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1. Introducció 
 

Els mitjans anunciava el passat 2 de març que la Universitat de Barcelona, amb l’aval de la 

Facultat de Medicina, va prendre la decisió de deixar d’impartir el seu Màster d’Homeopatia 

per ‘falta d’evidència científica’. El Màster, dirigit per l’IL3 (l’Institut de Formació Continua 

de la UB), realitzaria la seva última edició aquest any, després de portar en funcionament des 

del 2004. Aquest fet va aixecar una forta polèmica dins la comunitat mèdica i va revifar un dels 

debats més discutits en el sector: l’acreditació i praxi de la medicina alternativa.  

 

La decisió que va prendre la Facultat de Medicina podria anar lligada al fet que el Consell 

Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) retirés l’acreditació 

als cursos d’acupuntura i homeopatia, l’1 de gener de 2014. Aquest consell, en relació amb el 

Sistema d’Acreditació a nivell espanyol, avalua la pràctica de la professió sanitària, així com 

els programes i centre educatius relacionats amb l’àmbit mèdic. La pressió induïda per aquesta 

decisió, juntament amb la queixa que va publicar aquest any un dels propis estudiants de la UB 

a Change.org, on demanava la cancel·lació dels estudis, podrien haver acabat de decantar la 

balança cap a l’eliminació del màster.  

 

Aquest és només un exemple de les moltes disconformitats que s’han mostrat davant la pràctica 

de la medicina alternativa. Arrel de les discussions entre els dos sectors, el convencional i el 

no convencional, i també de les discrepàncies que trobem dins del propi sector no 

convencional, la pràctica de la medicina alternativa no s’ha aconseguit regular dins el territori 

català. La falta de regulació provoca també que es trobin moltes irregularitats en aquest àmbit, 

tant pel que fa a nivell educatiu i de formació com en la praxi.  

 

Tenint en compte aquests fets i la polèmica que se’n deriva, es vol analitzar en quin punt es 

troba la medicina alternativa a Catalunya i quina relació manté amb la medicina convencional 

en l’actualitat. Es parteix del plantejament que les diferències entre els criteris que defineixen 

cadascuna d’aquestes medicines, la convencional i la no convencional, es troben massa 

allunyades com per compartir un terreny comú, fet que les situaria en bàndols oposats i que 

faria que no fos viable la seva complementació.  

 

Així doncs, el present treball s’inspira en aquest esdeveniment, d’on neix la idea per realitzar-

lo, i va enfocat a conèixer com es troba aquest sector en l’àmbit català, a més de perseguir un 
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interès personal. Per tal de contextualitzar-lo, s’introduirà breument la història i l’auge que ha 

experimentat la medicina alternativa, així com l’anàlisi de la situació que viu a Catalunya a 

nivell legislatiu i regulatiu.  

 

Degut a les discrepàncies existents per a designar aquest tipus de medicina es fan els següents 

aclariments: al llarg d’aquest treball s’utilitzaran intercanviablement els termes medicina 

alternativa i medicina no convencional, per a designar totes aquelles pràctiques que no formin 

part del sistema convencional de medicina. I s’utilitzaran els termes medicina complementària 

o integrativa per designar aquelles pràctiques que es combinen amb la medicina convencional. 

És a dir, s’apliquen les definicions que en fa el National Center for Complementary and 

Integrative Health (NCCIH) (2016) – un organisme federal dels EUA que es dedica a 

l’avaluació de les teràpies alternatives –, en les que es diu que la medicina complementària 

s’utilitza com a complement de la medicina convencional i l’alternativa com a substitut. En 

aquest cas el present treball vol analitzar l’estat actual d’aquelles pràctiques que es troben fora 

del sistema sanitari.  
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2. Marc Teòric 
 

2.1.  L’auge de la medicina alternativa  
 

La medicina ha sofert al llarg de la seva història innumerables canvis pel que fa a les creences 

i a la seva pràctica. En tots aquests períodes han nascut moviments fonamentats en la crítica a 

la medicina ortodoxa, amb l’objectiu de voler distanciar-se d’aquesta pel que fa al seu 

tractament o filosofia.  

 

Segons Roy Porter (2003) – historiador britànic especialitzat en la història de la medicina –, 

durant el S.XX la professió dels metges passa d’estar enfocada en l’àmbit generalista a 

l’especialista. La seva funció i el que en demana la societat experimenta un gran canvi durant 

aquest segle. Les grans malalties infeccioses que havien provocat greus epidèmies en la 

població estaven disminuint i, a partir dels anys 40, la majoria ja es podien tractar amb 

antibiòtics. En canvi, la població semblava sentir-se pitjor que mai, en un moment en que 

l’esperança de vida no parava d’augmentar.  

 

Amb aquest canvi de funcionalitat de la professió mèdica, el sistema també es veu afectat. La 

medicina científica basada en l’evidència s’obre pas i es constitueix com a base del sistema 

mèdic modern, on el rendiment i els beneficis que en treuen els pacients és més ampli que mai. 

Aquest fet podria haver reduït o fins i tot fet desaparèixer certes creences però, a partir dels 

anys 60, l’interès per la medicina alternativa torna a aflorar i, en canvi, es redueix la confiança 

en la professió mèdica. Porter ho atribueix a que el sistema mèdic científic va passar a estar 

regit per una forta burocràcia administrativa.  

 

A més, l’historiador també afirma que la relació metge-pacient ha canviat. Mentre abans es 

tractava d’un compromís voluntari, privat i confidencial, on s’obtenia el màxim partit al 

contacte personal, ara l’atenció sanitària s’ha convertit en una indústria colossal que no deixa 

lloc per aquest tipus de relacions. El paper del metge s’ha hagut d’ampliar i ser més actiu en el 

benestar dels ciutadans i l’organització d’una societat sana. Porter assegura que hi ha milions 

de persones que han perdut la fe en la medicina científica occidental precisament per la pèrdua 

d’aquest contacte personal.  
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Les crítiques al sistema sanitari han augmentat cada vegada més en un període on la gent està 

més sana que mai. Degut a aquests petits descontentaments i a l’erosió de la confiança en la 

medicina convencional, han sigut diverses les etapes en que la medicina alternativa ha provocat 

un interès creixent en la societat i molts han intentat provar aquestes vies.  

 

Aquestes corrents alternatives han anat sempre en paral·lel amb el sorgiment d’una 

contracultura als valors occidentals de vida. En general, aquestes corrents es fonamenten en 

una filosofia mèdica lligada a la naturalesa i es troben en contraposició a les formes de vida 

moderna que la industrialització i la modernització han comportat. Tot i trobar-ne molts 

partidaris als Estats Units, un dels països en que més van proliferar va ser Alemanya, 

especialment després de que Samuel Hahnemann comencés a difondre la seva teoria sobre 

l’homeopatia l’any 1796, la qual va rebre, i segueixes rebent, moltes crítiques sobre la base 

científica en que es fonamenta.  

 

- La medicina alternativa a Espanya i Catalunya 

 

Un dels moviments que més arrelament va trobar a Espanya i especialment a Catalunya va ser 

el Naturisme. Josep Maria Roselló, sociòleg, explica en el seu llibre La Vuelta a la Naturaleza 

(2003) que aquesta filosofia s’origina com a reacció a l’artificialisme de la vida moderna i a la 

immoralitat humana a la que aquesta anava lligada. Així, sorgeix un moviment que, sense anar 

en contra del progrés, estava basat en un retorn a l’Ordre Natural a partir de la regeneració 

individual, el vegetarianisme i el nudisme físic, vist com el camí per arribar al “nudisme moral 

o supressió dels perjudicis socials cap a la fraternitat humana” (2003, pàg. 19).  

 

A principis del S.XIX es comencen a formar les primeres associacions importants que 

defensaven aquests nous ideals de vida, orientats a crear una nova composició social. A Madrid 

es funda la Societat Vegetariana Espanyola l’any 1903 i, el 1908, la Lliga Vegetariana de 

Catalunya, impulsada pel Doctor Falp i Plana (1873-1913). El naturista A.R. Oló citat per 

Roselló assegurava l’any 1926: “A Barcelona, entre naturistes i simpatitzants existeixen més 

de cinc mil persones” (2003, pàg. 27).  

 

A mida que el moviment s’estén per la Península urgeix establir unes bases per assentar-lo i 

regular-lo. Així s’estableix la Real Ordre del 27 de març de 1926 que limitava l’exercici de la 
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medicina natural a metges que estiguessin titulats1. Durant aquest període, arriba a Barcelona 

una figura destacable dins aquest moviment, Nicolás Capo. Naturista d’origen italià i fundador 

de la revista naturista Pentalfa (1926-1937), va impulsar a Catalunya la Trofologia, basada en 

el naturisme integral i el nudisme. Una altra de les figures claus serà Jaume Santiveri, ferm 

defensor del naturisme a Catalunya i fundador el 1897 de les famoses farmàcies dietètiques 

que encara tenen vigència avui en dia.  

 

Rosselló inclou en el seu llibre un article del Doctor Roberto Remartínez, publicat a la revista 

Estudios (1933), en que s’exposen les diferències fonamentals entre la medicina convencional 

i el Naturisme. Segons Remartínez aquestes es troben principalment en la manera d’entendre 

la malaltia i el cos. Mentre la medicina convencional es centra en les malalties i els òrgans als 

quals afecta – intentant atacar amb fàrmacs els símptomes secundaris d’aquesta –, el naturisme 

mira al malalt i entén el cos com un tot, anant a buscar les causes vertaderes de la malaltia. 

“Sense menysprear les útils ensenyances de la ciència, creiem simplement que no és el vertader 

camí, o que en tot cas és el més llarg, penós i subjecte a errors i falses interpretacions” (2003, 

pàg. 278).  

 

Durant la segona República, aquests lliure pensadors i simpatitzants del naturisme troben via 

lliure per difondre les seves idees i filosofies de vida. Amb l’arribada del feixisme però, totes 

les possibilitats de que el Naturisme acabés d’assentar-se a Catalunya i Espanya queden 

dissipades. Roselló afirma que cap als anys 80 el moviment va acabar de decaure per passar a 

una altre de caire més ecologista i alternatiu amb tendència a la “saviesa oriental”, provinent 

dels Estats Units. El vegetarianisme deixarà pas també al veganisme, lligat a un moviment 

d’ètica en relació als animals.  

 

Sembla que avui en dia hi torna a haver un auge de la medicina alternativa, relacionat amb un 

creixent interès per la filosofia de vida i salut de les cultures orientals. Així ho mostra el recent 

augment de pràctiques com el Shiatsu, el Reiki o la medicina tradicional xinesa, sense deixar 

de banda les teràpies més conegudes, provinents d’aquest antic moviment.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Aquesta també feia al·lusió a un altra Real Ordre de 1925 que tenia com a objectiu la persecució de 
l’intrusisme en les professions sanitàries.   
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- Crítica a les corrents alternatives 

 

En les diverses etapes en que la medicina alternativa ha experimentat un auge, s’han aixecat 

paral·lelament veus en contra d’aquesta i en defensa de la medicina convencional, 

fonamentades, principalment, en la falta d’evidència i rigor científic en que les corrents 

alternatives es sustenten.  

 

Edzard Ernst (1948, Alemanya), catedràtic de medicina i investigador especialitzat en l’estudi 

de la medicina alternativa, ha sigut un dels personatges més polèmics en la crítica d’aquesta 

medicina tot i provenir d’aquest mateix àmbit. Ernst va ser nomenat professor de medicina 

complementària a la Universitat d’Exeter, Anglaterra, i es va convertir en el principal 

investigador sobre l’eficàcia de les pràctiques alternatives després d’haver treballat en un 

hospital homeopàtic de Munich. L’any 2008, en una entrevista a New Scientist, l’investigador 

afirmava que només el 5% de les pràctiques alternatives estaven recolzades per evidència 

científica.  

 

Segons un altre article publicat a El País (2015), Ernst avalava algunes de les pràctiques que 

sí havien aconseguit demostrar la seva evidència científica, però assegurava que: “alguns 

terapeutes i partidaris de la medicina alternativa semblaven estar jugant a metges i pacients”. 

L’investigador ha dedicat un llarg període de la seva vida a indagar sobre l’efectivitat i l’ús de 

la medicina alternativa i aquesta guerra l’ha portat a perdre la seva càtedra de professor a 

Exeter. L’any passat, va publicar les seves memòries amb l’experiència viscuda durant aquests 

anys, Un científico en el país de las maravillas, on l’investigador acaba concloent, segons 

l’article, que per molts dels defensors “la medicina alternativa semblava haver-se transformat 

en una religió, una secta en la que el seu credo principal havia de ser defensat fos com fos”.  

 

A nivell català, també han sigut diversos els professionals que s’han aixecat en contra. 

Recentment, a partir del cas exposat a la introducció, s’ha tornat a reobrir el debat entre 

defensors i detractors de la medicina alternativa. Aquesta controvèrsia ha agafat un gran pes 

en els últims mesos a Catalunya, sobretot de cara als mitjans.  

 

Montserrat Esquerda, directora de l’Institut de Borja de Bioètica URL, en el seu article 

L’homeopatia: enganyar o no enganyar? (2016), afirma que: “No hi ha medicina tradicional i 

medicines alternatives. Hi ha medicina basada en mètode científic i pràctiques no basades en 
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mètode científic, de molt diversa índole” i ho complementa dient que la diferència entre 

ambdues no rau tant en la fonamentació teòrica, sinó “en el mètode amb què es demostra o no 

la seva eficàcia. Sense una metodologia adequada i fonamentada no es podrà corroborar 

l’evidència dels resultats d’un estudi”. Tot i així, Esquerda en fa una lectura més neutral 

ressaltant la possibilitat de que: “la medicina – convencional –, enlluernada per la ciència, hagi 

oblidat part de la saviesa que tenia”.  

