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Departament que es reuneix: Comissió d’Acupuntura 

Núm. d’acta: 05/11 Hora d’inici: 20.00 h Data: 26/09/2011 

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

 
Ordre del dia 

1. Acceptació de l’acta anterior. 
2. Proposta de Tomàs Tegiacchi de realitzar un matí d’acupuntura. 
3. Formacions estrangeres. 
4. Sol·licitud d’ingrés a la Comissió d’Acupuntura. 
5. Article de Tomàs Tegiacchi a la revista. 
6. Memòria d’activitats del 2011. 
7. Objectius per al 2012. 
8. Precs i preguntes. 
9. Propera reunió. 

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

 
2. Proposta de Tomàs Tegiacchi de realitzar un matí d’acupuntura 
En Tomàs Tegiacchi proposa realitzar un petit congrés. Acordem realitzar unes xerrades matinals 
sobre acupuntura. Proposem fer-la dirigida exclusivament als registrats. 
 
L’objectiu d’aquesta proposta és: 

• Donar un valor afegit pel fet d’estar registrat. 
• Motivar els col·legiats amb formació d’acupuntura a què es registrin. 
• Conèixer els fisioterapeutes acupuntors que actualment exerceixen. 
• Fer un col·lectiu de fisioterapeutes acupuntors més unit. 
• Permetre l’ intercanvi d’experiències entre fisioterapeutes acupuntors. 
• Donar la possibilitat als fisioterapeutes acupuntors d’expressar les seves necessitats com a 

col·lectiu. 
• Donar la possibilitat als fisioterapeutes acupuntors d’expressar les seves idees sobre què 

creuen que hauria de fer la Comissió d’Acupuntura i el Col·legi respecte del col·lectiu. 
 
Nom del matí: ? 
 
Data: Juny (data a consensuar amb el Col·legi). 
 
Caldrà realitzar un anunci sol·licitant aportació de propostes de xerrades i proposar unes dates límit 
de recepció. 
 
Proposem obrir als registrats l’opció de presentar les seves experiències clíniques o estudis en 
format de xerrades de 45’ o 15’. 
 
Qui vulgui realitzar propostes ha d’enviar: abstract de 500 paraules, Arial 12, doble espai. 
 
Comitè Organitzador i Científic: Membres de la Comissió. Decidirem quines xerrades i en quin 
ordre es realitzaran. En el cas d’absència d’aportacions per part dels col·legiats registrats, els 
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membres de la Comissió realitzarem una ponència de 45’ cada un per garantir que es pugui 
desenvolupar el matí d’acupuntura. 

 
3. Formacions estrangeres 
S’està pendent d’establir una reunió Comissió-Col·legi per parlar d’aquest tema. Nosaltres, des de 
la Comissió, podem certificar el contingut del pla d’estudis però no la validesa del professorat, la 
serietat del centre formador o la seva reputació. Restem a l’espera. 

 
4. Sol·licitud d’ingrés a la Comissió d’Acupuntura 
Convidem a participar a la propera reunió de la Comissió al col·legiat Valentí Teixidor Calleja (col. 
8023) si en Marc Lari ho considera oportú. 

 
5. Article de Tomàs Tegiacchi a la revista 
No apareix el nom de l’autor, ja ha estat comentat al Col·legi, estem pendents de resposta. Si la 
resposta és que és la política de la revista, sol·licitarem formalment una modificació de la mateixa. 
Estem d’acord des de la Comissió de seguir aquest procés. 

 
6. Memòria del 2011 
Realitzem un repàs de les activitats de la Comissió per traspassar-ho al formulari que ens sol·licita 
el Col·legi: 
Cartes per a universitats i alumnes. 
Anuncis per pertànyer al Registre de fisioterapeutes acupuntors: mailing i revista. 
Xerrada al DMF. 
Article Dit: Update en acupuntura. 
Article revista: Südeck 
Proposta xerrada al Col·legi per presentar la Comissió. 

 
7. Objectius 2012 
Comencem a plantejar els objectius per al 2012, arribem als següents acords: 
Article a El Dit i revista: el realitzarà Tomàs Tegiacchi, temes a concretar. 
Iniciar un: matí d’acupuntura. 
DMF: la realitzarà l’Andreu Esteve, tema a concretar. 
El curs a què vol assistir el Tomàs Tegiacchi, seminari del Dr. Yamamoto, és a Madrid els dies del 
25 al 27 de novembre de 2011. (No sabem si serà possible). 
Dates de les reunions 2012: 

30 de gener  
26 de març 
28 de maig 
16 de juliol 
24 de setembre 
26 de novembre 

 
7. Precs i preguntes 
No n’hi ha. 

 
8. Propera reunió 
28 de novembre de 2011 a les 20.00 h. 
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