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Comissió d’Acupuntura 

Núm. d’acta: 03/12 Hora d’inici:  20.00 h Data: 18/06/2012 

 
Assistents: 
Coordinador:  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. Activitats del DMF 2012. 
3. Organització de la Matinal d’Acupuntura. 
4. Distribució de la pàgina web de la Comissió. 
5. Valoració de l’acupuntura i les mutualitats. 
6. Precs i preguntes. 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
Queden aprovat tots els punts de l’acta anterior pels membres presents. 

 

 

2. Activitats del DMF 2012 
Posem de manifest la intenció de realitzar una activitat des de la Comissió. L’Andreu s’ofereix per 
desenvolupar una activitat dintre del DMF.   
Resolució: 

3. Organització de la Matinal d’acupuntura 
Realitzem la posada en comú pel que fa als horaris i la distribució de la Matinal d´Acupuntura així 
com acceptem els barems per a la valoració dels abstractes. 
Resolució: Disposem de l’horari de l’esdeveniment i dels barems per a la valoració dels treballs. 

 
4. Distribució de la pàgina web de la Comissió 
Discutim la possibilitat de donar a conèixer les formacions que, a Catalunya, compleixen els 
requisits per poder formar part del Registre de fisioterapeutes acupuntors amb la finalitat de 
facilitar l’elecció dels estudis als fisioterapeutes interessats. 
Resolució: Acceptem d’incloure, dintre de l’aparta,t de les formacions d’aquells estudis que 
compleixen els mínims necessaris per entrar dintre del Registre. 

 
5. Valoració de l’acupuntura i les mutualitats 
Iniciem una valoració del tema de l’acupuntura i les mutualitats com es va demanar al finalitzar de 
la xerrada de presentació de la Comissió ja que es va plantejar –per part dels assistents- com una 
possible tasca a realitzar. Posem en comú la necessitat de tenir coneixement de la situació en què 
es troba l’acupuntura i els fisioterapeutes per valorar la possibilitat de realitzar accions. 
Resolució: Ens posem en contacte amb la Junta amb la finalitat de conèixer la possibilitat 
d’actuar dintre d’aquest tema. 

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

 
Data propera reunió 
16 de juliol de 2012 al Col·legi. 

Coordinador 
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