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INTRODUCCIÓ 

El títol del meu treball de recerca és: “L’homeopatia”. Per fer aquest treball, em vull 

centrar en conèixer més coses sobre l’homeopatia, estudiar la seva incidència, preparar 

un medicament homeopàtic seguint les pautes del creador i fer unes proves amb aquest 

preparat. El meu treball s’adscriu, doncs, a l’àmbit de les pseudociències1. 

La raó principal per la qual he triat aquest tema va ser un “Què, qui, com?” sobre 

l’homeopatia que ens van passar a la classe de Ciències per al Món Contemporani.  

Després de veure aquest documental, d’haver fet un comentari escrit sobre ell i d’haver 

parlat de l’homeopatia a classe des d’un punt de vista objectiu, em va entrar curiositat 

per saber més coses sobre ella. Al cap d’un temps i havent investigat una mica més sobre 

l’homeopatia, vaig voler saber-ne més coses com ara els seus orígens, incidència en la 

població, etc.    

Quan ja tenia el tema, vaig començar a pensar en la part pràctica. La meva primera idea 

va ser fer un estudi sobre l’homeopatia amb persones amb un medicament homeopàtic 

creat per mi. Finalment vaig haver-ho de descartar, ja que no estava autoritzat per 

experimentar amb persones. Després de molt pensar-hi vaig arribar a la conclusió  que 

en comptes d’experimentar amb persones, el millor seria experimentar amb una 

preparació homeopàtica elaborada per mi mateix al laboratori, realitzant amb ella 

proves fisicoquímiques i comparant-ne els resultats amb l’aigua destil·lada corrent. 

Com que jo mai he provat l’homeopatia i sé que és un tema que genera molta 

controvèrsia, he intentat enfocar el meu treball de manera objectiva, no he intentant 

arribar a concloure si realment l’homeopatia funciona o no. Per això he decidit tenir 

molta cura al posar opinions científiques durant el treball, només exposaré la realitat 

científica actual dels diferents fonaments d’aquesta en un apartat del marc teòric.  

Els meus objectius, doncs, amb aquest treball són: 

 
1Ciència que es presenta com a científica, però que no té un aval científic oficial i mundialment reconegut. 
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- Saber la incidència de l’homeopatia a diferents països del món i en particular 

també a la zona del Baix Empordà. 

 

- Ser capaç de crear un medicament homeopàtic seguint els passos que va establir 

el seu creador i saber si presenta canvis fisicoquímics respecte l’aigua destil·lada 

corrent. 

 

- Contextualitzar l’homeopatia respecte l’any que va ser creada. 

 

- Veure l’actualitat científica dels diferents principis de l’homeopatia. 

Per dur-ho tot a terme he utilitzat la metodologia detallada a continuació: per començar, 

he fet una recerca bibliogràfica per informar-me sobre ella, el seu creador, l’època... En 

segon lloc, per buscar la incidència a diferents països, he buscat en llibres on s’hagi fet 

estudis i he revistat diferents marcs normatius dels diferents països per veure com 

consideren l’homeopatia. En canvi, per saber la incidència al Baix Empordà ho he fet 

mitjançant les enquestes de Google i he utilitzat un full de càlcul per extreure totes les 

dades, fer els gràfics, etc. Finalment, he confeccionat un medicament homeopàtic al 

laboratori de l’institut amb les posteriors proves i per acabar, he fet una entrevista a una 

homeòpata professional. 

Com aclariment, en aquest treball podrem veure l’homeopatia des del punt de vista d’un 

estudiant  de batxillerat , sense ser expert en cap àmbit científic concret com podria ser 

la medicina. Per tant, aquest treball no està fet amb cap intenció de menysprear-la  o bé 

donar-li suport.   
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1.L’HOMEOPATIA 

1.1 QUÈ ÉS? 

Per començar s’ha de precisar què és l’homeopatia. 

L’homeopatia és una pseudociència o medicina alternativa que es podria definir 

generalment com a “mètode terapèutic que aplica clínicament el fenomen de similitud 

i utilitza les substàncies medicamentoses en dosis infinitesimals”. [67] 

Aquesta es basa en tres grans conceptes exposats per Samuel Hahnemann, el seu 

creador, al 1796: 

- La llei dels similars: Aquesta llei és el principi bàsic de l’homeopatia. Postula, que lo 

similar cura lo similar, és a dir que qualsevol substància que té una capacitat de provocar 

una malaltia o un símptomes determinats, al mateix moment, diluïda en dosis 

infinitesimals, és capaç de curar-los. 

