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Comissió d’Acupuntura 

Núm. d’acta: 03/21 Hora d’inici: 20.30 h Data: 29/09/2021 

 

Assistents: 

Coordinador:  Carles Fernández (col. 11362) 

Sotscoordinador  Nerea Huarte (col. 3100) 

Membres: 
 

 Tomàs Tegiacchi (col. 

8087) 

 Núria Coral (col. 
1944) 

 Cristina López (col. 
1653) 

 Andreu Esteve (col. 
3742) 

 Josep M. Charles 

(col. 1559) 

 Àngel Ortiz (col. 
2337) 

 

Ordre del dia 

1-Aprovació acta anterior. 
2-Resum de les tasques pendents (Matinal). 
3-Informació reunió coordinadors (dies mundials, FisioTV, nous membres). 
4-Properes accions. 
5-Propera reunió. 

 

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

Queda aprovada l’acta anterior. 

 

2. Resum de les tasques pendents (Matinal d’Acupuntura i Curs gonartrosi) 

Es decideix canviar la data de la Matinal d’Acupuntura al dissabte 5 de febrer de 2022, per tal que 
no coincideixi amb el màster de Sant Joan de Déu. 
Es demanarà al Col·legi si la sessió pot ser mixta (presencial i online) per tal d’afavorir la participació 
de ponents i assistents. 
Queda pendent de tancar el programa. Es proposen 3 ponències de 30 min., dues presentacions 
de treballs de TFM de 15 min. i una possible sessió de casos clínics de 30 min. 
 
Sobre el Curs de gonartrosi, ja ha estat aprovat pel CFC, però en Tomàs demana posposar-lo al 
2023 ja que actualment amb el doctorat no té temps de preparar-lo. Es buscaran noves alternatives 
de cursos per al 2022 (veure punt 4). 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

Informació al Col·legi Matinal 
Proposta de programa Matinal 
Curs gonartrosi 

CF 
NH 
TT 

1-10-21 
24-11-21 
2023 

 

3. Informació reunió coordinadors (dies mundials, FisioTV, nous membres, FTP22) 

Es decideix mantenir el Dia Mundial de l’Acupuntura 
 
S’informa de la proposta de seminaris de formació online i curs lliure al canal del FisioTV. 
Properament rebrem més informació. 
 
S’informa que el dia 1/12/2021 tindrà lloc la segona crida de membres d’aquelles comissions que 
estiguin interessades en la incorporació de nous integrants. 
Terminis: 
- Data de publicació de la crida i inici presentació de sol·licituds: 01/12/2021 
- Finalització de presentació de sol·licituds: 10/12/2021 
- Enviament de les valoracions acceptats i denegats: 23/12/2021 
 
A causa de les recents baixes de la Comissió (veure punt 4), es decideix fer una crida de 2 nous 
membres de la Comissió. 
 
S’informa que a  l’FTP22 es vol deixar espai a les comissions per tal d’organitzar activitats. Cal anar 
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pensant què podríem fer (taller, sessió informativa, xerrada...?). 
 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

Confirmació dies mundials 
Crida de nous membres 

CF 
CF 

1-10-21 
1-10-21 

 

4.  Properes accions i altres qüestions 

Es comunica que en Guillem Suárez Salas (Col.10569) i en Raul Guzmán Ruiz (Col.1305) han 
deixat la Comissió per motius personals. 
 
Es vol explorar la proposta d’un curs d’electroteràpia i làser i un altre de moxibustió. Es contactarà 
amb els docents per tal de conèixer les condicions i disponibilitat. Es planteja si aquests cursos 
podrien estar organitzats de manera conjunta amb la Societat Científica d’Acupuntura i Balears ja 
que hi ha un interès comú. Es preguntarà al col·legi sobre aquesta possibilitat. 

Tasques a realitzar   

Comunicació de les baixes de la Comissió 
Demanar les condicions per als docents dels cursos 
Contactar amb els docents  

CF 
CF 
CL 

1-10-21 
1-10-21 
24-11-21 

 

5. Propera reunió 

23 novembre 21.00 h. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

   

 
 
 
 
Coordinador: Carles Fernández (col. 11362) 
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