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Convocada a les 20.30h a la seu col·legial  del C/ Segle XX, 78 de Barcelona. 
 

Assistents: 
  
Coordinador:  Col. Toni Diaz Iribarne 
Membres:   
 Col. Julia Jimenez de la Fuente  
  Col.  Juli Salvat Astroch  
   
Convidat/s:   
   

 
La reunió s’inicia a les 21.00h amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Signatura, si s’escau , de les sol·licituds per formar part del registre. 
3. Estat actual de la modificació del registre d’acupuntors. 
4. Propostes de nous cursos formatius. 
5. Precs i preguntes. 
6. Següent reunió de la Secció. 

 
 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
     
     No hi havia acta anterior. 
 

 
 

2. Signatura de quatre nous membres del registre.  
 
   S’ha de confeccionar una carta per totes aquelles persones del registre, que en 
el seu dia, van presentar la documentació sense el corresponent diploma 
acreditatiu.   La qual cosa era condició indispensable per formar part, per això cal 
que els hi recordem que estem a la espera que portin el diploma per continuar en 
el registre (mirar les persones afectades). 
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3. Estat actual de la modificació del registre d’acupuntors. 
 
   Estem a l’espera de tenir notícies de l’estat actual de la modificació, per això no 
podem parlar de “l’estat actual del registre”. Tot i que pensem, que no hi ha cap 
modificació a fer sobre les que ja varem fer en el seu dia, sobre el nombre 
d’hores, tots estem d’acord en mantenir-les  i només caldria fer aquelles 
d’aspectes legals. 
 

 
 

4. Propostes de nous cursos formatius. 
 
  Pensem que desprès de uns quants anys oferint diversos nivells de Tai-Chi, hem 
de deixat temps i espai per altres formacions. 
  Estem valorant la possibilitat de oferir altres formacions. 
 

 
 

5. Precs i preguntes.  
 
  Parlem sobre el nous objectius que ha d’assolir la comissió, pensem que ara es 
hora de difondre informació a la revista, amb articles interessants.   
  S’ha de confeccionar una llista de llibres d’acupuntura per la seva compra. 
  També tornar a recordar la subscripció a la REVISTA INTERNACIONAL DE 
ACUPUNTURA, de la editorial Elsevier Doyma (el full de subscripció hi és a la 
carpeta de la comissió).  A la vegada, també dir que l’últim numero de la revista 
JOURNAL OF TCM, que edita la Fundació Europea de MTX és del primer trimestre 
del 2005 (nº43), per la qual cosa sol.licitem la seva actualizatció. 
 

 
 

6. Següent reunió de la Secció. 
 
Es finalitza la reunió a les 23.30h. i es convoca la següent pel 16 d’Abril de 2008 
a les 21 h a la Seu Col·legial a Barcelona. 
 

 
V.P. President      V.P. Secretari 


