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Comissió Acupuntura 

Núm. d’acta: 04/12 Hora d’inici: 20.00 h Data: 16/07/2012 

 
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. Aprovació de l’activitat del DIFT. 
3. La Fisioteràpia i l’acupuntura en les mútues privades. 
4. Matinal d’acupuntura. 
5. 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. 

 

 

2. Aprovació de l’activitat del DIFT 
Fem una posada en comú de les activitats que puguin entrar dintre del perfil d’aquest DIFT per tal 
de fer-ho saber a la Junta. Es proposen dues possibles xerrades relacionades amb pautes 
d’autotractament amb digitopuntura o amb moxa sobre la salut o sobre algunes disfuncions 
comunes en la nostra societat. Pensem que la utilització de la digitopuntura és més senzilla en la 
realització de l’activitat.  
Resolució: Proposem a la Junta realitzar, com a activitat per al DIFT, un taller d’autotractament 
amb digitopuntura de punts d’acupuntura que permeten millorar la salut en els canvis estacionals.  

3. La Fisioteràpia i l’acupuntura en les mútues privades 
Arran del tema que vam iniciar la darrera reunió, debatem i realitzem un full de ruta amb els 
passos a seguir envers aquest tema. Pensem que, inicialment, hem de fer una cerca per centrar-
nos exclusivament en les mútues que cobreixen l’acupuntura. 
Resolució: Marquem l’objectiu de realitzar un informe sobre la situació del fisioterapeuta 
acupuntor en relació amb aquest tema. 

 
4. Matinal d’acupuntura 
Corregim i aprovem quatre xerrades per a la Matinal d’acupuntura i proposem que es realitzi un 
altre correu electrònic als registrats per animar-los a presentar treballs i a participar de l’activitat. 
Resolució:  

 
5. Precs i preguntes 
No n’hi ha. 

 
Data propera reunió 
1 d’octubre de 2012 al Col·legi. 

 
Coordinador 
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