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Comissió Acupuntura 

Núm. d’acta:  Hora d’inici: 20.00 h Data: 01/10/2012 

 
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. Consens del text del web del DiFT. 
3. Valoració de titulació per incloure al registre. 
4. Aprovació del consentiment informat. 
5. La Fisioteràpia i l’acupuntura en les mútues privades. 
6. Matinal d’acupuntura. 
7. Formació en línia del CFC. 
8. Precs i preguntes. 

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

 

 

 
 

3. Valoració de titulació per incloure al registre 
Estudiem la pàgina web enviada a la Comissió. La formació compleix el requisit pel que fa a hores 
de formació tot i que demanem veure el pla d’estudi. 
Resolució:  

 
4. Aprovació del consentiment informat 
Aprovem la versió final del consentiment informat amb el vistiplau de tots els membres de la 
Comissió. 
Resolució:  

 
5. La Fisioteràpia i l’acupuntura en les mútues privades 
Fixem un pla d’actuació on l’Andreu es posarà en contacte amb les diferents mútues per saber 
quines cobreixen el servei d’acupuntura i amb quines característiques. 

 
6. Matinal d’acupuntura 
Organitzem l’ordre i el timing de l’activitat. Finalment es realitzaran 3 xerrades de 45 minuts 
(moxibustió, abordatge de l’ATM, craniopuntura de Yamamoto). També demanem fer arribar la 
informació de l’activitat i de les ponències als registrats per tal d’iniciar el procés d’inscripció. 
Resolució:  

 
7. Formació en línia CFC 
Restem a l’espera de la Junta per tal de seguir treballant en aquest punt segons la resolució que 

2. Consens del text del web del DiFT 
Examinem l’escrit que ens ha enviat el Javier en relació al DiFT i creiem que és correcte en la 
forma i el contingut. Caldria esmentar que la xerrada de digitopuntura es basa en la cerca d’una 
millor salut durant l’any millorant dolors i algunes patologies. 
Resolució:  



RE 5.5/01-01
02/12/08 Versió 0 

 
ACTA DE REUNIÓ 

Pàgina 2 de 6 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

se´ns transmeti. 
 

8. Precs i preguntes: 
No n’hi ha. 

 
Data propera reunió 
19 de novembre del 2012 al CFC. 

 
Coordinador 
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