 

J.M. Mulet, doctor en bioquímica i biologia molecular per la Universitat de València, denuncia 

en el seu llibre Medicina sense enganys (2015) el recent augment del que ell anomena 

pseudomedicina. Segons Mulet, l’auge no és res més que: “un símbol de l’opulència de la 

civilització occidental i un efecte secundari no desitjat de l’èxit de la medicina” (2015, pàg. 

109) i assegura que: “de medicina només n’hi ha una, la que té una evidència científica al 

darrera” (2015, pàg. 105). El doctor atribueix a l’ambient de seguretat sanitària que viuen els 

països desenvolupats, l’augment de crítiques i rebuig a la medicina convencional, fent que es 

resti importància a molts dels avenços que ha suposat aquesta i facilitant el terreny ideal perquè 

aflorin les pseudomedicines. Segons Mulet l’únic efecte que els pacients podran trobar serà 

sempre el mateix: “s’hi jugaran els diners i la salut” (2015, pàg. 125). 

 

2.2.  Regulació de la medicina alternativa 
 

Pel que fa a un marc regulatiu a nivell mundial, l’OMS (Organització Mundial de la Salut) 

anunciava ja l’any 2000 en el seu informe, General Guidelines for Methodologies on Research 

and Evaluation of Traditional Medicine, que l’ús de la medicina alternativa s’havia estès 

globalment i havia guanyat una forta popularitat. A més, aquest augment no només s’havia vist 

en països subdesenvolupats on l’accés a la sanitat primària no estava assegurat, sinó també en 

els països del primer món on el sistema de medicina convencional era el predominant.  

 

Segons l’OMS (2000), aquesta expansió havia portat a les autoritats sanitàries i als governs a 

preocupar-se per la seguretat i la qualitat d’aquests tractaments. Amb l’objectiu de regular i 

avaluar la medicina alternativa i les teràpies que se’n derivaven, l’informe va presentar, amb 

el suport del National Center of Complementary and Integrative Health (NCCIH), una guia 

d’actuació que analitzava quina havia de ser la metodologia en la recerca i l’avaluació 

d’aquesta.  
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L’estudi corroborava que tot i l’existència i augment d’aquestes pràctiques, en la majoria de 

països no existia una regulació específica i, un gran nombre de països desenvolupats, no les 

reconeixia com a oficials. Aquest fet dificulta que pugui existir una línia de regulació conjunta 

que estableixi unes bases d’actuació o que es pugui realitzar una recerca exhaustiva d’aquestes 

pràctiques a nivell mundial per tal d’implantar aquestes bases. Alhora, però, hi ha països que 

presenten una regulació específica i alguns fins i tot les han integrat en el sistema de salut 

corresponent, com és el cas d’Alemanya.  

 

A nivell espanyol no existeix una llei específica que reguli el sector, per tant, cada comunitat 

autònoma ho interpreta diferent. Com que aquest treball es centra en l’anàlisi de la medicina 

alternativa a Catalunya, s’ha comprovat quina és la situació legal a nivell de comunitat 

autònoma.  

 

L’any 1999 el Parlament de Catalunya instà al Govern a constituir un comitè d’experts per 

impulsar un anàlisi sobre les teràpies no convencionals en el territori, previ a l’existència d’una 

reglamentació. Aquest estudi va finalitzar amb la promulgació d’un Decret el 30 de gener de 

2007 que tenia com a objectiu la regulació en l’exercici de determinades teràpies naturals i la 

creació d’una Comissió Assessora per a la Regulació de les Teràpies Naturals, que en garantís 

un bon ús i desenvolupament.  

 

Amb Marina Geli al capdavant, com a Consellera de Salut, el Decret pretenia regular l’activitat 

de 5.000 professionals i 3.500 establiments. Segons un article de El País d’aquell mateix dia, 

un 30% de la població catalana havia utilitzat alguna vegada aquest tipus de pràctiques i un 

67% de malalts crònics les utilitzaven regularment. Rafael Manzanera, director dels Recursos 

Sanitaris del Departament de Salut, explicava que: “l’objectiu era que tothom sabés qui tenia 

al davant quan se li practiqués una teràpia natural” (El País, 2007).  

 

Aquest Decret però, va suscitar una gran polèmica pel fet de que no s’exigís una formació 

sanitària oficial per a tots aquells que es volguessin dedicar a la pràctica de teràpies alternatives. 

Les discrepàncies no només van provenir des del sector mèdic oficial, sinó també des del propi 

sector no convencional. Així doncs, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) va 

presentar un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per derogar el decret i l’abril 

d’aquell mateix any va ser rebutjat. El TSJC va al·legar que la Generalitat no disposava de les 

competències suficients en matèria sanitària com per regular una nova professió. El procés per 
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intentar regular-ho va quedar aturat i el sector ha restat fins al moment en l’alegalitat. Tot i que 

aquesta mancança clara de regulació i legislació estatal i autonòmica, sigui la principal causa 

de provocar un ambient irregular dins del sector, sembla que no hi ha possibilitats de que la 

situació canviï en un futur pròxim. 

 

Tot i així, segons un altre article de El País (2016), últimament la medicina integrativa està 

aconseguint guanyar-se un lloc dins el sistema sanitari privat i, fins i tot, dins el sistema sanitari 

concertat català. Actualment fins a sis centres sanitaris concertats ofereixen diferents tipus de 

serveis alternatius, com ioga, acupuntura o osteopatia, com és el cas del Centre d’Atenció 

Primària de Castelldefels. Un altre exemple el trobem al Consorci Sanitari de Terrassa que des 

del 2016 compta amb la ‘Unitat de Salut Integrativa’ per a pacients oncològics i on es pretén, 

segons s’exposa en l’última memòria: “confluir teràpies convencionals i no convencionals en 

l’àmbit de la Sanitat pública i la Salut comunitària” (2015). I, també cal destacar, que segons 

la pàgina web del COMB, l’entitat oficial disposa d’una secció col·legial de ‘Metges 

Acupuntors’, una altra de ‘Metges Naturistes’ i una de ‘Metges homeòpates’. Aquestes 

exerceixen de mecanismes reguladors i d’autocontrol de cadascuna de les especialitats dins 

l’àmbit barceloní. 
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3. Objectius 
 

Aquest treball perseguirà un objectiu principal, així com uns objectius específics lligats a 

aquest. Com a objectiu principal es pretén analitzar si existeix un terreny comú entre la 

medicina alternativa i la medicina convencional a Catalunya. És a dir, investigar si ambdues 

medicines podrien arribar a conviure en un mateix sistema sanitari o si, per al contrari, 

persegueixen objectius oposats que farien inviable la seva complementació.  

 

Per assolir-ho, serà necessari analitzar l’estat actual de la medicina alternativa i 

complementària a Catalunya i conèixer en quina situació es troba, tan pel que fa a nivell 

evolutiu com també a nivell reglamentari.  

 

Com a objectius específics, i derivats de l’anterior, es vol comprovar si realment l’ús de les 

teràpies alternatives a Catalunya ha anat en augment en els darrers anys i si aquest augment ha 

anat lligat a una creixent desconfiança cap al sistema sanitari convencional. Es vol investigar 

també quines han estat les raons d’aquesta proliferació. Sense voler deixar de banda la medicina 

convencional, també es vol comprovar l’estat actual d’aquest sector envers les teràpies 

alternatives i indagar en l’existència – o no – d’un possible terreny comú. 

 

Per tant, es vol oferir una visió amplia de quin és el panorama mèdic català envers la pràctica 

de medicina alternativa, des d’un punt de vista oficial i crític d’ambdós sectors, el convencional 

i el no convencional.  

 

L’objectiu final serà extreure unes conclusions pròpies del treball de camp realitzat, així com 

de tota la informació obtinguda i consultada. Les conclusions tenen l’objectiu d’oferir un punt 

de vista neutral i crític sobre la possible convivència d’ambdues medicines en el panorama 

mèdic català i donar resposta als dubtes plantejats inicialment. 

 

	    



Llums i Ombres de la Medicina Alternativa a Catalunya Treball de Fi de Grau	  

	  
13 

4. Metodologia 
 

El treball està compost d’un marc teòrica previ, per tal de contextualitzar la investigació, i una 

base pràctica. En primer lloc, i com a fase inicial del treball, s’ha realitzat una recerca i 

documentació sobre el tema exposat: quina és la situació que viu la medicina alternativa a 

Catalunya. Aquesta es conforma, principalment, a partir de la consulta de llibres i articles 

publicats a diaris o Internet.  

 

A partir d’aquesta recerca, i tenint-la com a base, es vol obtenir una visió crítica i oficial del 

panorama mèdic alternatiu actual. Per tant, serà necessari conèixer les opinions de 

professionals del sector que estiguin exercint actualment, perquè puguin donar el seu punt de 

vista com a testimonis directes. Alhora però, també es vol aportar la visió dels professionals 

del sector convencional per tal de contrarestar els punts de vista alternatius.  

 

És per aquest motiu que la base pràctica està formada per un seguit d’entrevistes en profunditat 

als diferents professionals d’ambdós sectors, considerant aquest mètode com a òptim per 

aportar la informació necessària. Aquestes entrevistes es presenten en el format pregunta-

resposta, ja que el volum d’informació i la complexitat d’aquesta dificultarien una presentació 

més narrativa. Les respostes van precedides d’un breu perfil professional de cadascun dels 

entrevistats.  

 

Les entrevistes són personalitzades i presencials, tot i que presenten una mateixa base per 

entendre i analitzar l’estat actual de la medicina alternativa. Així doncs, de l’àmbit no 

convencional s’ha escollit les principals medicines alternatives: homeopatia, naturopatia, 

acupuntura i medicina integrativa, entenent que actualment són les més representatives. De 

cara a l’àmbit convencional, s’ha seleccionat aquells sectors que podrien estar més en contacte 

amb aquest tipus de teràpies, ja que així es podrà oferir un punt de vista amb més coneixement. 

Aquests són l’oncologia i la medicina interna. També s’ha entrevistat a una usuària que utilitza 

la medicina alternativa com a primera via sanitària per donar la visió del pacient.  

 

La metodologia que s’ha seguit per seleccionar els entrevistats ha sigut a partir de la creació 

d’un pla de proposta d’experts. Aquests van ser escollits en base a una cerca prèvia per Internet, 

a través de contactes personals o bé per recomanació del tutor. El contacte es va establir, en la 
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majoria d’ocasions, a través del correu electrònic. També es va contactar amb el COMB per tal 

de demanar recomanacions de cara al sector convencional, però no es va obtenir cap resposta.  

 

Finalment, amb algunes modificacions dels experts proposats primerament i intentant assolir 

la màxima representativitat, s’ha entrevistat a: Pedro Ródenas, metge naturista, Josep Sala, 

metge homeòpata, Isabel Giralt, metgessa acupuntora, Jordi Vinadé, professional de la 

medicina integrativa, Maica Galán, oncòloga, Gemma Vidal, metgessa internista i Pilar Vilas, 

usuària.  

 

Per últim, les conclusions s’han redactat a partir de tota la informació recopilada a les 

entrevistes, així com del marc teòric. Aquestes incorporen reflexions i un punt de vista propis.  

 

 

  



Llums i Ombres de la Medicina Alternativa a Catalunya Treball de Fi de Grau	  

	  
15 

5. Entrevistes  
 

5.1. Medicina naturista: Pedro Ródenas 

	  
“No existeix només una medicina, sinó que hi ha diferents  

criteris mèdics: formes d’entendre la persona i, per tant,  

formes d’entendre la malaltia, el diagnòstic i el tractament” 
 

La medicina naturista és una de les teràpies alternatives que ha tingut més arrelament en el 

territori català. La filosofia naturista, altament preocupada per l’alimentació i la relació entre 

salut i emocions, va trobar i segueix trobant avui en dia ferms seguidors. Pedro Ródenas, n’és 

un exemple. Nascut en el sí d’una família naturista, vegetarià de naixement, Ródenas ha viscut 

sempre rodejat de les idees i filosofia que conformen el Naturisme. Decideix fer la carrera de 

Medicina i es llicencia l’any 1978 a la Universitat de Barcelona. Aquell mateix any, funda, 

juntament amb altres companys, la revista de divulgació de salut i ecologia Integral, una de les 

revistes científiques pioneres en difondre la medicina naturista i altres medicines no 

convencionals. Més tard, l’any 1996, i tornant a les seves arrels, realitza un màster en Medicina 

Naturista per la Fundació Bosch i Gimpera (UB).  

 

Membre fundador de l’Associació Espanyola de Metges Naturistes, participa, l’any 1985, en 

la fundació de Integral, Centre Mèdic i de Salut, un centre de teràpies alternatives, on 

actualment està treballant com a metge naturista. Fins al setembre de 2015, va ser el president 

de la Secció Col·legial de Metges Naturistes del COMB.  

 

Quin és el motiu que us impulsa a crear la revista Integral? 

Amb un col·lectiu d’estudiants de medicina considerem que no hi havia un lloc on poder 

formar-se en teràpies no convencionals. Després de la mort de Nicolás Capo, naturòpata 

reconegut establert a Catalunya, se’ns proposa com a col·lectiu col·laborar a la seva revista i 

escriure articles. La idea de crear la nostra pròpia revista ens la dóna un company i l’octubre 

del 1978 surt el primer número. Parlava de naturisme, salut i ecologia. Érem un equip de 6 

metges i un editor. El tema principal era l’educació en salut.  
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Durant els estudis de medicina, se us ensenyava algun tipus de medicina alternativa? 

No, tot al contrari. Jo neixo en el sens d’una família naturista i, tot i saber que en el pla d’estudis 

de la carrera no apareixeria res d’aquest tipus de medicina, vaig decidir que també era important 

cursar medicina, pels coneixements que t’aporta.  

Des del meu punt de vista, va ser interessant, ja que posseïa unes idees i uns coneixements 

previs que em van servir per contrastar-los amb el que m’ensenyaven a la facultat.  

 

En què consisteix exactament la medicina naturista? 

