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Comissió Acupuntura 

Núm. d’acta: 02/12 Hora d’inici:  20.00 h Data: 26/03/2012 

 
Assistents: 
Coordinadores:  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. Avaluació de l’enquesta dels assistents a la xerrada: “La RC col·legial en la pràctica de 

l’acupuntura. Presentació de la Comissió d’Acupuntura”. 
3. Exposició i consens sobre el shiatsu dins la Comissió d’Acupuntura. 
4. Formació per a Catalunya Caixa. 
5. Contacte amb les universitats. 
6. Matinal d’acupuntura. 
7. Precs i preguntes. 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
Queden aprovats tots els punts de l’acta anterior per part dels membres presents. 

 

 

 
 

3. Exposició i consens sobre el shiatsu dins la Comissió d’Acupuntura 
Arran de la qüestió plantejada per un col·legiat sobre la possibilitat d’incloure el shiatsu dintre de la 
Comissió o bé la possibilitat de voler-ne crear una de nova, obrim un debat dintre de la Comissió 
per arribar a una conclusió. 
Resolució: Resolem que el shiatsu no té lloc a la Comissió d’Acupuntura ja que creiem que 
l’objectiu d’aquesta se centra en la pròpia tècnica de l’acupuntura i no inclou el shiatsu, que 
considerem més una tècnica manual. 

 
4. Formació per a Catalunya Caixa 
Presentem i discutim dues possibles xerrades per presentar al CFC amb els títols de: “Estímuls 
fàcils segons la medicina xinesa per estar bé tot l’any” i “La realitat de l’acupuntura: mites i 
llegendes”. 
Resolució: Enviem les dues xerrades corregides i aprovades per la Comissió. 

 
5. Contacte amb les universitats 
Proposem contactar amb les diferents universitats catalanes per tenir els plans d’estudis 
actualitzats i poder mantenir actualitzada la seva formació en acupuntura. 

 
6. Matinal d’acupuntura 

2. Avaluació de l’enquesta dels assistents a la xerrada: “La RC col·legial en la pràctica de 
l’acupuntura. Presentació de la Comissió d’Acupuntura” 
Exposem els principals comentaris del assistents i valorem que un 70% van mostrar interès en 
tenir una formació continuada d’acupuntura des de la Comissió, un 60% d’interessats en tenir 
actualitzat el marc legal vigent en la pràctica de l’acupuntura i també un 60% en què la Comissió 
fes de mediadora amb les agrupacions mutuals per incloure l’acupuntura dintre del ventall de 
possibilitats del tractament en Fisioteràpia. 
Resolució: Incloure una valoració del tema de les mútues dintre de les prioritats de la Comissió. 
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Valorem l’anunci de la I Matinal d’acupuntura i treballem en la logística de la jornada. 
Resolució:  

 
7. Precs i preguntes: 
No n’hi ha.  

 
Data propera reunió 
28 de maig de 2012 a les 20.00 h al Col·legi.  

 
Coordinador 
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