
RE 5.5/01-01
02/12/08 Versió 0 

 
ACTA DE REUNIÓ 

Pàgina 1 de 2 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

Departament que es reuneix: Comissió d’acupuntura 

Núm. d’acta: 03/10 Hora d’inici: 20:30 h Data: 29 de març de 
2010 

 
Assistents: 
Coordinador:  Andreu Esteve  Josep M Charles   
Membres:  Albert López  Marc Clarós  
Convidat/s    

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Confirmació de l’admissió a la comissió d’un fisioterapeuta.  
3. Comentar la notícia que ens ha passat el Col·legi. 

www.elmundo.es/elmundosalud/2010/02/17/mujer/1266437300.html  
4. Revisió dels objectius de la comissió. 
5. Revisar la presentació de la comissió al web. 

www.fisioterapeutes.com/comissions/acupuntura/ (si teniu alguna idea podem dur-la 
redactada). 

6. Definir la xerrada de presentació de la comissió.  
7. Donar de baixa l’Anna Fusalba de la Comissió d’Acupuntura. 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior  

Es llegeix i s’aprova l‘acta anterior. 
 

2. Confirmació de l’admissió a la comissió. 
Com a comissió acceptem en Tomàs Tegiacchi i l’Íngrid Silvestre per entrar a la 
Comissió d’Acupuntura. 
 
Els convoquem a la propera reunió de la comissió. 

 
3. Comentar la notícia que ens ha passat el Col·legi 

És interessant realitzar estudis d’aquest tipus per demostrar la utilitat de l’acupuntura, 
pensem que ajuda a demostrar l’efectivitat que veiem dia a dia. La menstruació és un 
element diagnòstic més i un signe i símptoma més, dintre de la globalitat de la persona i 
quan es tracta al pacient també s’aborden els trastorns menstruals i milloraran d’acord 
amb la recuperació de l’equilibri de la pròpia persona. 

Com a experiència personal, amb l’acupuntura se sol evidenciar millores en el dolor, 
quantitat, freqüència i durada. 

 
 

4. Objectius de la comissió 
Encara estan pendents de valoració per tots els membres de la comissió. 
Pendent de seguir treballant. 

 
5. Revisar la presentació de la comissió al web 

Ens sembla bé el text actual, a mida que es vagin afegint més fisioterapeutes a la 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/02/17/mujer/1266437300.html
http://www.fisioterapeutes.com/comissions/acupuntura/
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comissió replantejarem si cal afegir alguna informació més. 
 

6. Xerrada de presentació de la comissió 
Preprograma de la xerrada: 
 
CONFERÈNCIA AL COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES (Presentació de la Comissió 
d’acupuntura (CA) i parlar de la Responsabilitat Civil (RC). 
 
DATA: a determinar. 
 
PUNTS DE LA XERRADA:  

1. Presentar la Comissió i els membres de la nova CA. 
2. Evolució i història de la CA. 
3. Objectius de la CA. 
4. Beneficis de pertànyer al Registre de fisioterapeutes acupuntors. 

a. (RC, garanteix una formació mínima).  
b. Parlar també de les 300 h; comentar posicionament de la comissió i estat 

general de la regulació.  
5. Explicar cobertures de la RC específica dels acupuntors. 
6. Com historiar com a fisioterapeuta acupuntor. 

 
Actualment disposem de la informació referent a la RC que cobreix l’acupuntura penjada al 
web, per poder realitzar la xerrada oficial al Col·legi pensem que hem de poder disposar 
del document legal que acredita aquesta cobertura. 
Com a comissió d’acupuntura no podem proporcionar una informació sobre un document 
que no hem vist íntegrament. Plantegem tornar a sol·licitar poder disposar de la pòlissa de 
RC al Col·legi de fisioterapeutes, fet que ens dificulta l’elaboració del punt 5. 
El punt 6 va molt lligat a la RC i a les competències del fisioterapeuta. Necessitem disposar 
d’aquesta informació de manera legal o formal. 

 
7. Donar de baixa l’Anna Fusalba de la Comissió d’Acupuntura 
Ens comunica que deixa la comissió per motius personals. 

 
8. Precs i preguntes 
No hi ha precs ni preguntes. 

 
9. Data propera reunió 
10 de maig de 2010 

 


