
 

Neix amb l’oposició de diversos col.lectius 
Catalunya pionera en regular teràpies naturals 
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El govern català vol ser pioner a Europa en la regulació de les teràpies 
naturals. Per això avui aprovarà un projecte de decret que busca que 
aquest tipus de teràpies no quedin en els llimbs jurídics. La intenció és 
establir els criteris que hauran de regular la formació d'aquests 
professionals, així com els centres on treballin.  
 
En definitiva, es vol donar cobertura a una demanda social creixent. Un 30% 
dels catalans han anat alguna vegada a un naturòpata, un osteòpata o un 
acupuntor, entre d'altres, i un 67% dels pacients crònics hi recorre 
habitualment. 
 
El decret de teràpies naturals que aprovarà avui el consell de govern afectarà 
uns 5.000 professionals no sanitaris que ja les exerceixen. Es tracta dels qui 
practiquen la naturopatia, l'acupuntura, l'osteopatia, la reflexologia podal o el 
quiromassatge, entre altres tècniques. El decret vol regular totes aquestes 
activitats, que estan associades al sector de la salut i que fins ara s'havien 
anat desenvolupant sense que s'exigís cap requisit ni acreditació oficial.  
 
Per primer cop s'avaluarà els pràctics que desenvolupen aquestes teràpies 
alternatives i es regularan també els centres on s'imparteixen, uns 3.500 
establiments a Catalunya, a més de seixanta escoles. Amb la regulació del 
sector de les teràpies naturals el Departament de Salut reconeix la utilització 
de teràpies alternatives a la medicina convencional. 
 
A l'Hospital de Mataró fa un any que s'hi desenvolupa un programa pilot on es 
combinen les teràpies naturals amb els tractaments convencionals, però 
encara caldrà esperar sis mesos per saber si la Generalitat es decideix a 
incorporar aquestes teràpies a la sanitat pública.  
 
El director general de Recursos Sanitaris i president de la comissió assessora, 
Rafael Manzanera, ha precisat que el decret no crea cap nova professió 
sanitària, ja que els pràctics en teràpies naturals se centren en el benestar i a 
millorar la qualitat de vida dels seus pacients, i no a posar fi a les malalties. 
 
Es dóna la circumstància que en l'última legislatura el tripartit ja va intentar 
aprovar un decret quasi idèntic a aquest, però finalment no va prosperar 
perquè el seu mandat es va acabar abans de temps, en avançar Pasqual 
Maragall les eleccions autonòmiques. 
 
Però no tots estan satisfets davant aquest nou decret. El col·lectiu de 



fisioterapeutes ja ha anunciat que recorreran el document ja que el text 
permet a persones sense titulació exercir com a massatgistes titulats.   
 
En concret, les teràpies que regularà el decret són la naturopatia, la 
naturopatia amb criteri homeopàtic, l'acupuntura, la teràpia tradicional 
xinesa, la cinesiologia, l'osteopatia, el shiatsu, la reflexologia podal, 
l'espinologia, el drenatge limfàtic, el quiromassatge, la diafreoteràpia i 
l'alliberament holística d'estrès amb tècniques de cinesiologia. 

 