La medicina naturista és un dels criteris d’entendre la medicina que es troba dins de la medicina 

no convencional. Per nosaltres, la salut és el resultat del desenvolupament de totes les facultats 

físiques, psíquiques i emocionals, sempre en relació amb l’entorn. Es basa en la idea de que tu 

ajudes al teu propi cos a regular-se, a través de l’ús i la cura dels agents que ens dóna la vida: 

l’aire, les plantes, etc. Per tant, la salut o la medicina és la conseqüència de la nostra forma de 

viure, de com mengem, com ens relacionem i el lloc on vivim. Venim al món amb un ‘capital 

de salut’ i aquest s’ha d’administrar adequadament, per això és necessari educar en salut.  

 

Quines diries que són les diferències principals entre la medicina convencional i les no 

convencionals? 

No existeix només una medicina, sinó que hi ha diferents criteris mèdics: formes d’entendre la 

persona i, per tant, formes d’entendre la malaltia, el diagnòstic i el tractament. Cada cultura 

entén la persona de forma diferent i això comporta que existeixin diferents medicines: la 

medicina ayurvèdica a l’Índia, la medicina tradicional xinesa o la medicina andina a Amèrica, 

per exemple.  

Les diferències entre aquests criteris i la medicina convencional són, fonamentalment, tres. El 

primer és la visió global de l’individu que contemplen les no convencionals, enfront de la visió 

convencional de centrar-se en la malaltia. Per a la medicina convencional la persona està 

dividida en parts per a les que hi ha especialistes concrets. La segona diferència és el tipus de 

tractament: les medicines no convencionals tenen clar que allò que cura no és el medicament, 

sinó el propi organisme. El que hem de fer és ajudar a aquesta força curativa. I, per últim, la 

idea de que la nostra salut té a veure amb l’entorn. El que hi ha a fora és una continuïtat de 

nosaltres també.  
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Per tant, podem dir que són pensaments força oposats.  

Exacte, són contraposats. El pensament hegemònic d’avui diu que la ciència és un instrument 

de poder que ens serveix per millorar les coses que existeixen. Té una visió analítica de les 

coses. En canvi, l’altre pensament recupera les tradicions d’abans. Veu la ciència com a 

instrument de coneixement, per entendre com funciona la natura i saber com ens podem 

incorporar als seus ritmes.   

El primer potencia la competència entre nosaltres, sense considerar l’entorn com a factor 

important. S’està destruint allò que ens manté. Hem de ser conscients d’aquest entorn i 

mantenir-lo. 

 

Per tu, quines serien les principals deficiències del sistema sanitari actual? 

Dins el sistema sanitari hi ha des del començament una uniformitat en l’ensenyança. A més, 

pel que fa als conceptes, la medicina convencional només està centrada en tractar, quan hauria 

d’actuar també en la prevenció i el manteniment de la salut. No hi ha educació en salut i el 

pacient és un agent passiu del sistema. Pel que fa a la recerca, mentre es continuï generant 

tractaments que vagin exclusivament dirigits a suprimir els agents infecciosos externs que 

ataquen el cos – virus o bactèries -  només aconseguirem crear resistències. No estant tractant 

la causa, sinó el desencadenant. La debilitat de l’organisme és el terreny que permet que aquests 

agents s’activin o s’instal·lin i es multipliquin, i els tractaments han d’anar encaminats a la 

recuperació i manteniment d’aquest. Un medicament t’ajudarà a eliminar un símptoma, però 

et pot provocar una altre sèrie de símptomes. És útil en el moment però com a concepte, no és 

lògic.  

 

Quin és el futur que hauria de seguir la medicina? 

La medicina integrativa. Agafar la disciplina més adequada en funció del moment en que es 

trobi la persona. El camí a seguir a l’hora de tractar hauria de ser: de la pràctica menys 

agressiva, com podria ser el canvi d’hàbits, a la més agressiva, fins a arribar als medicaments.  

 

No tots els professionals sanitaris responen obertament davant la pràctica de teràpies 

alternatives. Quines creus que són les principals conductes? 

Ens trobem tres actituds: els que com que ho desconeixen, consideren directament que no 

funciona i no s’hi involucren, que acostuma a ser la més comuna. Després tenim els que no la 

coneixen però accepten que hi pugui haver professionals que les practiquin i després aquells 

que es mostren més inquiets i s’hi involucren per conèixer-les. Dins d’aquest últim, tindríem 
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els que creuen que només metges les poden practicar i els que accepten que qualsevol pugui. 

El fet que persones no titulades puguin practicar-ho és problema de la pròpia administració, ja 

que porta molts anys sense regular la medicina no convencional i això ha provocat que les 

persones interessades es busquin la formació fóra de la oficialitat. 

 

Parlant de títols oficials, recentment s’ha eliminat el màster d’homeopatia de la UB ‘per 

falta d’evidència científica’. Què n’opines?  

Que s’ha utilitzat un criteri poc científic. Des del meu punt de vista, és un dels erros de la 

ciència actual: creu que només existeix el que coneix i tot allò que no coneix, ho descarta. Que 

encara no es conegui el funcionament exacte de la homeopatia, no vol dir que no funcioni. És 

com quan es va crear el microscopi que ens va permetre veure allò que no havíem vist fins 

aleshores. L’instrument de mesura que utilitza la homeopatia és molt complicat. Aquest efecte 

placebo, que tant s’ha sentit a parlar últimament, no existeix ni en bebès, ni animals ni en els 

teixits on s’aplica.  

 

Creus que hi ha teràpies més efectives que d’altres? 

No, cada teràpia funciona amb criteris diferents i la mateixa patologia es pot tractar des d’una 

banda o d’una altra. Sí que per determinades patologies unes poden tenir millors resultats que 

d’altres. Per exemple, l’acupuntura dóna millor resposta a tot allò que és dolor.  

 

Passem ara al camp de l’alimentació, un dels camps dels que s’ocupa més la medicina 

naturista. Avui en dia, què és el que fem malament en quant a dieta? 

La gent què menja? De petits, el que els posin a la taula i de grans el que volen. No tenim 

educació en dietètica ni els metges tampoc ens eduquen. No ens plantegem què hem de menjar. 

Els metges naturistes revisem els hàbits de la persona a l’hora de menjar. Com diuen, som el 

que mengem, respirem i bevem.  

Per mi, el principal problema és la sobrealimentació. Mengem més del que necessitem, 

acumulem matèria de dipòsit, d’excés, que la majoria de vegades deriva en patologies: 

malalties cardiovasculars (excés de proteïnes i grasses acumulades a les arteries), tumors 

(masses proteiques), diabetis (excés de sucre), obesitat (excés de grassa). És necessari menjar 

lo just. Sobretot reduir l’excés de proteïna animal – carn, làctics... –, màxim un parell de cops 

per setmana, i, en canvi, la majoria de gent ho menja gairebé a cada àpat del dia.  
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Diries que el pitjor aliment és la proteïna animal? 

En excés, sí. Especialment làctics, llet, iogurts, formatges. La gent en menja diàriament i 

gairebé tres cops al dia. La llet de vaca, per exemple, és molt indigesta per la manca d’enzims. 

Estructuralment és molt diferent a la humana i el nostre cos no està preparat per reconèixer-la. 

Quan el sistema immunitari no reconeix els aliments com a propis, es defensa provocant que 

el sistema limfàtic s’inflami, les vies respiratòries també, etc. El cos s’estressa 

immunitàriament i, aleshores, reacciona desmesuradament provocant al·lèrgies, per exemple.  

L’home ha fabricat una sèrie de substàncies que el cos no sap identificar, no parlen el llenguatge 

de la natura: additius, conservants... i com que no sap eliminar-los, els acumula.  

 

I podem menjar sa avui en dia?  

No, ni menjar ni viure sa. Però podem intentar menjar o viure més sa cuidant els hàbits 

alimentaris. Pots menjar productes ecològics, triar opcions més sanes: amb el menjar, amb el 

respirar, activitats... fer millors inversions en salut. També pots ser un vegetarià estricte i no 

estar sa. Té molt a veure amb la teva consciència. Però és difícil avui en dia està sa vivint a una 

ciutat.  

 

Una actitud amb sentit comú quan parlem d’alimentació? 

Primer preocupar-te pel que menges, saber què i per què ho menges. Controlar l’excés i revisar 

els hàbits alimentaris. Ens hem de preocupar més i sobretot formar-nos, rebre una educació en 

quant a hàbits a l’hora de menjar.  

 

Quina seria l’alimentació ideal, doncs?  

Jo comparteixo la teoria de que la dieta originària de l’home és vegetariana i crua. Si fóssim 

carnívors tindríem l’instint, al veure un animal, de caçar-lo i menjar-nos-el. Alimentar-se és 

incorporar trossos de sol, som éssers solars, hi ha vida gràcies al sol. A través de la fotosíntesi 

les plantes l’incorporen i al menjar-nos-les ens aporten una energia que no ha estat manipulada. 

Com més foc s’aplica a una aliment, menys naturalitzada està l’energia, quan la menges de 

segona mà – quan et menges un animal –, l’energia està encara més desorganitzada. Per tant, 

la dieta ideal ha de contenir abundants productes vegetals, majoritàriament crus. 
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La opció vegetariana, per tu, és la millor. Però, la gent que no segueix una dieta 

vegetariana, què és el que ha de menjar per estar sana? 

S’ha de menjar: cereals, fruita i verdura diàriament, llegums un parell o tres de cops a la 

setmana, ous un parell a la setmana, làctics no més d’un diari i carn i peix tres cops a la setmana, 

més o menys.  

 

Què n’opines de les dietes miracle, com per exemple la famosa dieta Dukan? 

La dieta Dukan neix per aprimar, però es tracta d’una dieta hiperproteica que pot generar 

problemes al fetge, als ronyons, etc. No és raonable una dieta per aprimar que malmeti el cos. 

Crec que la majoria són dietes desequilibrades, que no vigilen les proporcions i poden arribar 

a ser perilloses per a la salut.  
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5.2.  Homeopatia: Josep Sala 
 

“Jo no em considero alternatiu, segueixo sent metge.  

El que faig és integrar una eina més dins les meves possibilitats” 
 

L’homeopatia és potser actualment la teràpia alternativa més coneguda. Recentment, hem vist 

com les farmàcies s’han omplert de productes homeopàtics, remeis per tot tipus de dolències 

que no provoquen efectes secundaris nocius a l’organisme. És també, una de les medicines 

alternatives més polèmiques. Des de la seva creació, per Samuel Hahnemann al 1796, 

l’homeopatia ha despertat veus crítiques en contra de la seva efectivitat real. Segons els seus 

detractors l’únic efecte que poden produir les substàncies homeopàtiques diluïdes és el del 

placebo, ja que la base en que es sustenten no té solidesa científica. Aquest és precisament 

l’argument que ha portat a la recent eliminació del Màster en Medicina Homeopàtica de la 

Universitat de Barcelona.  

 

Josep Sala, ex-alumne del màster, és vocal de l’Acadèmia Mèdic Homeopàtica de Barcelona 

– de la que en va ser president –, i en la que es defineixen a la seva pàgina web com a: “una 

associació sense ànim de lucre creada l’any 1890, que es dedica a la recerca i difusió de 

coneixement sobre homeopatia i col·labora amb d’altres entitats científiques i autoritats 

acadèmiques sanitàries i polítiques”. Es va llicenciar en Medicina i Cirurgia a la Universitat de 

Navarra, l’any 1993, i el 1997 es va especialitzar en Medicina del Treball a la Universitat de 

Granada. Un cop acabada l’especialització, decideix acostar-se al món de l’Homeopatia i és 

quan cursa el Màster en Medicina Homeopàtica a la UB (2006). Actualment exerceix com a 

metge homeòpata al Centre Mèdic i de Salut Integral, a Barcelona.  

 

Què és el que et porta a realitzar el màster de la UB en medicina homeopàtica? 

Exercint de metge del treball en una multinacional alemanya, vaig tenir diversos pacients 

alemanys que em demanaven que els hi receptés medicaments homeopàtics abans que els 

convencionals. Fins llavors, no havia tingut cap contacte amb aquesta medicina, ni en els anys 

de facultat ni a la residència. Aquest primer contacte, juntament amb la influència d’un conegut 

metge que l’aplicava – que m’explicava els efectes ràpids i consistents en el temps que havia 

observat – van fer que em comencés a interessar. Vaig començar a llegir i a estudiar-la. I més 

tard, vaig tenir la sort de que a Barcelona van iniciar la primera edició del màster, que fins 

llavors havia sigut un postgrau, on em vaig formar definitivament i oficialment.  
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Aquest màster ha estat recentment eliminat, causant fortes discrepàncies. Què en penses 

com a ex-alumne? 

D’una banda, crec que ha sigut una decisió unilateral, no s’ha preguntat als organitzadors del 

mateix. Nosaltres no en vam tenir cap coneixement fins que no ho vam llegir a la premsa. Si 

s’ha consultat a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i a altres entitats, trobo 

que també s’hauria d’haver preguntat, com a mínim, a l’Acadèmia Mèdic Homeopàtica de 

Barcelona.  

D’altra banda, i com a opinió personal, el que s’està produint amb aquesta decisió és una 

disminució de les oportunitats d’aprenentatge. Els metges que, d’ara endavant, es vulguin 

formar en homeopatia hauran perdut un màster molt valuós reconegut a nivell europeu, per la 

Lliga Homeopàtica Mèdica Internacional, com un dels millors màster del món. Això 

comportarà que s’hagi d’optar a la formació per altres vies, i aquesta ja no serà ni oficial, ni 

segurament tindrà la qualitat que tenia el màster de la UB.  

 

El motiu principal de la seva eliminació és la ‘falta d’evidència científica’. És legítim 

aquest motiu, creus que n’hi ha més? 

En primer lloc, evidència científica n’hi ha, suficient i demostrada. Per això deia que no ens 

han deixat demostrar-ho ni posar-ho sobre la taula. És cert que, a nivell d’estudis que demostrin 

l’efectivitat, l’homeopatia va tard respecte la medicina convencional. Però aquests estudis 

existeixen i n’hi ha més de 1.500 que corroboren que el resultat de l’homeopatia va més enllà 

de l’efecte placebo. Per tant, aquest argument a mi no em val. Si n’hi ha més, es pot sospitar, 

però jo no en tinc constància.  

