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Comissió d’Acupuntura 

Núm. d’acta:  Hora d’inici: 20.00 h Data: 3/2/2014 

 
Assistents: 
  Tomàs Tegiacchi (col.8087)  Josep Mª Charles (col.1559) 
  Andreu Esteve (col.3742)  Nerea Huarte 
Convidats     

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Valoració de la II Matinal d’Acupuntura. 
3. Planificació de la III Matinal d’Acupuntura. 
4. Article informatiu de la Matinal. 
5. Organització Seminari tècnic d’acupuntura. 
6. Redacció article per a El 9 Esportiu. 
7. Proposta d’enquesta als fisioterapeutes acupuntors. 
8. Precs i preguntes. 

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

 
2. Valoració de la II Matinal d’Acupuntura 
Creiem que de cara a properes edicions es podria posar l’esmorzar fora de l’aula per donar la 
màxima capacitat d’aforament a l’activitat. A part d’aquest detall, la resta ha estat perfecte.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
    

 
3. Planificació de la III Matinal 
Volem realitzar la III Matinal durant les últimes setmanes de gener, com hem fet en aquesta 
ocasió. També creiem que hem de fixar quan abans millor les dates per a les propostes de 
ponències donant un ampli marge de temps perquè la gent pugui presentar els seus treballs. 
Finalment, l’Andreu ha proposat crear diplomes acreditatius com a ponents i moderadors com es 
fan en la majoria de casos per aquesta edició, la primera que vam fer i les futures. A més, es 
podria enviar una còpia del número de la revista en la que s’informés de l’activitat a persones 
externes al Col·legi. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Demanar data per realitzar la III Matinal. Tomàs 04/02/2014 
Proposar terminis a les ponències. Tomàs 04/02/2014 
Preguntar possibilitat d’entrega de diplomes. Tomàs 04/02/2014 

 
4. Article de la Matinal 
En breu enviarem la notícia de la Matinal que estem a punt d’acabar. Aprofitarem la publicació per 
informar de la següent edició.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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5. Organització del Seminari tècnic d’acupuntura 
Ens hem proposat fer un seminari tècnic a la tardor d’aquest any tenint en compte l’acceptació del 
minicurs d’YNSA que vam fer l’any passat. Tenim vàries propostes però entenem que hem de 
conèixer al professional i el temari de la formació. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
6. Redacció article per a El 9 Esportiu 
A proposta d’en Josep Mª, realitzarem un article per a El 9 Esportiu des de la Comissió a partir 
d’un treball ja realitzat. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
7. Proposta d’enquesta per als fisioterapeutes acupuntors 
Volem realitzar una enquesta als fisioterapeutes acupuntors per tal de fer-nos una idea del dia a 
dia en la tasca professional. Pensem que aquesta informació ens pot ajudar de cara a planificar 
formacions i futurs reptes. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
8. Precs i preguntes 
Hem vist a l’apartat web de la Comissió una companya de la qual no en teníem constància. 
Demanem als responsables de comissions que ens informin d’aquest assumpte. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contactar amb responsable de comissions. Tomàs 04.02.2014 

 
 

Data propera reunió 
28 d’abril a les 20.00 h. 

 
Coordinador 


