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

Assistents: 
 Hermi  Marta Marquès  Gabriel Liesa   
 Montse Camps  Pilar Colon Manel 

Domingo 
  

 Josep Ma Charles  Ana Fonsalba Valentí 
Teixidor 

  

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

Ordre del Dia 
 

1. Presentació nous membres. 
2. Canvis de la Comissió. 
3. Programació reunió membres del Registre acupuntors. 
4. Precs i preguntes. 

 
 

1. Presentació nous membres 
L’Hermi i la Montse Camps passen a ser membres no presencials. Passen a 
formar-ne part formalment: Andreu Esteve, Josep Maria Charles, Marta Marquès i 
Albert López. 
Pendent de confirmació: Valentí Teixidor, Pilar Colon i Ana Fusalba. 
Queda definit com a coordinador l’Andreu Esteve andreuesteve@carf.cat i coma a 
sotscoordinador en Josep Maria Charles, jmcharles@argruly.com 

 
2. Canvis de la Comissió 
Modificacions criteris núm. hores Registre acupuntors: L’estudi està encara 
pendent. En Manel explica en on s’han de basar: plans d’estudis a l’estranger, a 
nivell nacional. EN Manel proposa mirar la regulació d’acupuntura a nivell 
europeu (Departament professional), fer un screening a nivell europeu per buscar 
comparativa i poder justificar l’augment d’hores. Es preguntarà també al Col·legi 
de Metges quins són els seus criteris de fer 550 h. També es contempla la 
possibilitat via màster a 60 rcts. 
Acupuntura científica: es proposa introduir a la Comissió persones formades o 
que segueixen aquesta tècnica per consensuar la posició de la Comissió al 
respecte. 
Proposta de formació: Es proposa a la Comissió que pugui realitzar formació al 
col·legi, 20 o 30 h lectives. Es parla de fer un consentiment informat tipus i parlar 
d’aspectes legals de la història clínica. 
Registre acupuntors: Es comunica que la signatura de les acceptacions de 
sol·licitud anirà a càrrec del secretari del Col·legi, en cas de dubte davant una 
sol·licitud es demanarà consell a la Comissió. 
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3. Programació reunió membres del Registre acupuntors 
S’acorda que dins del primer trimestre del 2010, cap al mes de març, es farà la 
reunió amb els membres del Registre acupuntors on s’explicarà els canvis de la 
Comissió, els nous objectius i es farà una xerrada respecte a temes legals i 
formació en acupuntura. 

 
4. Precs i preguntes 
No es realitza cap prec ni cap pregunta. 

 
5. Següent reunió de la Comissió 
Finalitza la reunió a les 22.30 h i resta pendent la confirmació de la propera 
reunió. 

 
VP Junta de Govern     VP Coordinadors 


