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Comissió Acupuntura 

Núm. d’acta: 06/12 Hora d’inici: 20.00 h Data: 19/11/2012 

 
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. La Fisioteràpia i l’acupuntura en les mútues privades. 
3. Matinal d’acupuntura. 
4. Formació en línia de la Comissió d’Acupuntura. 
5. Registre obert dels fisioterapeutes acupuntors. 
6. Formació pont per als fisioterapeutes acupuntors. 
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. Matinal d’acupuntura 
Tractem l’organització de l’activitat. La inauguració la farà la Sra. Núria Coral com a membre de la 
Junta del CFC i responsable de les teràpies alternatives. El Josep Maria Charles portarà la taula 
rodona de les ponències i el debat que volem promoure entre els assistents per dinamitzar la 
participació, mentre que la presentació dels ponents, les conclusions i la cloenda de la Matinal la 
faré jo. 
Resolució:  

 
4. Formació en línia de la Comissió d’Acupuntura 
Proposem revisar el text enviat al Marc Lari, on farem constar els objectius generals i específics 
d’aquesta formació.  
Resolució:  

 
5. Registre obert dels fisioterapeutes acupuntors 
Hem pensat que un avantatge que pot oferir el registre de fisioterapeutes acupuntors és 
proporcionar un registre públic dintre del web col·legial en què es trobin els fisioterapeutes 
acreditats (noms i contacte, que ho desitgin. Ho comuniquem al Marc Lari perquè informi a la 
Junta de la seva viabilitat. 

 
6. Formació pont per als fisioterapeutes acupuntors 
Diversos companys fisioterapeutes han contactat amb membres de la Comissió explicant que es 

2. La Fisioteràpia i l’acupuntura en les mútues privades 
L’Andreu Esteve s’ha posat en contacte, com a particular, amb les mútues, i disposem de la 
informació de totes les mútues que cobreixen l’acupuntura, els seus preus i el professional sanitari 
que pot exercir l’acupuntura com a teràpia. Hem decidit que presentarem la informació als 
assistents a la Matinal per tal de fer un debat sobre la posició del fisioterapeuta acupuntor 
respecte d’aquest tema.  
Resolució:  
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troben en la situació que realitzen acupuntura, però que tenen una formació curricular en 
acupuntura inferior a la necessària per entrar dintre del registre de fisioterapeutes acupuntors. Ens 
preguntem si és possible donar una formació suplementària, des del CFC, per facilitar l’ingrés dels 
fisioterapeutes que es troben fent acupuntura, però que no tenen les hores convingudes. Decidim 
transmetre aquest dubte al Marc Lari. 
Resolució:  

 
7. Precs i preguntes 
No n’hi ha. 

 
Data propera reunió 
14 de gener del 2013 al CFC. 

 
Coordinador 
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