-Dosis mínimes: Es basa en la idea que els remeis homeopàtics conserven la seva 

activitat biològica, quan han estat dissolts moltes vegades, sempre i quan entre les 

successives dissolucions hi hagi unes quantes agitacions (procés de dinamització o 

sucussió)[67]. Un procés en el qual s’aplica energia cinètica a la dilució homeopàtica, en 

la que augmenta la proporció de macromolècules2 d’aigua amb la configuració 

específica de la substància diluïda ja que teòricament s’intercanviarien informació.  

Segons el seu creador, les dinamitzacions s’havien de fer sobre una superfície rígida, 

però elàstica. Tot i això, actualment s’han dissenyat per la creació de medicaments 

homeopàtics industrialment, sistemes mecànics que realitzen les sacsejades 

enèrgicament i acaben amb un cop del recipient sobre aquest tipus de superfícies.  

Las dilucions serveixen al mateix temps per eliminar l’efecte tòxic de les diferents 

substàncies utilitzades per l’elaboració del medicament homeopàtic. A més a més 

segons els homeòpates, quant més diluït estigui el principi actiu, més eficaç serà el 

remei. Per tant, les dilucions potencien.   

 
2 Molècula de gran mida creada a través de la polimerització de subunitats més petites. 
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Per realitzar aquestes dilucions s’ha de partir d’una matèria prima (soca), i un vehicle (ja 

sigui aigua destil·lada, alcohol, etc), per seguidament prosseguir amb les dilucions, les 

quals es poden realitzar mitjançant diferents mètodes que explicaré en un altre apartat 

del treball juntament amb totes les escales de dilució. 

- Individualització del tractament: Aquest principi fonamenta que tot i que dos pacients 

tinguin la mateixa malaltia, un refredat per exemple, seran tractats diferent respecte la 

totalitat símptomes, reaccions i sensacions característiques que presenti cadascun,  no 

respecte  la malaltia general. A més a més dels símptomes també es considera el pacient 

de forma holística, tenint en compte l’historia clínica completa del pacient, la seva 

constitució física, el seu estat emocional i mental... [7,57,67] 

En resum, en l’homeopatia no hi ha malalties, sinó que hi ha malalts amb uns símptomes 

determinats. 

Més tard, a l’any 1988 l’homeòpata francès Jacques Benveniste, en veure que en alguns 

productes homeopàtics no hi havia cap resta de principi actiu, (cosa acceptada pels 

homeòpates actuals), va exposar una propietat de l’aigua, la memòria de l’aigua.  

Aquesta nova hipòtesis postulava que l’aigua podia retenir la memòria dels anticossos o 

altres substàncies. Llavors l’aigua retenia els efectes dels principis actius que abans 

havien estat en contacte amb ella. [8] 

Quant al seu consum, els podem trobar de diverses formes:[66] 

Formes sòlides i semi sòlides.  

- Grànuls i glòbuls/comprimits: Són petites esferes de lactosa i sacarosa que 

tenen impregnades les dilucions homeopàtiques en una proporció de l’1%. En 

canvi, els comprimits es poden fabricar mitjançant la compressió d’una trituració 

o bé s’impregnen com els grànuls però al 2%. Actualment és la forma que es 

troba i es prescriu més freqüentment. 

- Pomades: S’elaboren addicionant les dilucions homeopàtiques en diferents 

vehicles d’absorció cutània com la lanolina, vaselina, etc. 

- Òvuls i supositoris. 
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Formes líquides 

- Gotes: Es solen prendre entre 10 a 50 gotes del medicament barrejats en una 

mica d’aigua, per després deixar-lo un minut sota la llengua abans d’empassar-

s’ho. 

- Ampolles per beure o injectar, liniments3 per la pell, gotes nasals i col·liris4. 

 

1.2. EN QUINS CASOS POT SER UTILITZADA? 

Els medicaments homeopàtics teòricament són un mètode terapèutic que té diverses 

aplicacions. Les més freqüents són: 

- Prevenció i tractament de malalties agudes com la grip, tos, migranya, etc. 

- Patologies cròniques com al·lèrgies, asma, ansietat, etc.  

- Cures pal·liatives: tant en el control de símptomes com en l’alleujament d’efectes 

secundaris d’altres tractaments (nàusees de la quimioteràpia). 

 
3 Forma farmacèutica liquida per a la pell menys viscosa que una crema convencional. 

4 Medicament líquid destinat majoritàriament a l’ús ocular. 

 
Figura 1. Homeopatia en 

grànuls 
 

Figura 2. Homeopatia en comprimits 
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Últimament, l’ús d’aquest medicament és més comú en dones embarassades, nadons, 

nens i ancians, ja que no té toxicitat ni cap efecte secundari.[7] Tanmateix cal destacar 

que no només està orientada a l’ús humà, sinó que també s’utilitza en veterinària. 