 

Si existeix i es pot corroborà aquesta evidència científica, què és el que falta per demostrar 

llavors? 

Falta portar aquesta evidència científica, la dels més de 1.500 estudis, al camp de la replicació. 

És a dir, tornar a replicar els estudis a més laboratoris i revisar-ne els resultats una altra vegada 

perquè se’n torni a demostrar la validesa. Resumint, tot i que ja n’hi hagi, fan falta més estudis 

sobre els efectes i la validesa de la medicina homeopàtica.  

Després, es pot estar o no d’acord en si els metanàlisis són la millor manera de demostrar 

l’efectivitat d’una medicament homeopàtic. Per exemple, així com el paracetamol va bé per 

baixar la febre i aquest efecte el pots replicar en tots els casos, un medicament homeopàtic pot 

funcionar a una persona en una situació en concret i a una altra no. Per tant, el metanàlisis no 
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seria una bona manera de calcular-ne els resultats. Existeixen altres tipus d’estudis, in vitro o 

estudis de termoluminisciència, que ens ajuden a demostrar millor l’efectivitat i l’activitat del 

medicament homeopàtic. I aquests demostren que el contingut del medicament no es tracta 

‘d’aigua o sucre’. 

 

En què consisteix exactament l’homeopatia? 

La medicina homeopàtica es una branca de la medicina, que neix fa un parell de segles de 

l’experiència d’un metge saxó, Samuel Hahnemann. La paraula prové del grec: de ‘homoios’, 

igual, i ‘patheia’, malaltia o patiment. Allò similar a la malaltia pot curar-la. Tot i que en aquell 

moment la medicina era absolutament diferent a la que coneixem avui en dia, Hahnemann ja 

sospitava que una substància a dosis ponderals, que causés símptomes similars als d’una 

malaltia, podia ser alhora curativa d’aquesta malaltia, a través de dosis més diluïdes.  

És a dir, el grau de substància que ens prenguem pot provocar uns símptomes en un subjecte 

sa i, un cop diluïda, també pot ser curatiu en altres casos. L’exemple més pràctic és el cafè. El 

cafè ens pot provocar insomni, irritabilitat... En canvi, el cafè homeopàtic – la dissolució de la 

substància – és un bon remei per combatre l’insomni.  

L’homeopatia es tracta d’una eina més que els metges tenim al nostre abast i que, a més a més, 

té uns efectes secundaris nocius mínims. Per tant, és una manera útil, per la seva seguretat i 

eficàcia, de combatre segons quines patologies o processos aguts o crònics.  

 

Així doncs, la base de tot la trobem en la substància diluïda. 

La característica principal del medicament homeopàtic és que la substancia ha estat diluïda. El 

principi immediat segueix sent la mateixa substància inicial però diluïda 1, 50 o 2000 vegades. 

Les que facin falta per obtenir el medicament homeopàtic que, en comptes de produir aquella 

reacció que s’ha vist en subjectes sans, cura.  

Una altre de les característiques en les que es basa la homeopatia és la individualitat. No es 

busca un medicament per a una malaltia, sinó per a una persona que es trobi en una situació en 

concret, de manera individualitzada. Es busca la manera que té de presentar la malaltia que 

pateix l’individu en concret, tots aquells símptomes físics, mentals o emocionals que 

l’engloben.  
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I com s’escull quina substància convé en cada cas individual? 

En base a l’entrevista clínica inicial. Es pregunten una sèrie d’aspectes que defineixen primer, 

el motiu de la consulta i després altres aspectes de la personalitat. És a dir, si el motiu de la 

consulta és una grip, s’analitza com s’expressa aquesta grip en la persona en concret. En uns  

casos pot presentar febre, mal de cap...i en d’altres es manifestarà diferent. Aquestes 

característiques són les que acaben modulant quin dels medicaments – dels més de 2.000 

medicaments homeopàtics dels que disposem avui en dia – és el que encaixa millor a la situació.  

 

Llavors no hi ha una substància concreta per curar la grip, per exemple.  

No, però sí que existeixen certs medicaments que són més utilitzats que d’altres. Un cop 

realitzat el primer testatge d’una substància en persones sanes, veiem quina és la seva matèria 

mèdica, aquesta ens indicarà per a quines malalties serà més eficaç. Per tant, sí que és cert que 

ja et ve al cap un grup de medicaments quan el motiu de la consulta és una grip. A vegades 

serà molt clar i d’altres no tant.  

 

Si existeixen certs medicaments que encaixen en segons quina patologia, hi ha també un 

perfil concret de persones en que l’homeopatia funcioni millor? Per exemple, en nens, en 

dones grans...  

Funciona en tot tipus d’edats i situacions. La homeopatia el que busca és recuperar l’equilibri 

que té de per si el nostre cos a través de la substància. Qualsevol ésser humà té la capitat de fer 

front a les agressions que pateix, interna o externament, i recuperar l’equilibri inicial. És el que 

es coneix com homeòstasi, un procés de lluita interna que desenvolupa el nostre organisme per 

afrontar les agressions que se’ns puguin presentar. Quan el cos no arriba a fer aquesta funció 

amb el sistema immunitari, el que s’intenta amb els medicaments és ajudar-lo per retornar a 

aquest equilibri inicial.  

Però, com qualsevol tipus de teràpia o medicina, té les seves limitacions. En edats molt 

avançades, on la capacitat que té l’organisme per regenerar-se està atenuada o en malalties 

cròniques molt avançades, serà més complicat que només amb la substància homeopàtica es 

pugui fer refuncionar l’organisme.  

 

Creus que el punt psicològic juga un paper important dins l’homeopatia? 

El factor de ‘creure o no creure’ juga un paper molt important en qualsevol procés mèdic. Qui 

tingui molta confiança en el seu metge tindrà més possibilitats de que li funcioni qualsevol 

tractament.  
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Hem tingut pacients escèptics  que venien a la consulta per recomanació, que han acabat fent 

un canvi de mentalitat quan han començat a notar resultats. La medicina homeopàtica no es 

basa en la fe del pacient – com ho argumenta certa gent –  està basada en uns principis i un 

raonament testat. Contemplem aspectes emocionals en la persona, perquè busquem la 

coherència dels símptomes que expressa, però no fem de psicòlegs. Ni molt menys.  

 

D’entre els diferents cursos que has realitzat, n’hi ha un que em crida l’atenció: Curs 

d’habilitats comunicatives a la consulta. Creus que falten habilitats comunicatives a les 

consultes dels metges? 

Sí. De fet, una de les conclusions que se’n va treure és que hauria d’estar integrat dins de la 

formació, a ser possible del MIR2, de qualsevol sanitari.  

En l’aspecte comunicatiu, potser no se’ns donen les eines adequades durant la formació o no 

rebem el coneixement suficient de la importància de la paraula o l’escolta del pacient, que en 

molts casos pot generar un efecte terapèutic positiu. Sé que ara mateix hi ha gent que s’està 

movent per integra-ho a les diferents disciplines dels professionals sanitaris i, realment, seria 

molt bo que s’arribés a aplicar.  

 

Què creus que falla en el sistema sanitari actual?  

El model imperant del que disposem avui en dia no considero que sigui el millor. Tenim la sort 

i ens podem enorgullir de ser un dels països on el sistema sanitari públic és gratuït i universal. 

Tot i així, per aconseguir l’excel·lència d’aquest model els metges haurien de disposar de més 

temps per atendre als pacients. No tenir sobrecarregades ni les consultes primàries ni les 

hospitalàries. S’ha de reconèixer però que, tot i les traves que pugui posar l’administració, 

disposem d’una bona infraestructura i professionals altament qualificats.    

 

És possible integrar les teràpies alternatives, com l’homeopatia, al sistema sanitari 

públic? 

Sí. De fet, jo no em considero alternatiu, segueixo sent metge. El que faig és integrar una eina 

més dins les meves possibilitats. Quan haig de donar un antibiòtic, el dono, no perdo la meva 

capacitat d’orientació diagnòstica.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 MIR: Metge Internista Resident. Sistema de formació de metges internistes vigent avui en dia a 
Espanya.  
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En quant a subvenció de la homeopatia per part de l’estat, des del meu punt de vista seria del 

tot recomanable. Seria bo perquè el pacient tindria el dret i la capacitat de disposar d’aquesta 

eina integrada al seu sistema de salut. De fet, recentment, ja s’ha confirmat, per exemple, el 

projecte que hi ha a Suïssa per integrar diferents disciplines no convencionals al seu sistema 

de salut públic i que esdevinguin oficials. Aquest model seria ideal importar-lo al nostre país.  

 

I ho veus possible? 

No. Avui en dia no. Com bé comentàvem abans hi ha molta confrontació a que això pogués 

passar. Disposem d’una medicina molt avançada al nostre país i seria bo poder oferir-la al 

ciutadà, que al final és qui en sortiria beneficiat.  

 

Consideres que ha augmentat la xifra de pacients que utilitzen la medicina homeopàtica? 

Durant la dictadura, sense estar prohibida explícitament enlloc, no es podia practicar, eren 

residuals els metges homeòpates. A partir dels 80, ja comença a haver-hi metges que es 

desplacen a l’estranger per formar-se i tornar a fer créixer aquesta disciplina. Des d’aleshores, 

tant l’interès com els professionals formats han anat en augment i, conseqüentment, els 

pacients, que cada cop s’hi aproximen més.  

 

Creus que s’hauria de regular la pràctica de les teràpies alternatives? 

En temps de Marina Geli es va intentar fer un decret que regulés les teràpies naturals a 

Catalunya, però legalment la Generalitat no tenia les competències per regular una nova 

professió, sinó és que es realitzés a través de l’Estat. Quan la qüestió passa a mans de l’Estat, 

el procés es queda aturat i el Decret es deroga.  

Fóra bo que es regulés. Som els primers que ens agradaria. Com a metges homeòpates tenim 

una regulació pròpia al Col·legi de Metges que s’ha de complir. Existeixen uns barems a 

complir per poder penjar a la consulta la nostra acreditació com a metges homeòpates. Fóra bo 

que es pogués regular a nivell català o estatal el tema del màster, per exemple. Que estigués 

contemplat d’alguna manera.  
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5.3.  Acupuntura: Isabel Giralt 
 

“Una vegada a un metge li vam preguntar perquè no s’incorporava  

l’acupuntura pel tractament de l’artritis de genoll, ens va contestar que  

les ulleres també funcionen, però no s’incorporen ni es paguen” 
 

L’acupuntura es tracta d’una medicina alternativa mil·lenària que troba els seus orígens en la 

medicina tradicional xinesa, fortament lligada a la doctrina filosòfica del Ying i el Yang. 

Recentment però, existeix una part de la pràctica de l’acupuntura que s’ha deslligat de les seves 

arrels filosòfiques per passar a fonamentar-se en conceptes més científics. Així, certs mètodes 

que utilitza ja estan recolzats d’una forta evidència científica i la seva praxi es troba molt més 

estesa en els països occidentals.  

 

Isabel Giralt es va formar en acupuntura al Màster d’Acupuntura de la Fundació Bosch i 

Gimpera de la UB. El seu interès per la matèria la va fer ampliar els estudis a França i, més 

tard, a Anglaterra, on aprendrà de la Doctora Radha Thambirajah, una especialista i pionera en 

aquest àmbit. Llicenciada en Medicina l’any 1981 a la UB, està acreditada com a metgessa 

acupuntora a la secció de Metges Acupuntors del COMB – de la qual va ser presidenta – i és 

coordinadora de la Unitat d’Acupuntura de la Clínica de Salut de la Dona Dexeus.  

 

Actualment treballa a Energimed, una clínica d’acupuntura i medicina natural de Barcelona, 

de la que és fundadora i presidenta. També col·labora a Acupuntura para el Mundo, una ONG 

que porta aquesta teràpia a països en vies de desenvolupament.  

 

Quina és la feina que esteu realitzant actualment amb l’ONG Acupuntura para el Mundo? 

Amb Acupuntura para el Mundo hem anat a Bolívia i a l’Índia, juntament amb la Fundació 

Vicenç Ferrer. Allà tenim un grup que porta estudiant tres anys amb nosaltres i tenim una petita 

clínica d’acupuntura, metges i infermeres que tracten als pacients que arriben. La zona on 

treballem està al sud del país, és una regió molt pobre, aïllada, d’alimentació vegetariana molt 

estricte i de treball molt dur. És per això que la majoria de gent té problemes articulars i de 

dolor, pel pes que acostumen a carregar, i l’acupuntura els hi funciona molt bé. Tenim pacients 

que s’esperen des de les 8 del matí fins a les 15, que és quan obrim la consulta i molts a més 

venen de lluny. També tractem però, a persones sense sostre aquí, a Barcelona. 
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Què és el que et porta a interessar-te per l’acupuntura? 

Mentre estàvem estudiant medicina, amb uns quants companys comencem a fixar-nos en que 

hi havia moltes patologies de causa desconeguda i tractament asimptomàtic dins de la medicina 

convencional. A partir d’aquí, comencem a creure que hi ha d’haver alguna altra manera 

d’entendre les patologies, tant les que són més greus com les que no tant.  

 

Podries explicar, amb les teves paraules, quina és la filosofia de l’acupuntura? 

Quan parlem d’acupuntura podem parlar de la que està basada en la medicina tradicional xinesa 

i de l’acupuntura basada en la ciència i els coneixements científics, que està creixent i s’està 

estenent cada vegada més. Per tant, si parlem de l’acupuntura que prové de la medicina 

tradicional xinesa, parlem d’una medicina antiga basada en el taoisme i el confusionisme, molt 

lligada a la natura, on es dóna especial importància a la prevenció i al mantenir-se sa. Entén a 

l’ésser humà com a part integral de la natura, per tant, estudia la malaltia i la salut en referència 

a aquestes. Es tracta d’una medicina global, on el metge no només preguntarà per les dolències 

sinó també per les emocions, les variacions de dolor... No es centrarà només en la malaltia, 

tindrà en compte l’entorn.  

