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Departament que es reuneix: Comissió d’Acupuntura 

Núm. d’acta: 06/11 Hora d’inici: 20.00 h Data:6 de juny de 2011 

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

 
Ordre del dia 

1. Acceptació de l’acta anterior.  
2. Concretar la informació a aportar al Col·legi referent als efectes adversos i precaucions per a 

la pràctica de l’acupuntura. 
3. Concretar si cal fer la mateixa tasca dels efectes adversos i precaucions de les altres 

tècniques afins a l’acupuntura. Decisió a través de la informació aportada. 
4. Dissenyar l’anunci per El Dit a partir d’una proposta aportada. 
5. Proposar d’altres actuacions que podem realitzar des de la Comissió per incrementar el 

nombre de registrats. 
6. Presentació del nou coordinador de comissions, Marc Lari. 
7. Proposta minicurs. 
8. Precs i preguntes. 
9. Propera reunió. 

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

 
2. Concretar la informació a aportar al Col·legi referent als efectes adversos i precaucions 
per a la pràctica de l’acupuntura 
Amb la informació aportada pels senyors Tomàs Teguiacchi i Andreu Esteve, s’ha realitzat un 
document en relació als efectes adversos i precaucions a tenir en compte per a la pràctica de 
l’acupuntura, que és modificat i aprovat. 

 
3. Concretar si cal fer la mateixa tasca dels efectes adversos i precaucions de les altres 
tècniques afins a l’acupuntura. Decisió a través de la informació aportada 
Decidim que cal fer una recerca sobre possibles efectes adversos i precaucions que cal tenir per a 
la pràctica de: auriculoteràpia, moxibustió, ventoses i Tui Na, per posteriorment decidir què cal 
introduir en el consentiment informat. 

 
4. Dissenyar l’anunci per El Dit a partir d’una proposta aportada 
Amb una proposta aportada pel Sr. Andreu Esteve, elaborem dos anuncis del registre de 
fisioterapeutes acupuntors, un anunci explicatiu i un anunci de reclam. Amb l’objectiu de què siguin 
publicats a El Dit i al Noticiari. El Sr. Marc Lari proposa fer un mailing del mateix anunci, fet que és 
aprovat per la Comissió. 

 
5. Proposar d’altres actuacions que podem realitzar des de la Comissió per incrementar el 
nombre de registrats 
Aquest punt queda pendent per a la propera reunió. 

 
6. Presentació del nou coordinador de comissions Marc Lari 
El Sr. Marc Lari es presenta com a coordinador de comissions. Demanem des de la Comissió més 
feedback de les tasques realitzades per poder conèixer els resultats de les actuacions de la 
Comissió i saber quines actuacions s’esdevenen amb més ressò. 
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7. Proposta minicurs 
El Sr. Josep Maria Charles realitzarà un minicurs per al tractament de l’ATM amb acupuntura, 
durant el mes de novembre. 
 
El Sr. Tomàs Teguiacchi proposa de realitzar un minicurs titulat: Analgèsia mitjançant els punts 
anatòmics pel mètode INSA. Es proposa fer-lo el febrer del 2012, amb possibilitat de modificar les 
dates en funció del nombre de registrats al Registre de fisioterapeutes acupuntors. 

 
7. Precs i preguntes 
No n’hi ha. 

 
8. Propera reunió 
18 de juliol de 2011 
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