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Comissió d’Acupuntura 

Núm. d’acta: 4/17 Hora d’inici: 20.00 h Data: 26/07/2017 

 
Assistents: 
Coordinador:  Guillem Suárez (col. 10569) 
Membres:  Tomàs Tegiacchi (col. 8087)  Josep M. Charles (col. 1559) 

 Andreu Esteve (col. 3742)  Nerea Huarte (col. 3100) 
 Àngel Ortiz (col. 2337)  Raul Guzmán (col. 1305) 
 Elena Rubio (col. 6354)  Berna Sindreu (col. 8343) 

Convidats   
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Benvinguda de nou membre a la Comissió d’Acupuntura. 
3. Enfocament de la Comissió d’Acupuntura a la Jornada Intercomissions.  
4. Estat del Seminari tècnic. 
5. Maquetació de la Matinal d’Acupuntura i possibles ponents.  
6. Estat de l’examen per a l’accés al Registre d’Acupuntors.  
7. Precs i preguntes. 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
Queda aprovada l’acta anterior. 

 
2. Benvinguda de nou membre a la Comissió d’Acupuntura 
Es va donar la benvinguda a la Bernadeta (Berna) Sindreu Box, fisioterapeuta i 
acupuntora col·legiada núm. 8343. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Informar a la Berna de les tasques que es duran a 
terme en un futur i de les funcions de la Comissió.   

Tots 26/07/2017 

 
3. Enfocament de la Comissió d’Acupuntura a la Jornada Intercomissions 
Es va començar a establir el tractament en acupuntura per al cas conjunt amb les 
comissions de neurologia i hipoteràpia. Tots els membres van presentar les seves idees 
de tractament i es van proposar diverses maneres de col·laborar amb els altres 
tractaments. Es van proposar tant vies purament basades en principis fisiològics i 
neuromusculoesquelètics com en vies més basades en el diagnòstic clàssic de les 
síndromes de la MTC. Un cop fet l’esbós, el Guillem Suárez es va oferir a començar a 
redactar tot aquest pla per a poder-lo presentar a les altres comissions i començar a 
coordinar-se amb elles en funció del que plantegin per al seu tractament. Els restants 
membres de la Comissió afegiran els seus punts de vista també.  
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Redactar el pla i enviar-ho tant als membres de la 
Comissió d’Acupuntura com a les altres 
comissions.  

Tots 26/07/2017 

 
4. Estat del Seminari tècnic 
Malauradament, ens ha estat comunicat que tots els caps de setmana per fer formacions 
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estan ocupats fins a finals d’any, pel que ja s’ha començat a cercar ponents de cara a les 
formacions de 2018.   
En un principi, Josep M. Charles s’ha ofert per realitzar-ne un sobre PGM i punts 
d’acupuntura, encara que es donarà prioritat a persones externes a la Comissió.  
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Cercar ponents per al Seminari tècnic.    Comissió 26/07/2017 

 
5. Maquetació de la Matinal d’Acupuntura i possibles ponents 
Com que encara no s’ha tingut notícia de cap voluntari extern a la Comissió que vulgui 
participar en la Matinal, quatre membres de la mateixa han proposat presentar-s’hi 
(confirmats en negreta): 

1. Àngel Ortiz: tractament de capsulitis adhesiva d’espatlla amb acupuntura – 45’ 
2. Josep M. Charles: tractament amb ventoses – 45’ 
3. Tomàs Tegiacchi: cefalees i migranyes amb acupuntura – 45’ 
4. Berna Sindreu: tractament amb un sol punt (TR6) per a cervicàlgies agudes – 15’ 
5. Isabel Giralt (metgessa acupuntora): acupuntura en ginecologia – 45’ 

El Josep i el Tomàs donen prioritat a nous ponents i, si no sorgeix ningú, presentaran ells.  
La Berna no està segura encara, però confirmarà aviat. La Isabel Giralt és la directora del 
Màster d’Acupuntura de la Universitat de Lleida, però atès que és metgessa, esperem 
confirmació del CFC perquè presenti a la Matinal.   
Tasques a realitzar 
Seguir cercant nous ponents. 

Responsable 
Tots 

Data realització 
26/07/2107 

 
6. Estat de l’examen per a l’accés al Registre d’Acupuntors 
A partir dels dubtes dels futurs examinats, transmesos per la Irene Martínez, s’ha decidit 
que els resultats de l’examen es donaran el mateix dia i es comunicaran amb un APTE o 
NO APTE, sense entrar en detalls numèrics.  
També es va decidir que, si es presenten molts fisioterapeutes a l’examen, vinguin tots els 
membres de la Comissió com a examinadors. Es valorarà per parelles de membres i 
parelles d’examinats per tal d’agilitzar el procés.   
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Informar a la Irene Martínez.    Coordinador 26/07/2017 

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

 
Data propera reunió 
27 de setembre a les 20.30 h. 

 
 
Coordinador 
Guillem Suárez Salas, col·legiat núm. 10569 


