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Departament que es reuneix: Comissió d’Acupuntura 

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

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

 
Ordre del dia 

1. Xerrada de presentació. 
2. Revisió dels objectius de la Comissió. 
3. Activitats del DMF. 
4. Necessitat de més personal per a la Comissió. 
5. Repetir la sol·licitud d’informació de RC. 

 
1. Xerrada de presentació  
Restem pendents de rebre la informació de la Pòlissa de RC sol·licitada en l’anterior 
acta, fet que ens bloqueja alhora de preparar la xerrada de presentació de la Comissió al 
Col·legi. 
Ens és d’especial interès aquesta informació ja que s’ha canviat d’asseguradora 
recentment alhora que és el tema principal de la xerrada que volem fer. 
 
Com a reclam de la xerrada, una vegada coneguem la data en què la podrem realitzar, 
pensem que serà interessant publicar un escrit de reflexió al Dit sobre la praxi de 
l’acupuntura segura amb el suport d’una RC, la importància d’estar inscrit en un registre 
professional i de tenir una comissió d’acupuntura amb un important volum de registrats 
per tal de tenir un bon posicionament dels fisioterapeutes acupuntors en el futur. 

 
2. Revisió dels objectius de la comissió 
Actualment estem elaborant els objectius de la comissió, el quals estem agrupant en 
quatre grans àrees: 

• Promoció de la comissió. 
• Difusió. 
• Formació. 
• Aspectes legals. 
 

3. Activitats del DMF 8/9/10 
Dues xerrades: 
 
Matí: Andreu Esteve parlarà de: Tuina en les cefalees tensionals. 
Tarda: Josep Ma Charles parlarà de: Instruments de la MTX. 
Necessitats de material per a les dues xerrades: llitera, PowerPoint i un model voluntari. 
 
En altres ocasions, la comissió ha posat a l’abast dels assistents al DMF el llistat de 
centres que practiquen acupuntura i els seus integrants estan registrats. Aquesta 
activitat no l’hem dut a terme en d’altres ocasions i no sabem com fer-ho en aquesta 
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ocasió, demanem ajuda al Col·legi. 
 

4. Necessitat de més personal per a la Comissió 
Sol·licitem que es reclamin més voluntaris per formar part de la Comissió d’Acupuntura. 

 
5. Repetir la sol·licitud de informació de RC. 

Des de la comissió considerem important poder disposar de la informació referent a la 
pòlissa de Responsabilitat Civil que tracta de l’acupuntura.  

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

 
7. Data propera reunió 
21 de juny de 2010. 

 
 


