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Comissió d’Acupuntura 

Núm. d’acta: 03/13  Hora d’inici: 20.00 h Data: 15/07/2013 

 
Assistents: 
  Tomas Tegiacchi (col.8087)  Josep M. Charles (col. 1559) 
  Andreu Esteve (col.3742)   
Convidats     

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Activitat del DiFT. 
3. Organització de la II Matinal d'Acupuntura. 
4. Proposta Jornada interdisciplinària. 
5. Minicurs YNSA. 
6. Precs i preguntes. 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
Queda aprovada l’acta anterior. 

 
2. Activitat del DiFT 
Des de la Comissió d’Acupuntura creiem que seria interessant realitzar un pòster per difondre 
l’acupuntura entre la ciutadania. Per aquest motiu, ens posem en contacte amb el responsable de 
l’acte per fer la petició de poder presentar-ne un. La idea és poder fer una representació de 
l’abordatge des de la medicina tradicional xinesa i l’acupuntura d'una patologia molt freqüent com 
és el cas de la lumbàlgia i mostrar-ne els diferents diagnòstics i abordatges. Pel que fa a l’activitat, 
el Josep M. Charles comenta que no és necessari que tinguem lliteres addicionals. El propòsit de 
la xerrada és divulgar diferents patologies comunes i l'autotractament basats en conceptes de la 
medicina tradicional xinesa mitjançant la digitopuntura. A partir d’ara es treballarà per acabar de 
decidir les patologies a tractar. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Desenvolupament de l’activitat del DiFT. 
Proposta d’un pòster. 

Josep M. 
Nerea  

01.10.2013 

 
3. Organització de la II Matinal d’Acupuntura 
Els diferents integrants de la Comissió d’Acupuntura ens hem proposat tenir una xerrada 
preparada en cas que no hi hagi un mínim de treballs presentats. Pensem també, que seria 
interessant fer més divulgació de l’acte que la que es va fer per a l’edició anterior per tal 
d’estimular la participació del col·lectiu per al qual treballem. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Sol·licitar divulgació de l’activitat. Tomàs 19.07.2013 

 
4. Proposta Jornada interdisciplinària 
El nostre company Andreu Esteve ha explicat als diferents membres de la Comissió el treball que 
està duent a terme amb un equip interdisciplinari sobre els criteris de derivació i tractament sobre 
una mateixa patologia, de manera que l’abordatge de diferents professionals en els seus àmbits 
d’actuació millori la qualitat de vida del pacient. Ha donat a conèixer al grup la seva idea de 
realitzar una jornada interdisciplinària sobre una patologia concreta fent participar a diferents 
professionals que hi puguin intervenir i al fisioterapeuta i a l’acupuntor, de manera que poguessin 
participar altres comissions i, d’aquesta manera, treballar en l’objectiu de divulgar l’acupuntura a 
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nivell transversal en relació a les altres comissions i al Col·legi 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Donar a conèixer la idea. Tomàs 19.07.2013 

 
6. Minicurs YNSA  
Finalment, es fa saber a tots els membres de la Comissió d’Acupuntura, la realització del seminari 
tècnic d’YNSA: Craniopuntura de Yamamoto, que es farà a la seu del Col·legi el pròxim 30 de 
novembre, per tal de poder fer-ne difusió entre els fisioterapeutes registrats. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
7. Precs i preguntes 
No n’hi ha. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
Data propera reunió 

14 d’octubre de 2013. 
 
Coordinador 