 

I amb què es basa l’acupuntura científica? 

Es tracta d’una variant més contemporània. El seu funcionament s’entén perquè va lligat a una 

interferència, estimulació o regulació del sistema nerviós central i perifèric. Quan els xinesos 

escriuen els meridians d’acupuntura encara no s’havia descobert el sistema nerviós.  

Ara es pot entendre perquè, pel fet de punxar una cama, podem trobar un efecte a nivell 

ginecològic, per exemple, i és perquè tots dos estan innervats per la mateixa arrel nerviosa.  

 

Ha patit una evolució important, doncs.  

Exacte. És molt interessant perquè hi ha una acupuntura xinesa, que es va quedar aturada cap 

al 1600 – any en que trobem l’últim llibre xinès relacionat amb aquest tema – i una acupuntura 

contemporània, que està creixent molt i que és més fàcil d’articular amb la medicina 

convencional. Alhora els acupuntors podem oferir millors explicacions al procediment que 

utilitzen i al seu funcionament. Quan parlo amb metges no faig servir termes energètics, sinó 

científics. Ha crescut en aquest sentit.  
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L’acupuntura pot tractar tot tipus de patologies o serveix només per tractar el dolor?  

Tot tipus de patologies no. Serveix per més coses que el dolor, però alhora no serveix tampoc 

per tot tipus de dolors. També li trobem un gran efecte en molts problemes emocionals, ja que 

afecta al sistema nerviós central més íntim. Aquest va lligat a les emocions i pot alliberar 

endorfines, provocant un efecte tranquil·litzador.  

Un altre dels efectes és en el sistema autonòmic, que és el que regeix els òrgans interns. 

L’acupuntura pot afectar al funcionament intern dels òrgans. Per exemple, pot augmentar els 

moviments gàstrics en una persona que tingui un síndrome disfuncional d’estomac. Per a 

patologies funcionals funciona molt bé.  

 

Quan parlem d’acupuntura pensem sempre en l’aplicació d’agulles, però existeixen altres 

mètodes com l’aplicació de calor o l’estimulació elèctrica. Quin és el mètode que més 

s’utilitza i quin és el criteri per escollir-lo? 

L’acupuntura bàsicament fa servir les agulles per influenciar directament en zones de dolor. 

Però com dius, també es pot fer servir la calor, ventoses o damunt d’aquestes agulles es pot 

implementar estimulació elèctrica. Hi ha tot una sèrie de tècniques que fem servir.  

La seva aplicació dependrà de la patologia. Per al dolor, per exemple, el que més es fa servir 

és l’estimulació elèctrica en punts d’acupuntura. En canvi, per relaxar o tractar síndromes 

d’angoixa es fan servir més les agulles. Depèn.  

 

Creus que el nombre de pacients que fan servir l’acupuntura ha augmentat? 

Sí, cada vegada va augmentant més. Fins i tot, ara ja trobem recintes hospitalaris que la fan 

servir. Em consta que es fa servir a la Tècnon i en diversos centres de medicina integrativa. 

Cada vegada hi ha més gent que està oberta a provar-la i més professionals sanitaris, metges, 

infermeres i fisioterapeutes que la practiquen i la recomanen.  

 

Hi ha un perfil de pacient? 

Sí. El perfil és una dona, d’entre 30 i 70, amb un cert nivell de cultura.   

 

Què n’opines de la recent eliminació del màster d’homeopatia de la UB per ‘falta 

d’evidència científica? 

Crec que primer de tot s’hauria d’haver informat al director d’aquest màster que pensaven 

tancar-lo, perquè se’n va assabentar pel diari. Després, crec que d’evidències científiques n’hi 
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ha moltes i de molt diferents. L’homeopatia té una certa evidència que no s’ha tingut en compte, 

i és una pena. Penso que s’està sobrevalorant la medicina basada en l’evidència científica, una 

medicina molt tancada que moltes vegades té poc en compte al pacient. S’ha de ser una mica 

més obert.  

 

Per què s’elimina el màster en homeopatia i, en canvi, els d’acupuntura no? 

L’acupuntura té més evidència científica que la homeopatia i en alguns aspectes té una 

evidència fortíssima, amb estudis i metanàlisis. Fa poc la UB ha firmat un conveni amb un grup 

xinès per a obrir un nou màster d’acupuntura basat en la medicina tradicional xinesa.  

D’una banda, la UB treu el de la homeopatia i per l’altre fa venir als xinesos a fer un màster en 

acupuntura basat en una medicina tradicional xinesa molt antiga. No té sentit.  

 

Quines són les principals deficiències del sistema de salut públic actual? 

Tenim una salut pública impressionant, però alhora també tenim unes llistes d’espera brutals, 

amb metges i infermers col·lapsats, que no donen a l’abast i que han de veure als pacients amb 

5 minuts. Després es deriven també moltes coses a la privada, normalment amb una deficiència 

de qualitat d’atenció. Per exemple, tinc una pacient amb febre des de fa 2 mesos i li fan un 

anàlisi un mes, una prova l’altre... 

 

Veus possible integrar l’acupuntura al sistema de salut públic? 

Estaria molt bé que hi hagués un acupuntor a cada hospital, a l’àrea de dolor, perquè ens 

estalviaríem molta lletra medicamentosa. Però ara mateix és una utopia impossible de demanar. 

S’està integrant en l’àmbit privat, però no en el públic. El principal problema és el sou del 

professional, ja que l’acupuntura no és un procés fàcil, que cadascú es pugui aplicar sol a casa. 

La sanitat pública no està interessada en afegir aquest sou. Una vegada a un metge li vam 

preguntar perquè no s’incorporava l’acupuntura pel tractament de l’artritis de genoll, on 

l’efectivitat està demostrada científicament, i ens va contestar que les ulleres també funcionen 

científicament, però no s’incorporen ni es paguen.  

 

Creus que s’hauria de tornar a intentar la regulació de la medicina alternativa? Què és 

el que va fallar en l’últim intent? 

Evidentment s’hauria de regular. El que va passar va ser que la consellera Marina Geli volia 

regular la pràctica de la medicina alternativa per a tothom, que tothom pogués impartir 

l’acupuntura, per exemple, sense necessitat de ser sanitari. Nosaltres des del COMB, jo era la 
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presidenta de la secció de metges acupuntors, ens hi vam oposar fortament i fins i tot vam 

presentar un recurs al TSJC, que ens va donar la raó i va aturar la regulació. El que no pot ser 

és que una persona sense coneixements mèdics previs pugui practicar una medicina medieval, 

com l’acupuntura clàssica.  

Això no vol dir que no estiguem d’acord en fer una regulació, s’ha d’estudiar cadascuna de les 

teràpies, veure quines funcions poden tenir, per a quines patologies serveixen i veure quines es 

poden aplicar i amb quines competències.  

 

Així, la pràctica de l’acupuntura  hauria d’estar limitada només a professionals sanitaris? 

Si es regulés ho limitaríem a metges, infermeres i fisioterapeutes per tractar les seves 

competències. Un fisioterapeuta podrà tractar problemes en la musculatura, però no aquells 

lligats a la ginecologia, per exemple. Cadascú en l’àmbit de les seves competències. No cal ser 

metge, però sí professionals sanitaris oficials, amb coneixements regulats.  

Amb acupuntura necessitem una formació mèdica de base, no només perquè estàs clavant 

agulles, sinó perquè pots dilatar o retardà els tractaments d’una patologia que pot necessitar un 

altre tipus de tractament, i no l’acupuntura.  

Hi ha moltes escoles que estan donant classes d’acupuntura a gent que no posseeix una 

formació bàsica sanitària. Aquestes persones surten d’allà pensant-se que ja ho saben tot i que 

és molt senzill. La ignorància és molt valenta. 

 

Creus que la població està ben educada en salut?  

No, evidentment s’hauria d’educar millor en salut per empoderar a les persones. Dit d’una altra 

manera, abans quan tenies un mal de coll, no anaves a urgències. La teva mare o el teu pare 

sabia què fer. Ara de seguida anem a urgències perquè ‘ells ho saben tot’, com si de salut només 

en poguéssim saber els metges i les metgesses. I no és veritat i tots n’hauríem de saber una 

mica. Especialment pel que fa a la salut preventiva, la salut del dia a dia. Saber cuidar la dieta 

per exemple. Aquesta saviesa s’ha anat perdent i és una pena.  

 

Per què creus que s’ha perdut aquesta saviesa mèdica? 

Perquè s’ha delegat tot als professionals sanitaris i aquests, sobretot parlant dels metges, han 

volgut ser una mica ‘els gurus’ de la tribu i controlar-ho tot. Els coneixements de la medicina 

familiar s’han anat perdent i no hem fet res per evitar-ho.  
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5.4. Medicina integrativa: Jordi Vinadé 
 

“Una persona que s’espanta de qualsevol situació perquè  

no té capacitat ni coneixement, es fa totalment  

dependent del metge, del sistema i del medicament” 
 

Dins l’àmbit de les teràpies alternatives, el concepte de medicina integrativa està agafant cada 

vegada més popularitat. L’objectiu és oferir el màxim de possibilitats als pacients, tant a l’hora 

de diagnosticar un tractament com en la tria de l’especialista, alternant pràctiques de la 

medicina alternativa i de la convencional. Així, un pacient que visiti una clínica integrativa 

podrà gaudir d’un ampli ventall d’opcions mèdiques que aniran des de la medicina generalista 

fins a la reflexologia o el quiromassatge. Aquesta filosofia integradora recupera el tant desitjat 

contacte personal amb el metge i pretén tornar a empoderar als pacients en termes de gestió, 

prevenció i manteniment de la salut.  

 

Un exemple el trobem amb COS, un projecte constituït com a cooperativa l’any 2011 que 

agrupa diferents professionals de la salut, convencionals i no convencionals, per tal de treballar 

conjuntament. Jordi Vinadé,  n’és soci fundador.  

 

Especialitzat en Homeopatia, Naturopatia i en Tècniques de Psicoteràpia Sistèmica, Vinadé 

treballa actualment a COS on desenvolupa teràpia i tasques de gestió i direcció. Quan es va 

intentar regular l’ús de les teràpies naturals a Catalunya, va formar part del Comitè 

Homeopàtic. 

 

D’on sorgeix la iniciativa de COS i la idea de cooperació sanitària?  

La iniciativa sorgeix d’un grup de professionals que ja estàvem col·laborant a nivell clínic i 

que teníem ganes de treballar des d’un model que aprofités totes les respostes que podien 

generar la unió de diferents disciplines. Es va voler crear un model sanitari integratiu, on enlloc 

de descartar opcions, les incloem. Volem treballar d’una manera sinèrgica, cooperant amb 

opcions que no siguin excloents. 
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I com funciona aquest model? 

El model integratiu posa l’usuari al centre, com a receptacle de la millor elecció. És a dir, el 

situem al mig per no confrontar-lo i que pugui rebre el millor dels tractaments en cada cas, tant 

de medicina general com complementària o natural – que no tenen una presència hegemònica 

en aquest model social –.  

I parlem de la no confrontació perquè moltes vegades l’usuari potser provarà d’amagar al seu 

metge que està fent ús d’aquest tipus de teràpies.  

 

Per què alguns usuaris amaguen al seu metge l’ús d’aquestes teràpies? 

Quan vam construir el projecte, vam generar una enquesta a 200 famílies on se’ls hi preguntava 

pels seus hàbits de salut: quines opcions feien servir, tan de la pública com la privada, 

tradicionals o no... Ens va sorprendre veure en els resultats que hi havia moltes famílies que 

estaven fent ús de les medicines complementaries, però que no informaven al seu metge de 

capçalera, normalment, per por o vergonya a una resposta de desaprovació o desautorització.  

 

Com està gestionat COS cooperativa?  

Tenim la part cooperativa i la part empresarial. Una vegada tenim la idea de treballar 

conjuntament, el problema que se’ns apareixia era el dels costos.  

Posem un exemple, un usuari amb mal d’esquena. El metge, amb les ulleres d’integratiu 

posades, veu a través de les entrevistes personals inicials que aquest mal pot provenir de 

l’estrès. Ràpidament es dibuixa l’opció de treballar amb un fisioterapeuta, que haurà consultat 

prèviament el tractament amb un osteòpata. Si el mal es torna a presentar aquelles vegades que 

l’usuari està més estressat, possiblement sorgeixi la idea de treballar amb psicoteràpia. Tot 

aquest procés, a nivell de costos, és una bona suma. A preu de carrer, de clínica privada, 

estaríem parlant d’uns 180 euros aproximadament per un mal d’esquena.  

Des de la cooperativa plantegem que la salut és un dret, amb el que no és ètic fer negoci. Vàrem 

plantejar, doncs, com podíem fer-ho sostenible.  

 

I es va trobar la solució? 

Tots els integrants ja proveníem d’altres projectes de cooperació solidaris. Des de la 

cooperativa el que es va plantejar va ser que els usuaris poguessin entrar com a socis 

col·laboradors, aportant una quota solidària – acordada per reglament intern –. Aquesta quota 

ajuda a cobrir les despeses d’infraestructura a nivell de projecte. Gràcies a aquestes quotes, 

doncs, podem oferir els costos de la part clínica a preu de cost: visites a un preu de 23 euros, 
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el preu a famílies són 37 i l’individual 27. A més, no només es cobreixen els costos fixos del 

projecte, sinó que també serveix per a crear una bossa solidària. Així qualsevol família que en 

un moment determinat no pugui pagar-ho, el projecte no l’expulsa.  

Es recupera el principi mutualista, tothom contribueix a un pot comú i se’n fa ús quan es 

necessita.  

 

I és rentable? 

Som cooperativa sense ànim de lucre, així que més que ser rentables busquem l’equilibri. Si 

som deficitaris o no.  