1.3. ORIGEN  

Aquest principi bàsic (similituds) va ser concebut per Hipòcrit [2,3], el considerat pare de 

la medicina occidental al segle V a.C. Ell creia que només hi ha dues formes de tractar a 

un malalt, oposades entre sí i amb diferents resultats: 

- Principi dels oposats: Administració d’un remei que actua en oposició al símptoma de 

la malaltia, provocant l’efecte contrari. En aquest cas són els medicament al·lopàtics5, 

com els antiinflamatoris, antipirètics, etc. 

- Principi de semblança:  Similituds o afinitat. La substància actua a favor del símptoma, 

desencadenant una reacció de curació. Aquest és el principi en el qual es basa 

l’homeopatia.  

Tanmateix, Hipòcrit va escriure en el seu llibre “Sobre los lugares en el hombre”: “els 

mateixos elements que produeixen la malaltia, quan s’administren als malats, el fan 

curar”. Idea bàsica de la concepció de l’homeopatia. 

 

  

 
5 Els convenccionals/occidentals. 
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1.4. CREADOR: SAMUEL CHRISTIAN HAHNEMANN 

El terme “homeopatia” va ser creat pel metge alemany Christian Frederick Samuel 

Hahnemann al segle XVIII. Prové del grec hómeos (similar) i páthos (malaltia). 

Samuel Hahnemann va néixer l’any 1755 a Meissen, Alemanya i va morir l’any 1843 a 

París, França. Va cursar estudis de medicina i química a la Universitat de Leipzig. [6] 

L’any 1790, decebut amb la medicina de l’època, que no va poder salvar la vida de dos 

dels seus fills, Hahnemann va deixar la seva professió com a metge i es va dedicar 

exclusivament a la traducció. Mentre traduïa Classes de Matèria Mèdica de William 

Cullen6, va llegir un fragment sobre la quina7 que li cridà l’atenció. En aquest llibre, Cullen 

deia que la quina era un excel·lent tractament per la malària degut a les seves propietats 

astringents.[4] Hahnemann va pensar que això no tenia sentit ja que com a químic, sabia 

que molts altres astringents més potents no feien res a la malària. [61] 

Per investigar, durant uns quants dies va anar prenent quantitats considerables de quina 

i, per la seva sorpresa, va presentar un dels símptomes de la malària, tot i que no la tenia 

realment. 

 
6 Metge i químic escocès 

7 Substància provinent de l’arbre “quino” 

 
Figura 3. Samuel Hahnemann 
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Llavors, va poder comprovar que si ell anava prenent quinina, els símptomes es 

manifestaven, i com més gran era la dosis, més temps li duraven. [9] 

La seva pregunta després de presenciar aquest fet va ser si aquest era el motiu pel qual 

la malària es podia curar amb quina. 

Per comprovar aquesta teoria va repetir amb altra gent propera a ell el que havia fet 

amb ell mateix.  Amb això va observar que les respostes de les persones variaven: 

algunes presentaven alguns símptomes suaus, mentre que altres ho feien amb una 

intensitat més gran i amb una varietat àmplia de símptomes.  

Per tant, finalment va extreure com a conclusió que una substància que pot curar una 

malaltia, al mateix temps és capaç de manifestar en una persona dolències semblants a 

les de la malaltia tot i que no la presenti realment. 

En 1796, al diari Hufeland, publicà  el seu primer assaig: “Assaig sobre un nou principi on 

es dona una idea del significat de Similia similibus curentur (el similar cura el similar)”, 

on es preguntava quins efectes pot produir una substància pura d’un medicament en 

persones sanes, i contràriament, quins efectes produeixen els medicaments en les 

diferents malalties. Un any més tard, a la mateixa revista va publicar una ressenya sobre 

un medicament homeopàtic que teòricament va aconseguir curar una malaltia.  

Finalment, l’any 1810, va publicar els seu llibre més important “Organón de la medicina”, 

on explica tota la doctrina homeopàtica detalladament. Posteriorment, va continuar 

publicant llibres, impartint classes i treballant com a homeòpata. [9] 

  



9 

 

1.5. D’ALEMANYA AL MÓN 

Després de que Hahnemann desenvolupés bé el concepte de l’homeopatia, al segle XIX 

va començar l’expansió d’aquesta fora d’Alemanya. 

