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“Medicina natural basada en l’evidència” orienta els metges de 
família que vulguin prescriure teràpies complementàries  
 
UN LLIBRE DE LA CAMFiC EXPLICA ALS PROFESSIONALS DE 
L’ATENCIÓ PRIMÀRIA L’EFICÀCIA DE LES TERÀPIES NATURALS 
 
El llibre també inclou consells a la població sobre remeis naturals 
com la dieta mediterrània, l’exercici físic o la relaxació 
 
 
El darrer llibre de “Els llibres de la CAMFiC” –Societat Catalana de Medicina 
Familiar i Comunitària –està dedicat a les anomenades teràpies complementàries o 
alternatives. Els autors, tres metges especialistes en medicina familiar i comunitària, 
han escollit el nom de “medicina natural” perquè consideren que  “la medicina 
naturista, la medicina xinesa i les altres teràpies no convencionals  formen part d’una 
sola medicina, que és la que potencia l’autocura natural de les persones”. Com 
expliquen, “està demostrat que la natura o fisiologia dels individus malalts tendeix a la 
curació espontània. Aleshores, aquest tipus de medicina, amb els estímuls naturals o 
senzills que usa, facilita aquest procés natural”.   
 
“Medicina natural basada en l’evidència” fa una revisió de l’evidència científica dels 
últims 10 anys de les següents teràpies: alimentació mediterrània i vegetariana, 
exercici físic, repòs, higiene mental, fitoteràpia, hidrologia mèdica i hidroteràpia, 
teràpies físiques (massatges, osteopatia, osteopatia cranial, quiropràxia, rolfing i 
reeducació postural), reflexologia, teràpies energètiques orientals (acupuntura, 
shiatsu, digitopuntura, tai-txi, ioga, do-in  i txi-kung), homeopatia i d’altres  
(helioteràpia, climateràpia, aromateràpia, teràpia floral i teràpia neural).  
 
La intenció dels autors és “que el metge completi la seva informació, en base a estudis 
de qualitat, sobre quin és el millor pla terapèutic per a cada pacient incloent, a part de 
la medicina convencional, la medicina natural”.  Segons asseguren a la introducció 
del llibre, el pacient és una “unitat biopsicosocial que cal tractar en conjunt”, i per això 
cal integrar totes les teràpies mèdiques que milloren la salut de la gent. 
 
De fet, el nombre de metges que empren teràpies mixtes va en augment, arribant ja al 
70% al Japó i al 40% entre els metges del sistema públic del Regne Unit, per exemple. 
A la introducció del llibre també es constata la progressiva “dilució de la línia divisòria 
entre teràpies complementàries i convencionals, com demostren les recomanacions 
que des de la medicina oficial es fan de la dieta mediterrània, de l’exercici físic o de 
la relaxació”. 
 
Tot i així, els autors sostenen que molts metges del nostre país no tenen informació 
científica dels tractaments naturals. Unes teràpies que sovint desconeixen, ja que 
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manca formació sobre aquestes matèries al pregrau universitari. Per tot això, aquest 
llibre esdevé un manual molt útil per als professionals sanitaris. 
 
Una part del llibre està destinada al ciutadà en general, ja que inclou consells 
adreçats a la població sobre la dieta mediterrània, el dejú terapèutic, l’exercici 
físic, la higiene mental, la relaxació i les aigües mineromedicinals. 
 
“Medicina natural basada en l’evidència” ha estat coordinat per Josep Lluís Llor, 
especialista en Medicina Familiar i Comunitària, que ha fet diversos cursos de medicina 
naturista. També són autors del llibre les metgesses de Medicina Familiar i Comunitària 
Anna Manresa i Immaculada Nogués, que han assolit el màster en teràpies naturals i 
en medicina naturista respectivament. A més, hi han col·laborat altres metges i 
professionals sanitaris amb coneixements específics de totes les teràpies esmentades. 
 
El llibre està editat per la Societat Catalana de Medicina Familliar i Comunitària 
(CAMFiC) i forma part de la seva línia editorial “Els llibres de la CAMFiC”. Per a més 
informació, http://www.camfic.org/publicacions/index.html o trucar al departament de 
Premsa.  
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