Quan iniciem el projecte sabíem que el repte era important. Sabíem també que serien 3 anys 

profundament deficitaris – després de les inversions en el local i altres despeses –. El quart any 

volíem arribar al punt d’equilibri i no ha sigut fins a aquest any que l’hem assolit. Ara ja som 

viables.  

 

Quin paper desenvolupa l’usuari com a soci col·laborador? 

El projecte es dibuixa a través de les necessitats que van sorgint. A les trobades de socis, en 

assemblea, és on es recullen opinions i necessitats. Gràcies al paper actiu que té l’usuari anem 

incorporant serveis, fent convenis amb altres centres per obtenir facilitats, proves 

diagnostiques, anàlisis. Vam iniciar el projecte oferint uns serveis i els incrementen segons la 

demanda. Un exemple ha sigut l’odontologia: era un repte en quant a costos i, finalment, l’hem 

pogut encaixar amb la filosofia i els criteris econòmics de la cooperativa.  

Després també hi ha la part societària, usuaris que simplement col·laboren econòmicament per 

obtenir descomptes en farmàcies o descomptes en alguna casa de turisme rural, per exemple. 

Ara mateix som 550 socis col·laboradors. 

 

Creus que aquest model sanitari és el model del futur? 

És una de les ambicions del projecte, deixar petjada i ensenyar que hi ha altres maneres de 

funcionar. També és cert que ja estant naixent projectes amb un format similar. Hem sigut 

pioners i hi ha gent que ens té com a referència a nivell de projecte de salut.  

 

Per tu, quines són les principals deficiències del model sanitari públic català? 

Per mi, la manera en com s’organitza la figura del professional i la de l’usuari és un punt que 

genera moltes deficiències. La relació que se’n genera queda en una jerarquia molt vertical i 

s’aconsegueix que l’usuari, amb el temps, quedi desproveït de la capacitat d’autogestionar-se 
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la salut i acabi necessitant “assessors”. Ens hem tornat “analfabets” sobre allò que ens va bé i 

allò que no, allò que ens ajuda i allò que no. El model sanitari que tenim avui en dia es víctima 

d’això.  

Les deficiències que trobem, però, són justificables i comprensibles arrel d’aquesta 

transformació de l’ús de la salut i el consum. El paper de l’usuari – a nosaltres no ens agrada 

parlar de pacient perquè denota un paper molt passiu – ha quedat molt poc present. Per mi 

aquesta és la major deficiència. Una persona que s’espanta de qualsevol situació perquè no té 

capacitat ni coneixement, es fa totalment dependent del metge, del sistema i del medicament. 

Generem dependents de salut, que sembla que no puguin viure sense els medicaments.  

 

Creus que hi ha hagut un augment de les persones que busquen ajuda sanitària per vies 

no convencionals?  

Si recupero memòria de l’ús de medicines convencionals, fa uns anys era un tan per cent elevat. 

Desconec si actualment segueix aquesta tendència. El que sí que puc dir, és que des de la meva 

experiència, l’usuari es sent bé quan el professional treballa des d’aquest ànim col·laborador, 

explicant els perquès d’utilitzar una via o un tractament determinat. Però tampoc anunciem 

cures miraculoses, oferim un diagnòstic coherent i amb sentit per cada cas.  

 

Aquest diagnòstic és sempre des de la medicina integrativa. En què consisteix aquesta 

medicina, com funciona?  

La medicina integrativa consisteix en moure’s per les diferents parcel·les de coneixement, no 

només en la teva especialitat.  

A COS per exemple, ens reunim tot l’equip clínic setmanalment, on segons un criteri de 

prioritat s’exposen tots els casos. Aquells que poden aportar-hi generen un debat en relació al 

diagnòstic. D’aquesta manera, es dibuixa la possibilitat, que abans en parlàvem, d’integrar totes 

les disciplines i generar un tractament pautat i coherent, sense solapar-les i treballant en la 

mateixa línia.  

 

Tots els usuaris segueixen un camí de diagnòstic en comú o sempre són personalitzats?  

Normalment quan l’usuari es visita per primera vegada, se’n recull la informació i es trasllada 

a aquest espai de debat. També n’hi ha que es volen visitar amb un professional en concret. Un 

cop s’ha decidit quin tractament seria el millor en cada cas, se li exposa a l’usuari. Ell és qui té 

la decisió final per escollir si li està bé o vol un canvi de professional o de teràpia. A partir 

d’aquí s’elabora un tractament pautat.  
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Creus que es podria arribar a integrar aquest model a la sanitat pública? 

La pública està oberta a evolucionar, com qualsevol cosa. L’única dificultat que crec que s’ha 

de superar és l’interès en voler mantenir un status de poder, unes jerarquies. Quan hi ha hagut 

intents de regulació de les teràpies naturals, a nivell català o estatal, s’aixecaven veus per dir 

que la salut era propietat dels metges i que només ells tenen capacitat de diagnòstic. Mentre 

segueixi havent aquestes figures tan abruptes i dures i el sistema segueixi influenciat per 

aquestes mirades, no es podrà avançar en aquesta línia.  

Per sort la gent es comença a organitzar d’una altra manera, des del nostre àmbit fins a l’àmbit 

polític. Sembla que ens hem cansat de que ens diguin què podem i fer i què no. No és una 

desobediència en sentit estricte, és un tema de dir: ‘jo faig el que a mi em funciona’. Si em dius 

que la homeopatia és placebo, doncs a nosaltres ens funciona i ja està. Jo crec que el moviment 

va canviant en aquest sentit. Ja es veurà com evoluciona.  

 

‘La salut és propietat dels metges’, però molts practicants de teràpies naturals o 

alternatives són metges.  

Sí i aquests diuen que només ells són els qui poden aplicar aquests tipus de teràpies. És 

respectable, però no perquè sigui metge només ell té el dret de poder exercir la medicina 

tradicional xinesa, per exemple. Hi haurà professionals que apliquin la medicina tradicional 

xinesa millor perquè tenen més experiència clínica, porten més anys i no tindran aquest ‘biaix’ 

que genera la carrera de medicina.  

 

No cal ser metge per practicar les teràpies alternatives llavors?  

No, però cal un marc acadèmic regulat i amb garanties perquè aquelles persones que optin per 

una visió de la salut que no vol participar d’aquest ‘biaix’, tinguin un bon nivell de formació. 

Aquesta és una de les deficiències que tenim avui en dia. Hi ha acadèmies de formació, estudis 

no reglats, i ‘si l’encertes l’endevines’.  

 

En l’intent de regulació, tu vas formar part d’un dels comitès. Quines van ser les 

divergències que van acabar derogant el Decret? 

Hi van haver dos impediments importants. Des de dins del nostre col·lectiu, hi havia molts 

interessos i divergències: els que volien formar una escola i treure’n benefici, és a dir, fer una 

inversió elevada en infraestructura i professorat, denunciats per aquells que es conformaven en 

rebre una formació que no impliqués una despesa de costos tan elevada. Hi va haver una posició 
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d’ambició d’aquells que es dedicaven a la formació. També va ser un tema polèmic el del perfil 

professional: si només els metges podien aplicar aquestes teràpies o qualsevol persona podia 

rebre la formació i exercir. El procés va durar més de tres anys.  

L’altre impediment va ser a nivell estatal. Quan es va engegar aquest procés a Catalunya, des 

de l’estat es va començar a controlar per veure com acabaria, fins que es va acabar derogant 

per falta de competències. La visió que ningú va recolzar o defensar va ser la de l’usuari, el 

vam tornar a deixar sense garanties d’allà on anar.  

Quan et pregunten si coneixes algun professional que practiqui les teràpies alternatives, no tinc 

valor a recomanar-ne perquè no sé exactament com treballen o quina filosofia segueixen. Per 

això, és normal que l’usuari esculli un metge que les practica, creu que així tindrà més 

garanties, perdent-se l’oportunitat de ser tractar per grans professionals que no són metges.  

 

Hi ha possibilitats de que es torni a regular? 

No ho crec. Sempre hi ha més possibilitats quan els governs tendeixen a ser d’esquerres, més 

innovadors. Si el procés d’independència aconsegueix assolir-se, per exemple, seria interessant 

veure si aquest aspecte es replantejaria.  

 

  



Llums i Ombres de la Medicina Alternativa a Catalunya Treball de Fi de Grau	  

	  
38 

5.5.  Oncologia: Maica Galán 
 

“Tothom sap que, de moment, les dades oficials són d’un 60%  

d’efectivitat en el tractament de càncers. La desesperació dels  

pacients i dels familiars fa que busquin alternatives” 
 

El càncer és malauradament una de les malalties amb més incidència entre la població i pel 

qual, en alguns casos, encara no es disposa d’una cura assegurada. La longevitat, l’estil de vida 

i els hàbits alimentaris són els principals factors, però no únics, que faciliten el 

desenvolupament de la malaltia. La desesperació o l’agressivitat dels tractaments 

anticancerosos porten a molts pacients a provar les vies alternatives per ajudar a millorar l’estat 

de salut després o durant el tractament. Aquest fet però, és criticat pels detractors de la medicina 

alternativa al·legant que s’aprofiten del factor desesperació dels malalts de càncer i els seus 

familiars.  

 

Maica Galán treballa actualment a l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i està especialitzada en 

càncers digestius que no són càncer de colon, concretament, s’encarrega dels càncers d’esòfag 

gàstric, tot i que ha treballat amb melanomes i càncer de pròstata. És també Coordinadora de 

Consultes Externes de l’ICO  i Cap Assistencial del Servei d’Oncomèdica del mateix Institut.  

Va estudiar la carrera de Medicina a l’Hospital Clínic de Barcelona. 

 

Sembla que els casos de càncer vagin en augment, cada cop n’hi ha més. És només una 

sensació o una realitat? Per què? 

D’una banda és una sensació en el sentit que cada vegada es parla més de càncer. Abans molta 

gent moria de càncer, però encara no es coneixia la malaltia. Tot i així, crec que ha augmentat: 

sigui per la dieta, pels factors genètics, el tabac, la contaminació o el nostre estil de vida. La 

incidència de càncer està augmentant i alhora també el seu diagnòstic, ja que s’actua molt més 

en la prevenció.  

 

 

 

 



Llums i Ombres de la Medicina Alternativa a Catalunya Treball de Fi de Grau	  

	  
39 

La quimioteràpia segueix sent el mètode més eficaç per combatre’l o s’estan estudiant 

nous tractaments?  

En el tractament del càncer, parlant en termes generals, la quimioteràpia continua sent el 

mètode que més s’utilitza, però recentment s’estan estudiant nous fàrmacs dirigits contra dianes 

específiques, el que ara està molt de moda, i s’anomena immunoteràpia.  

La immunoteràpia consisteix en fàrmacs que estimulen la immunitat de les persones per lluitar 

contra el càncer. Els tractaments de quimioteràpia maten totes les cèl·lules, les bones i les 

dolentes. En canvi, els tractaments anticancerosos dirigits contra alteracions genètiques 

específiques – també anomenats tractaments contra dianes – ataquen només aquelles molècules 

que permeten el creixement, desenvolupament i disseminació del càncer. Ara és el que més se 

sent.  

 

Creus que estem ben educats en salut, pel que fa al manteniment i a la prevenció ? 

Cada vegada una miqueta més. Es fan més coses de cara a la prevenció: el sol pel melanoma, 

la dieta pels càncers digestius, les campanyes antitabac, les campanyes de vacunes... Tot i que 

costa introduir, especialment, la prevenció en la població, ho estem fent millor que fa deu anys, 

per exemple.  

 

Què n’opines sobre la medicina alternativa? 

Crec que la medicina alternativa pot tenir el seu paper, la seva funció dins la societat. Per 

exemple, molts dels malalts que estan fent quimioteràpia o tractaments anticancerosos ho 

complementen amb algun tipus de tractament alternatiu. Personalment, no sóc experta en el 

tema. La meva postura és comprovar que sigui una persona de confiança, perquè hi ha molt 

‘xarlatà’, veure si es tracta d’un especialista que sàpiga què està recomanant i, sobretot, que el 

nou tractament no interfereixi amb el que estan fent pel càncer.  

 

I quan algun d’ells et demana consell sobre un tractament alternatiu, quina és la teva 

postura? 

No conec ni tinc la informació suficient per aconsellar-los. Però, el que sí que analitzo és que 

no sigui contraproduent per al pacient. És a dir, si podria ser perjudicial de cara al tractament 

que està fent. Si no hi ha cap tipus d’interacció amb la quimioteràpia ni amb la medicació, els 

aconsello favorablement, mentre sigui una persona de confiança. A molts els hi serveix per 

millorar la gana, estar menys cansat... 
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Una altra situació molt diferent és quan el malalt està dins d’un assaig clínic. Si s’està provant 

un fàrmac nou no els deixem complementar amb cap altre tipus de tractament, alternatiu o no. 

Un assaig clínic és un procés molt controlat, on no hi pot haver cap modificació, perquè 

interferiria en els resultats.  

 

Creus que el nombre de pacients que busquen suport en d’altres vies de tractament ha 

augmentat? 

Sí, pel fet de que, tant la gent bona com els ‘xarlatans’, s’aprofiten una mica dels pacients 

desesperats. Se’ls diu que amb aquest tipus de tractaments podran combatre el càncer i, 

malauradament, encara no hi ha cap medicament amb les suficients evidències científiques que 

pugui combatre’l. Una cosa és ajudar i l’altre és que pugui curar.  

També crec que cada vegada la medicina alternativa es coneix més i fa que més pacients 

consultin aquest tipus de vies. Tothom sap que, de moment, les dades oficials són d’un 60% 

d’efectivitat en el tractament de càncers. La desesperació dels pacients i dels familiars fa que 

busquin alternatives.  

 

Dels pacients que complementen amb la medicina alternativa, diries que hi ha una teràpia 

alternativa predominant, com la homeopatia o la naturopatia? 

