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Departament que es reuneix: Comissió d’acupuntura 

Núm. d’acta: 1/11 Hora d’inici: 20.30 h Data: 14/02/2011 
 

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

 
Ordre del dia 

1. Acceptació de l’acta anterior.  
2. Xerrada Col·legi (acceptar història clínica, a més de l’esquema i redactat de la 

xerrada). 
3. Acceptació del document per a universitats i alumnes. 
4. Propostes de canvis a la web de la Comissió. 
5. Estat dels criteris d’acceptació de formacions. 
6. Propostes per als minicursos. 
7. Preparació del Dia Mundial de la Fisioteràpia. 
8. Proposta per acceptar un nou membre de la Comissió. 
9. Precs i preguntes. 
10. Propera reunió. 

 
1. Acceptació de l’acta anterior 
Acceptada l’acta anterior. 

 
2. Xerrada Col·legi 
Donem per vàlid el model marc d’història clínica i proposem concretar data per a la xerrada 
en col·laboració amb el Manel Domingo i data per poder establir una reunió amb ell i 
explicar-li què voldríem que expliqués a la xerrada. 

 
3. Acceptació del document per a universitats i alumnes 
Acceptem el document per a les universitats amb una modificació proposada pel Marc 
Clarós. Acceptem el document per als alumnes. 

 
4. Propostes de canvis a la web de la Comissió 
Considerem necessari eliminar la informació existent a l’apartat de cursos i del d’activitats 
a la web de la Comissió. Preferim deixar aquest apartat sense informació que amb 
informació tant endarrerida, procurarem anar proposant informació per a ser penjada a la 
web. 

 
5. Estat dels criteris d’acceptació de formacions 
Pendent de revisió i enviar. 

 
6. Propostes per als minicursos 
Resta pendent. 

 
7. Preparació del Dia Mundial de la Fisioteràpia 
En Marc Claros farà demostració pràctica de l’abordatge amb acupuntura de la lumbàlgia 
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crònica i l’Andreu Esteve farà demostració pràctica de Tuina. Necessitaran: llitera, 
voluntari, canó de llum i ordinador. 

 
8. Proposta per acceptar un nou membre de la Comissió 
Pels motius de que: no ha finalitzat la seva formació d’acupuntura i no podria entrar al 
Registre de fisioterapeutes acupuntors, considerem que no pot ser membre de la 
Comissió. No obstant el convidem a assistir a les reunions i a col·laborar-hi sense ser-ne 
membre. Podrà formar part com a membre de la Comissió a tots els efectes quan finalitzi 
la seva formació. 

 
9. Precs i preguntes 
En Josep M Charles sol·licita a la Comissió que aclarim els motius de la resolució del 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya de no acceptació de l’acreditació del Màster 
Universitari de l’Escola Sant Joan de Déu. Des de la Comissió sol·licitem que se’ns informi 
al respecte per poder donar una resposta. 

 
10. Propera reunió 
28 de març a les 20.30 h. 

 


