guillem Suárez i l’Elena i l’Andreu es van 
oferir a preparar articles similars però en l’àmbit musculoesquelètic.   

Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Continuar progressivament amb la difusió.   Comissió 05/07/2017 

 
5. Precs i preguntes 
No n’hi ha. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 

 
Data propera reunió 
26 de Juliol a les 20.00 h. 

 
 
Coordinador 
Guillem Suárez Salas, col·legiat núm. 10569 