No. Potser venen molts pacients demanant consell pel que fa a les dietes. Tractament alternatius 

lligats a l’alimentació. Però s’ha d’anar amb molt de compte. A vegades, hi ha pacients que 

estan fent quimioteràpia i, per exemple, els hi han recomanat una dieta baixa o nul·la en 

proteïnes. Quan s’està fent quimioteràpia, una de les coses més importants és precisament està 

fort per poder resistir al tractament. Una dieta baixa en proteïnes debilita. En aquests casos, 

sempre recomano que abans d’iniciar qualsevol dieta visitin als nostres nutricionistes.  

 

Creus que la pràctica de medicina alternativa hauria d’estar regulada? 

A mi m’agradaria. Penso que són tractaments suficientment importants, com per fer-ho. Tots 

hauríem de tenir més coneixement sobre aquestes teràpies i el seu funcionament. Però no sé si 

podrem aconseguir-ho. De la mateixa manera que estudiem per a ser metges, també haurien 

d’existir uns cursos i una formació reglada per a la medicina alternativa.  

 

En el cas que es regulés, la pràctica hauria d’estar limitada només a metges? 

Això ja no ho tinc tant clar. Una persona pot saber molt d’un tema, relacionat amb la medicina 

en aquest cas, sense necessitat de ser metge. Durant els estudis haurien d’adquirir uns 
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coneixements previs de la medicina, una formació en paral·lel amb la carrera mèdica, però 

potser no caldria tenir el títol de metge.  

 

Quines creus que són les principals deficiències del sistema sanitari públic català? 

Lo bo és el que tots sabem: cobertura absoluta, universal i gratuïta. Un sistema que no trobaràs 

en altres països, sobretot si ho comparem amb Estats Units. Els sistema de salut públic a 

Catalunya és boníssim.  

En quant a deficiències, per mi la principal necessitat és d’investigació. Els recursos cada 

vegada estan més limitats, sobretot en els últims anys. L’ICO, des de 2010, està fent un esforç 

per retallar tot allò que no sigui en medicaments. Visitem moltes hores, pacients duplicats... Si 

aquesta és la situació aquí, imaginat als ambulatoris. S’ha retallat fins a un límit que ho estem 

patint nosaltres i els pacients. Necessitem doncs més recursos per investigar, per no quedar-

nos on estem i seguir avançant i desenvolupant nous fàrmacs. El problema és que depenem 

dels laboratoris, de la indústria privada. Ells són qui ens ofereixen els nous medicaments per a 

realitzar els assajos clínics. Un cop estan aprovats el sistema de salut públic ha de pagar uns 

preus desorbitats per a poder-los receptar. Necessitem recursos per investigar nosaltres 

mateixos per a reduir els preus i fer-los assequibles. 
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5.6.  Medicina interna: Gemma Vidal 
 

“No em val que certes persones diguin que hi creuen.  

Estem ensenyant creences i no ciència” 
 

El camp de la medicina és molt ampli, d’entre les seves especialitats, la medicina interna és la 

que ofereix una visió més global de la medicina. A la consulta d’un metge internista es lluita 

contra malalties orgàniques o infeccioses, i les competències van des del diagnòstic fins al 

tractament, acompanyant al malalt al llarg de tot el procés. Aquesta varietat de pacients i 

malalties fa que en aquestes consultes arribin pacients que demanen consells sobre possibles 

tractaments alternatius que serveixin com a complement del convencional. Una de les causes 

podria ser que els pacients trobessin a les consultes alternatives el contacte i el temps que no 

poden trobar a les consultes hospitalàries o als ambulatoris, ja que molts d’aquests es troben 

fortament col·lapsats i amb llargues llistes d’espera.  

 

Gemma Vidal és metgessa internista a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell des del gener de 1997. 

Va estudiar medicina a l’Hospital Universitari de Sant Pau, adscrit a la UAB. L’Hospital Taulí 

està vivint actualment una situació de col·lapse, que va provocar la derivació d’intervencions 

quirúrgiques cap a altres centres hospitalaris i clíniques.  

 

Quin és exactament l’àmbit on treballa un metge internista? 

El metge internista és aquell que ofereix una visió més global de les malalties. Pot cobrir des 

de fer el diagnòstic dels pacients, a partir de l’anàlisi dels símptomes, tractar aquelles malalties 

que afecten a més d’un òrgan (malalties sistèmiques, infeccioses...), fins a pacients que tenen 

més d’una multiorgànica malaltia. 

Jo, concretament, em dedico més a la consulta diagnòstica. Parlem doncs de pacients que venen 

amb febre de fa 15 dies, pacients que perden pes i no saben el per què, dolors per raons 

desconegudes... 

 

Pel fet de tractar amb pacients tant variats, has tingut potser més contacte amb la 

medicina alternativa, pacients que vinguin preguntant per aquest tipus de teràpies? 

Quina és la teva reacció? 

Quan un pacient m’arriba a la consulta preguntant o explicant algun d’aquests tractaments, sóc 

respectuosa. Si veig que li va bé i no nota molèsties o mals, no tinc cap problema ni m’hi oposo. 
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En canvi, si veig que li poden haver indicat un producte que no és segur, l’adverteixo i sobretot, 

si veig que la despesa econòmica és excessiva.  

 

Has notat si hi ha hagut un augment d’aquest tipus de pacients? 

No. Més o menys noto el mateix nombre de casos. Sempre hi ha hagut persones que han seguit 

altres vies. No veig especialment un increment, almenys en aquesta consulta.  

 

Les persones que utilitzen teràpies alternatives, mostren algun tipus de perfil en comú?  

Sí, normalment són persones amb molta inseguretat, potser també amb mancances personals. 

Són persones que es preocupen, busquen molt i sembla com si, en certa manera, trobessin en 

aquest tipus de tractaments una altra religió o fe.  

També trobem el perfil de persones amb càncer, que estan fent quimioteràpia, i busquen un 

reforç per al seu tractament, sense abandonar el convencional.  

 

I utilitzen la majoria alguna teràpia en concret? 

De tot. La homeopatia potser es sent més últimament, perquè és una de les més conegudes. 

Acupuntura, osteopatia per als problemes musculars, reflexologia... Una mica de tot.  

 

En una entrevista, un professional de la medicina integrativa m’afirmava que hi ha 

pacients que amaguen al seu metge l’ús d’aquestes teràpies per por a una desautorització. 

Creus que és veritat? 

No ho sé. Podria ser. En el nostre cas, visitem pacients que pateixen malalties greus i se’ls ha 

de preguntar per gairebé tot allò que fan o prenen. Podria ser que n’hi hagi que no ho diguin o 

ho amaguin, però els pacients acostumen a ser bastant francs amb mi. En general, intento 

establir una relació de confiança.  

Podria ser diferent en el cas de la primària, on hi ha molta gent que consulta per símptomes 

més lleus o banals, potser més consumidora d’aquest tipus de teràpies. Hi ha molta gent que 

sense estar malalta, sempre està consultant al seu metge i buscant símptomes. Tots aquests 

pacients ja no arriben a les nostres consultes especialitzades.  

 

Què n’opines de la medicina alternativa? 

Tinc una visió molt científica. Que vull dir amb això? Doncs que crec en tot allò que ha estat 

demostrat científicament que funciona i que, per tant, se’n podrà reproduir el model a tots els 

laboratoris. I no creuré en tot allò que no hagi demostrat el seu funcionament, seguiré sent 
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escèptica. És com el creure en Déu, ho respectaré, però, si no el veig, per mi segueix sent una 

incògnita.  

Si els que utilitzen medicina alternativa estan contents i els hi serveix, me n’alegro, però no és 

la medicina que jo practiqui. No la conec i, en el cas d’haver-la d’utilitzar, no em sentiria segura 

fins que no veiés uns estudis que en demostrin el funcionament.  

El mateix passa amb la medicina convencional però. Hi ha coses que no han estat demostrades 

encara i les posarem en dubte de la mateixa manera i amb el mateix escepticisme.  

 

Un exemple? 

Tots aquells fàrmacs que per a un determinat símptoma, encara no han demostrat la seva 

eficàcia. No els receptaré, perquè no em sento segura fent-ho.  

 

Amb aquesta visió tant científica, entenc que estaràs d’acord amb la recent eliminació del 

màster d’homeopatia de la UB? 

Efectivament. N’estic d’acord perquè penso que les coses s’han de demostrar, sobretot si 

parlem de medicina. No em val que certes persones diguin que hi creuen. Estem ensenyant 

creences i no ciència. Són recursos públics i s’ha de ser seriós amb el què es fa.  

 

La pràctica de la medicina alternativa hauria d’estar regulada? 

Probablement. Més que res per assegurar que a ningú li prenguin el pèl o els facin emmalaltir 

per la recomanació de seguir un determinat tractament. També pel tema de l’abús econòmic. 

Hauria d’existir una certa regulació perquè la gent no pateixi mal, si no qualsevol persona 

podria crear una escola i inventar-se una nova medicina. Però, saber com regular-ho és difícil.  

 

En el cas que es regulés, l’exercici hauria d’estar limitat només a metges?  

Jo crec que sí. Si estem parlant del cos humà, s’ha de conèixer aquest a fons abans d’aplicar-

hi qualsevol cosa. Per molt que la majoria siguin productes naturals, aquests també poden 

afectar al nostre organisme. Encara que apliquis una cosa que no ha estat manipulada, podries 

fer mal a la persona. Per tant, considero que s’han de tenir uns coneixements bàsics previs.  

 

Creus que es podria arribar a introduir algun tipus de teràpia alternativa al sistema de 

salut públic?  

Tots aquells que demostrin la seva eficàcia són candidats a ser introduïts. Jo crec que ja s’ha 

anat introduint coses, però en el moment que es troben dins el sistema, deixen de ser alternatius. 
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Com comentava abans, tot allò que es demostri científicament serà medicina i per tant formarà 

part d’aquesta.  

 

En quina situació es troba ara mateix el sistema de salut públic català? 

Respecte al món, fantàstic. Per posar-te un exemple, hi ha gent d’Alemanya i d’altres països 

que intenten empadronar-se aquí per poder rebre una bona atenció pal·liativa en un càncer. 

Tenim un sistema sanitari públic que és únic al món. Malgrat les retallades, el sistema s’està 

mantenint i s’ofereix gratuïtament, comptant amb tecnologia punta per tothom, pels que tenen 

ingressos i pels que no.  

Tot és millorable i tant debò poguéssim millorar més, però tenim un sistema sanitari públic 

envejable.  

 

Una de les principals crítiques que se’n fa és que hi ha poc temps per pacient i això 

comporta que no rebin un bon tracte dins la consulta. No hi ha una bona comunicació 

metge-pacient.  És veritat? 

Tot depèn de l’entorn en el que et trobis. Quan parlem de medicina, parlem de milers de 

professionals, cadascú amb les seves peculiaritats. Serà diferent la personalitat d’un cirurgià 

que la d’un internista o un pediatria, i per tant les formes de comunicar-se també seran diferents. 

Segurament les persones que es dediquen a la medicina alternativa també tenen un perfil 

especial i hi ha diferències entre ells.  

L’altre factor és el temps. Un metge de capçalera no disposa de gaire temps per veure als seus 

malalts i ja li agradaria segurament poder dedicar-hi més estona. També depèn de cada 

patologia: no és el mateix una persona que vagi només a prendre’s la pressió, que una persona 

que entra plorant a la consulta. En aquest últim cas, li dedicaràs molt més temps.  

I per últim, el que dèiem abans, hi ha gent que va al metge perquè està sol o perquè té moltes 

mancances personals i busca suport en el seu metge. En aquesta casos, no sempre podem 

dedicar-hi el nostre temps, perquè hem d’atendre als que venen al darrera també. Es fa el que 

es pot i com es pot.  

 

I en el teu cas? 

En una consulta diagnòstica com aquesta una primera visita són 40 minuts. Depèn de la 

especialitat de la que estiguem parlant, és molt variable. A tots ens agradaria tenir molt més 

temps.  
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Des que tenim el sistema informatitzat, per exemple, d’una banda és fantàstic perquè la 

informació no es perd i trobaràs tot el cas clínic en un moment, però, de l’altra, a vegades hem 

de passar més estona mirant la pantalla que al malalt i és una pena. Però, no pots deixar de fer 

la recepta i apuntar totes les dades.  

 

Quin seria per tu el punt més feble del sistema? 

El sistema sanitari és tan gran que té fugues per tots llocs. Des del punt de vista de relació amb 

el pacient, fugues en quant a errors, en quant a recursos, en el temps que has de dedicar als 

pacients...  

Ara mateix estem vivint un moment en que la població viu cada vegada més anys i té més 

patologies. La tendència a la cronicitat és i serà un problema. Pacients grans amb moltes 

patologies, que necessiten cuidadors... són gent consumidora de molts recursos a la que 

s’hauria de dedicar un temps que no es té.  

 

I aquesta tendència a la cronicitat anirà a més? 

Sí. Tots volem viure més anys i com més grans, més probabilitats de patologies. L’organisme 

es descompensa.  

 

Aquestes fugues de recursos són una realitat que s’està vivint actualment a l’Hospital 

Parc Taulí, que el 2014 va decidir cedir una part de les intervencions quirúrgiques i 

hospitalitzacions a altres centres del SISCAT – Sistema sanitari integral d'utilització 

pública de Catalunya –, com la Clínica Privada del Vallès, per tal de reduir les llistes 

d’espera. Recentment però, s’ha dit que l’Hospital tornarà a assumir aquestes 

derivacions. Quina és la situació? 

No sabem com acabarà. Fa uns anys ens vam trobar que l’Hospital era petit. Aquestes 

instal·lacions abasten un total de 400.000 habitants, de nou municipis del Vallès. En comptes 

de construir un nou hospital, el que es va fer va ser cedir part de l’activitat a l’Hospital General 

de Catalunya o a la Clínica del Vallès a càrrec de la seguretat social. Però, això era una 

irregularitat que s’havia de solucionar.  

