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Comissió d’Acupuntura 

Núm. d’acta: I Hora d’inici: 19.30 h Data: 16-01-2012 

 
Assistents: 
Coordinadors:  Esteve Torres, Andreu (3742)   
Membres:  Charles Vallcanera, Josep (1559) Tegiacchi Gelsi, Tomás (8087) 
    
Convidats    

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. L’assistència a les reunions. 
3. Exposició i consens de cada part de la presentació de la Comissió del dia 30 de gener. 
4. Nous documents per a les universitats. 
5. Formacions estrangeres. 
6. Activitats per als col·legiats. 
7. Noves accions de la Comissió. 
8. Establir protocol per al canvi de coordinador de la Comissió. 
9. Consentiment informat, document final. 
10. Formacions per a Catalunya Caixa. 
11. Establir vincles amb les universitats. 
12. Recordatori dels matins d’acupuntura. 
13. Precs i preguntes. 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
 

 

 

 
 

3. Exposició i consens de cada part de la presentació de la Comissió del dia 30 de gener 
Presentació de la documentació aportada per cada membre per a la confecció i organització de la 
xerrada. 
Resolució: Acceptem document final presentat per l’Andreu Esteve per a l’organització de la 
presentació de la Comissió i RC. La part de presentació anirà a càrrec de l’Andreu Esteve, la de 
feedback amb els assistents anirà a càrrec del Tomàs Teguiacchi. 

 
4. Nous documents per a les universitats 
Mostrar els documents que s’han enviat finalment a les universitats, havent introduït nous models 
per a les universitats i alumnes que no realitzen màster en acupuntura, però que els passin la 
informació en les assignatures de LC o tallers que facin. A més de petites modificacions 
realitzades sobre els documents per a universitats i alumnes. 
Resolució: Acceptem els models de les cartes i proposem penjar-ho al web, en Tomàs 
Teguiacchi s’encarrega de buscar el lloc més adient. Proposem enviar-ho a les universitats cada 
mes de setembre. 

2. Assistència a les reunions 
Com que l’última reunió prevista per al mes de novembre de 2011 va haver de ser anul·lada per 
falta d’assistència d’última hora, cal que els membres de la Comissió assumeixin la responsabilitat 
d’assistir a les reunions i, si no és per força major, avisar amb una anticipació mínima de 48 hores 
de la no-assistència a la reunió. No fer-ho d’aquesta manera és una falta de respecte per als 
companys i per la feina que es realitza des del Col·legi perquè la Comissió es pugui reunir. 
Resolució: Assumim fer-ho d’aquesta manera. 
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5. Formacions estrangeres 
Des del Col·legi se’ns ha informat que només s’acceptaran formacions estrangeres que siguin 
màsters universitaris i, en casos d’universitats estrangeres poc conegudes o que ens sembli que 
no tenen massa credibilitat, caldrà valorar-ho des de la Comissió i Junta de Govern. 

 
6. Activitats per als col·legiats 
Des del Col·legi ens han suggerit que realitzem algun tipus de formació per al conjunt dels 
col·legiats no vinculats amb l’acupuntura, per donar-la a conèixer, com ja fa anys es va realitzar 
una formació de tuina o de tai-txi. 
Resolució: Malgrat que considerem interessant i necessari realitzar formacions en aquesta línia, 
actualment els nostres objectius a curt termini són mantenir una comissió estable, incrementar el 
nombre de persones registrades i aconseguir un col·lectiu de fisioterapeutes acupuntors el més 
ampli possible. Per aquest motiu posposem com a futures activitats les que van en aquesta línia. 

 
7. Noves actuacions de la Comissió 
Pensem que cal trobar d’altres objectius a plantejar-se més enllà d’activitats aglutinadores del 
col·lectiu. Pensem que podria ser interessant plantejar-se alguna idea sobre les necessitats que 
pot tenir el col·lectiu. Per exemple, pensem que seria interessant algun identificador del número 
de registrat; els centres que tinguin un professional registrat i que apliqui acupuntura s'hauria de 
poder diferenciar de la resta per algun tipus de distintiu per als centres, de la mateixa manera 
com es realitza amb els fisioterapeutes col·legiats. 
Tasques a realitzar: Iniciar contactes amb Col·legi per posar en marxa la iniciativa. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Parlar amb el Col·legi per organitzar l’actuació i tirar-ho 
endavant. 

Andreu Esteve  

 
8. Establir un protocol per al canvi de coordinador 
L’Andreu Esteve demana a la resta de companys de trobar un mecanisme regulat per al canvi de 
coordinador atès que, properament i per motius personals, l’actual coordinador no podrà atendre 
com és necessari les funcions de coordinació de la Comissió, i caldrà fer un canvi de coordinador. 
Descripció de la tasca: A partir d’ara, a la primera reunió de l’any s’acordarà per votació a mà 
alçada el coordinador per a l’any. El coordinador s’autoproposa i, si no, es farà a votació en la qual 
es podrà votar qualsevol membre de la Comissió. 
Resolució: Acordem que a partir del 30 de gener de 2012 el coordinador serà el Sr. Tomàs 
Teguiacchi. 

 
9. Consentiment informat, document final 
Avaluar el document final per presentar-lo al Col·legi. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca:  Responsable: Data realització 

 
Donem el document per vàlid i es presentarà al Col·legi. Andreu Esteve 17 de gener de 2012 

 
10. Formacions per a Catalunya Caixa 
Catalunya Caixa ha sol·licitat al Col·legi si pot oferir xerrades de caire divulgatiu als seus diferents 
espais de difusió. El fet és que volen fer xerrades per al públic general; la idea és fer coses molt 
pràctiques i d’interès general. Les xerrades haurien de tenir una durada de 1 hora. Si teniu idees i 
us interessa, cal que em passeu els títols, una breu explicació de la xerrada i el material que 
necessitaríeu per realitzar-la. 
Descripció de la tasca:  Responsable Data realització 
Elaborar propostes formatives. Tots els 

membres 
Propera reunió 26 de 
març. 
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11. Establir vincles amb les universitats 
Ens proposem aconseguir tots els plans d’estudis de les facultats catalanes. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Sol·licitem ajuda al Col·legi en aquest aspecte. Andreu Esteve  

 
12. Recordatori dels matins d’acupuntura 
Volem sol·licitar que ens proposin la data per als Matins d’acupuntura abans de la xerrada del 30 
de gener de 2012, per poder-ne fer publicitat. 

 
13. Precs i preguntes 
Considerem interessant tenir el llibre titulat: Acupuntura zonal, de l’autor Josep Carrión, al fons de 
llibres de la biblioteca del Col·legi. 

 
Data propera reunió 

26 de març de 2012 a les 20.00 h al Col·legi de Fisioterapeutes. 
 
Coordinador 
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