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www.fisioterapeutes.cat 
 

Departament que es reuneix: Comissió d’Acupuntura 

Núm. d’acta: 04/11 Hora d’inici: 20.00 h Data: 25/07/2011 

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

 
Ordre del dia 

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

pràctica de l’acupuntura, moxibustió, auriculoteràpia i ventoses. 
3. Analitzar la possibilitat de formacions poc creïbles. 
4. Promoció a la web del 5è Congrés Mèdic Internacional d’Acupuntura de Barcelona. 
5. Precs i preguntes. 
6. Propera reunió. 

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

 
2. Definir la informació a aportar al Col·legi referent als efectes adversos i precaucions per a 
la pràctica de l’acupuntura, moxibustió, auriculoteràpia i ventoses 
La Comissió acorda el document final a proporcionar al Col·legi referent als efectes adversos i 
precaucions de totes les tècniques esmentades. Es decideix compartir la informació amb la 
Comissió de Punció seca per si han arribat a conclusions diferents a les nostres o si els podem 
ajudar en la generació del seu document. 

 
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 
Arrel de la sol·licitud d’un col·legiat que demanava entrar en el registre de fisioterapeutes 
acupuntors amb una formació de 420 hores realitzades en 3 mesos a Xina (28/06/11). Es valora la 
informació que el col·legiat ha aportat al Col·legi.  
 
Des de la Comissió sol·licitem ajuda del Col·legi per saber com avaluar les formacions provinents 
de l’estranger per tal d’establir uns criteris d’admissió de formacions als membres del registre. 

 
4. Publicació al web 
Sol·licitem retirar el Curs d’Aproximació als trigger points i substituir-lo pel 5è Congrés Mèdic 
Internacional d’Acupuntura de Barcelona: www.acupunturabarcelona2011.com . Retirar-lo el 10 de 
novembre 2011. 

 
5. Precs i preguntes 
No n’hi ha. 

 
6. Propera reunió 
26 de setembre de 2011, a les 20.00 h. 

 

http://www.acupunturabarcelona2011.com/
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