Diuen que ara aquesta activitat tornarà a l’Hospital, però igual físicament tampoc hi cap. Es 

rumoreja que es podria comprar o llogar la Clínica del Vallès i que es dugués a terme la gestió 

des d’aquí. No se sap encara.  
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5.7. Usuària medicina alternativa: Pilar Vilas 
 

“M’agrada el punt holístic de la medicina, no tens una  

part malalta, sinó que et tracten com a un conjunt.  

Un mal et pot venir d’una altra part del cos” 
 

Sembla que la medicina alternativa està guanyant més popularitat. Cada vegada més gent s’hi 

acosta, ja sigui per recomanació o per propi interès. Pilar Vilas, degut a uns problemes de salut 

i una simpatia cap a les teràpies alternatives, decideix provar aquesta via. Des d’aleshores ha 

optat sempre per la medicina alternativa com a primera opció pel que fa a la salut, deixant la 

medicina convencional per a aquells ‘casos extrems’.  

 

Actualment treballa com a administrativa al Banc de Sabadell. Té 54 anys, viu en parella i té 

un fill de 9 anys. Va estudiar Biologia a la Universitat Autònoma de Barcelona, per tant, ja 

partia d’un coneixement científic previ.  

 

Què és el que et porta a interessar-te per la medicina alternativa? 

D’entrada la formació científica, però realment m’introdueixo a partir d’uns problemes de 

ròtula quan vaig patir quan tenia 19 anys. Vaig operar-me però, tot i així, el mal seguia i amb 

28 vaig veure que no m’havien solucionat res. A partir d’aquí, començo a moure’m i a veure 

què puc fer. Em recomanen l’acupuntura i començo a introduir-me en el món de la medicina 

alternativa. I, a diferència de l’altre, vaig veure que sí m’aportava solucions.  

 

Qui et recomana l’acupuntura? 

Hi van haver dues vies. L’acupuntura me la recomana una companya de feina. També és cert 

que ja quan estudiava biologia m’havia interessat sempre aquest camp. Fins i tot havia llegit 

llibres. Crec que per aquest motiu també sempre he estat més receptiva. I l’altre via va ser a 

partir d’un company, metge, que em va introduir en la homeopatia i la teràpia neural.  

 

Què creus que diferencia a un metge convencional d’un alternatiu? 

D’entrada, en general, els metges alternatius acostumen a ser molt més amables. Es preocupen 

més per la part integral de la persona, la part psicològica, no només pel mal que tinguis. També 
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t’escolten més... M’agrada el punt holístic de la medicina, no tens una part malalta, sinó que et 

tracten com a un conjunt. Un mal et pot venir d’una altra part del cos.  

 

Quins són els avantatges que t’aporta, doncs? 

Penso que estic ingerint menys medicaments, per tant, que hi haurà menys efectes secundaris. 

I sobretot aquest tractament global del que parlava.  

 

No creus que el punt psicològic juga un paper molt important en l’efectivitat d’aquestes 

teràpies? 

El punt psicològic és important, però com en qualsevol medicació. La predisposició psicològica 

sempre generarà una sèrie de mecanismes en el cos que faran que et sentis pitjor o millor. El 

fet que estiguis deprimit o trist també incidirà en l’estat anímic del teu cos.  

 

Per tant, quan parlem de salut, sempre provaràs primer la via alternativa? 

Per a totes aquelles dolències que no siguin cap malaltia greu, sí. Ara, dins de les teràpies 

alternatives també entren tots aquells remeis d’abans, és a dir, unes herbes pel mal de coll o el 

mal de panxa, abans que una pastilla.  

 

I per al teu fill també fas servir aquesta via? 

Per segons què. Un nen no pot saber on està el seu límit de resistència, jo sí sé quan puc o no 

aguantar. Per a ell acostumo a seguir la via convencional, no sóc radical.  

 

A l’hora d’escollir a quin metge alternatiu anar, i tenint en compte que és un sector que 

no està regulat, et fixes en les titulacions, per exemple?  

Sí. Això sempre. El metge de la teràpia neural, encara que fos conegut, si no hagués sigut metge 

titulat possiblement m’ho hagués pensat. No em posaria en mans de qualsevol. Sempre et fa 

por la història de l’intrusisme, per això em fixo en les titulacions.  

 

Aquestes teràpies t’han aportat sempre efectes positius?   

He tingut els meus alts i baixos. La homeopatia, per exemple, he vist que certes vegades m’ha 

funcionat però últimament he llegit també molts reportatges científics en que negaven la seva 

evidència. Això sempre et fa desconfiar, però acostumo a actuar en funció de com m’està 

funcionant. Si considero que no m’està aportant cap efecte negatiu, cosa que els medicaments 
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convencionals sempre t’aporten, doncs primer provaré aquesta via. Sempre amb certa mesura, 

evidentment.  

 

Has tingut mai males experiències pel que fa a professionals alternatius? 

Sí. Sobretot en el cas de la meva germana. La meva germana tenia un càncer greu, i moltes 

vegades ens van vendre que li curarien. Hi va haver molta gent atrevida, que t’afirmaven sense 

cap dubte que se’n sortiria. Una cosa és que et puguin afirmar que allò servirà per pal·liar els 

efectes de la medicació, per exemple, o per ajudar a portar-ho millor, però que et curaran és 

totalment fals. Aquests han sigut els pitjors casos.  

 

Quina és la medicina alternativa que et genera més confiança i per què? 

L’acupuntura és una tècnica que crec que pot funcionar per a moltes coses i la teràpia neural 

perquè l’he provat en primera persona i realment m’està anant bé. Estic en el punt escèptic de 

la homeopatia, però.  

 

Què és el que falla del nostre sistema o model sanitari públic i què hi falta?  

Possiblement les llistes d’espera i, sense voler generalitzar, el problema de l’excés de 

prescripció. Crec que falta el punt de vista global. El nostre model sanitari actual està massa 

compartimentat: el que és oncòleg és només oncòleg i no et podrà ajudar en altres aspectes. 

Amb el cas de la meva germana ho vaig veure molt, uns es tiren la culpa als altres. Hauria 

d’estar tot més entrellaçat.  

 

Quina imatge creus que es dóna en els mitjans de comunicació, pel que fa a les teràpies 

alternatives? És correcte? 

Potser pel fet de l’intrusisme, la imatge que se li ha donat ha estat dolenta. El que qualsevol 

pugui exercir-la i no existeixi una regulació fa que la gent visqui males experiències i aquestes 

conformin la imatge. Crec, però, que cada vegada està canviant cap a millor.  

 

I, per últim, creus que la població està ben educada en salut? 

No, sobretot crec que hi ha un problema amb l’automedicació. Jo ho veig al meu ambient de 

treball, per exemple. Hi ha molta gent que, a la més mínima, es pren un ibuprofè. Tots els 

medicaments tenen efectes secundaris i com menys els necessitis millor. Acostumem massa el 

nostre cos. Ens hauríem de donar més marge. 
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6. Conclusions 
 

Aquest treball, amb les entrevistes realitzades a professionals del sector mèdic alternatiu i 

convencional, pretenia comprovar a través del contrast d’opinions quin és l’estat, en termes 

generals, de la medicina alternativa avui en dia a Catalunya i si aquesta podria arribar a 

conviure en el sistema mèdic actual.  

 

Com s’ha pogut contrastar, la filosofia que segueix la medicina alternativa es troba molt 

allunyada dels paràmetres mèdics que regeixen el sistema de salut actual, tant pel que fa a la 

manera d’entendre la malaltia, com a l’hora de gestionar-la. Aquest fet però, no hauria de situar 

a les teràpies alternatives fora de l’oficialitat. Les divergències més significatives les trobem 

en la metodologia que s’utilitza per comprovar l’efectivitat en els seus tractaments. La 

medicina actual, basada en el mètode científic, s’avala a través d’estudis complexos, que sent 

replicats en qualsevol laboratori, se’n podran obtenir els mateixos resultats. En canvi, la 

medicina alternativa no utilitza els mateixos processos i aquells tractaments que han estat 

verificats necessiten una major replicació per ser considerats eficaços en termes científics 

oficials. Així doncs, el volum d’estudis realitzats sobre l’efectivitat de les teràpies alternatives 

es considera, generalment, poc significatiu. Aquestes diferències, a l’hora d’avalar un 

tractament o medicament alternatiu, són vistes com a debilitats i és l’origen principal de moltes 

de les polèmiques.  

 

Un exemple el trobem en el cas exposat a la introducció i tractat al llarg de les entrevistes. Els 

motius de l’eliminació del Màster d’Homeopatia són clars: mentre l’homeopatia no rebi més 

verificacions científiques sobre la seva efectivitat, es mantindrà fora de la formació oficial. 

Aquesta decisió unilateral, que no es va contrastar prèviament amb el sector homeopàtic 

corresponent, va engegar un fort debat dins l’àmbit no convencional. Els professionals 

alternatius entrevistats coincideixen en que l’evidència existent no s’ha tingut en compte i que 

l’eliminació del màster ha suposat una pèrdua en la qualitat i l’oficialitat de la formació. Isabel 

Giralt apunta a la “sobrevaloració” actual del mètode científic i al caràcter “tancat” de la 

medicina oficial. D’altra banda, el sector convencional es mostra generalment conforme amb 

aquesta eliminació. Gemma Vidal, metgessa internista, arriba a titllar certes pràctiques de 

teràpies alternatives de “creences”.  
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Tot i la visible confrontació d’idees, la implementació de la medicina alternativa a Catalunya 

ha experimentat un gran auge en els darrers anys i així ho reafirmen els professionals que hi 

treballen. Actualment es tracta d’un sector molt ampli, que abraça tot tipus de teràpies, i en el 

que cada vegada més persones mostren el seu interès, tant a nivell professional com a nivell 

d’usuari individual. Les constants polèmiques sobre la seva efectivitat real però, el situen en 

un terreny convuls en que contínuament es posa en dubte la qualitat dels professionals i els 

tractaments que ofereixen i, alhora, confronta ambdós sectors. La causa principal d’aquest 

conflicte rau en la manca de regulació que existeix tant a nivell català com estatal. Aquesta 

mancança provoca que augmenti el intrusisme en el sector alternatiu i facilita la creació d’un 

ambient d’inseguretat per als pacients, així com a generar una imatge distorsionada que juga 

en contra d’aquells professionals que en fan un bon ús. A més, també provoca que s’hagi de 

recórrer fóra de l’oficialitat per tal de formar-se, contribuint a potenciar aquesta inseguretat que 

l’envolta. 

 

Tots els entrevistats, tant de l’àmbit convencional com el no convencional, coincideixen en el 

fet que cal, i és urgent, una legislació que reguli el sector alternatiu. Per fer-ho és de vital 

importància especificar les competències dels professionals, analitzar cadascuna de les 

pràctiques alternatives per establir-ne les funcions i avalar els establiments existents, ja que 

fins ara no s’ha realitzat cap estudi exhaustiu ni es tenen dades d’àmbit català al respecte. Tot 

i així, fins i tot dins el sector no convencional, existeixen moltes divergències sobre quina 

hauria de ser la millor forma de regular-ho, especialment pel que fa a la formació sanitària 

necessària per poder exercir i aplicar teràpies alternatives. Tot i que hi hagués una motivació 

per regular-ho, com ja hi va haver, caldria primer establir uns paràmetres bàsics d’actuació 

perquè no és tornés a repetir la polèmica que va generar el Decret l’any 2007. 

 

Pel que fa a la convivència o possible integració de les teràpies alternatives al sistema sanitari, 

la manca de confiança per part dels organismes oficials, així com la falta de regulació, fan 

inviable la seva integració. Tot i així, sembla que aquelles pràctiques que s’han corroborat 

científicament, com és el cas de certs tractaments d’acupuntura, sí que s’han incorporat dins el 

sistema. Iniciatives de medicina integrativa, com la que s’ha vist amb Jordi Vinadé a COS 

cooperativa, semblen ser el model que més s’assimilaria a la fusió d’ambdues medicines. 

Mentre alguns professionals creuen que podria arribar a ser un projecte que es podria plantejar 

de cara al futur mèdic, d’altres, com Vinadé mateix, ho veuen de moment poc possible. Un 

aspecte interessant a tenir en compte seria la integració del paper del pacient que se’n desprèn 
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d’aquest model integratiu, ja que en el sistema mèdic actual el “pacient” és una figura força 

oblidada, amb molt poca capacitat d’actuació i decisió.  

 

Respecte l’opinió del sector no convencional sobre la pràctica actual de la medicina alternativa, 

es mostren escèptiques a l’hora de que suposi una millora real i acostumen a aconsellar als seus 

pacients a ser curosos amb la tria del professional i el tractament. Un aspecte a destacar però, 

és l’augment de l’ús de la medicina alternativa en els malalts de càncer, i així ho corrobora 

l’oncòloga Maica Galán. Sembla que cada vegada més pacients busquen en aquestes vies 

alternatives una manera de fer més suportables aquells tractaments més agressius, normalment 

lligats a l’alimentació o a l’ús de medicaments homeopàtics o naturals, sense que contribueixin 

exactament a curar la malaltia.   

 

En resum, el sector mèdic alternatiu català està vivint un període de creixement i sembla que 

no hagi de disminuir, sinó més aviat al contrari. Per tal de que trobés una estabilitat i es pogués 

assentar definitivament caldria establir una regulació que en marqués les competències. 

Personalment, crec que aquesta seria l’única manera d’abandonar el terreny d’incertesa que 

envolta la medicina alternativa i eliminar definitivament el intrusisme que la manca de 

regulació provoca. Així, les teràpies alternatives comptarien amb l’aval del reconeixement 

oficial, sense que aquest hagués de ser estrictament un reconeixement que les definís com a 

“medicina” en termes científics, i la població se’n podria beneficiar sense preocupacions. Un 

cop el sector estigués regulat i estable, també es podria definir una possibilitat més ferma de 

que més teràpies es poguessin introduir dins el sistema sanitari, com ja s’ha vist que s’està fent, 

i poder convergir ambdues maneres d’entendre la gestió de la salut potenciant els punts forts 

d’una visió i de l’altra per tal que els pacients en poguessin obtenir el màxim de beneficis.  
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