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Comissió d’Acupuntura 

Núm. d’acta: 1/15 Hora d’inici: 20.00 h Data: 19/1/2015 

 
Assistents: 
Membres:  Tomàs Tegiacchi (col.8087)   Josep M. Charles (col.1559) 
  Andreu Esteve (col.3742)  Nerea Huarte 
  Anna Sauri   
Convidats:     

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Preparació de la III Matinal d’Acupuntura. 
3. Estructuració de la convalidació d’estudis d’acupuntura. 
4. Descomptes en la compra de revistes d’acupuntura. 
5. Precs i preguntes. 

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

 
2. Preparació de la III Matinal 
Revisem tot el planning de la Matinal. Pensem que fer una única taula rodona tenint en 
compte que són 6 xerrades pot ser una mica complicat de gestionar. És per això, que 
farem una taula rodona moderada pel Josep M. Charles abans del descans. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
   

 
3. Estructuració de la convalidació d’estudis d’acupuntura 
Aprofitant que es troben el Manel Domingo i el Gabriel Liesa, ens reunim amb ells per 
tractar el tema de la regulació dels fisioterapeutes que volen entrar dins del registre i no 
estan formats a les universitats. Pensem que fer una formació i posteriorment un examen 
és difícil en l’elecció dels continguts i en la finalitat dels mateixos, tenint en compte que els 
plans d’estudis de les diferents escoles són heterogenis. És per aquest motiu que pensem 
que la millor manera és realitzar una prova teòrico-pràctica (ECOE) per valorar les 
capacitats dels candidats a entrar dins del registre. Finalment, concretem que el mínim 
d’hores per poder optar a la prova és de 300 i quedem pendents de què la Junta ens 
comuniqui l’any d’entrada en vigor de el cribratge. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Preparar diferents exàmens per a la valoració. Tots 23/3/2015 

 
4. Descomptes en la compra de revistes d’acupuntura 
A petició d’un registrat durant el seminari tècnic que es va fer al novembre de l’any passat, 
es va posar en contacte al Col·legi i a l’editor en cap Jorge Vas de la Revista Internacional 
d’Acupuntura per veure si es podia arribar a algun tipus d’acord de descompte en la 
compra de la revista. A partir d’ara, restem a ‘espera de les negociacions per fer-ne 
difusió del resultat.   
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
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7. Precs i preguntes 
No n’hi ha. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
Data propera reunió 
23 de març del 2015, a les 20.00 h. 

 
Coordinador 