 

Això va ser possible gràcies a diferents metges, majoritàriament alumnes de Hahnemann 

que des d’un inici van aprendre, entendre i aplicar aquest mètode el qual van difondre 

a altres països en part pel mecenatge de cases reials i nobles que creien en ell. [67] 

L’evolució d’aquesta fora de fronteres alemanyes va ser en els seus inicis uniforme, amb 

un gran auge al segle XIX  per després des popularitzar-se als inicis del segle XX.  

 

  

 
Figura 4. Expansió de l’homeopatia. 
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2. CONTEXTUALITZACIÓ DE L’HOMEOPATIA AL SEGLE XIX 

Samuel Hahnemann, com ja he mencionat abans, estava descontent amb la medicina de 

l’època, per això crec que és necessari contextualitzar-la per trobar una relació directa 

amb el seu desig d’una altra medicina diferent a la que es feia en aquell moment. 

A principis del segle XIX, els coneixements respecte el funcionament de l’ésser humà 

encara no eren del tots precisos. Per aquesta raó, la medicina es basava en la anatomia 

humana i una suposada força vital que hi havia a la circulació sanguínia. 

“Les cures de la botica” 

En aquesta època va haver-hi un augment en l’ús de diürètics8 com ara laxants i  

“vejigatorios”, amb l’objectiu de drenar els fluids impurs del cos que afectaven la salut 

del malalt. [65] 

Els “vejigatorios” consistien en una espècie de pomada feta d’una substància irritant 

altament venenosa que s’aplicava en una part del cos per generar ampolles per a 

seguidament, utilitzar unes ventoses de cristall sobre aquestes ampolles per extreure 

sang i pus del malalt. 

Un mètode similar era la sangria, que consistia en extreure sang del pacient que es creia 

contaminada, però en realitat el que feia era debilitar-lo encara més. [33]  

  

 
8 Substància que al ser ingerida provoca l’eliminació de l’aigua i electròlits de l’organisme. 

 
Figura 5.  Sangries 
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Ús de drogues 

Tanmateix la població de l’època no estava conscienciada del dolentes que eren algunes 

substàncies com les drogues, el mercuri i el plom per la salut humana, per aquesta raó 

es podien fins i tot trobar gotes de cocaïna per tractar el mal del queixals o heroïna per 

tractar la tos i altres malalties respiratòries. [35] 

Així mateix existia un xarop compost per morfina, codeïna, cànnabis, cloroform, 

metamfetamina i alcohol que prometia dormir als nadons quan ploraven. [33] 

 

 
Figura 6. Anunci de droga com a mètode curatiu 

 
Figura 7. Anunci de droga com a mètode curatiu 



12 

 

Un altre exemple era el tractament que rebia la gent als manicomis, lloc on els 

torturaven assegurant que era una forma de curació.  Així mateix els encarregats de 

treure els queixals solien ser persones sense llicència, per tant, la gent es guiava pel seu 

collaret de queixals al voltant del seu coll. 

Amb aquest petits exemples, podem veure com n’eren d’agressius els mètodes curatius 

de l’època a causa del poc coneixement sobre la ciència, que, naturalment, van induir a 

Hahnemann a buscar un mètode alternatiu que no fos tan perjudicial i agressiu per a un 

mateix. Tanmateix, aquesta és una de les raons per la qual l’homeopatia es va 

popularitzar, ja que davant de tots aquest mètodes, l’homeopatia no presentava cap 

efecte advers sobre l’organisme.  

 
Figura 8. “Sacamuelas” 
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3. LA SITUACIÓ ACTUAL DE L’HOMEOPATIA AREU DEL MÓN 

3.1 ESPANYA 

L’any 1821, després de l’onada d’expansió de l’homeopatia, aquesta va arribar a 

Espanya. Aquest mateix any va aparèixer la primera notícia sobre aquest mètode a la 

revista Décadas Médico-Quirúrgicas y Farmacéuticas de Madrid, i l’any 1826 es va 

publicar un article sobre l’homeopatia en el Diario general de Ciencias Médicas de 

Barcelona. [67] 

ACCÉS 

Actualment, a Espanya, qualsevol persona pot aconseguir medicina homeopàtica a 

qualsevol farmàcia. Per poder aconseguir-ne, pot seguir un dels següents processos:  

- Consulta d’un metge especialista en homeopatia o recomanació d’un 

farmacèutic. 

- Prescripció d’un metge no especialitzat en homeopatia, com podria ser un 

metge de la Seguretat Social (capçalera, etc.) 

- Automedicació 

Els medicaments homeopàtics no entren per la Seguretat Social espanyola, és a dir, no 

són finançats per ella. Tot i així, hi ha metges en l’àmbit públic que els recepten.  

CONSIDERACIÓ LEGAL 

A Espanya, el Ministeri de Sanitat i Consum va regular els medicaments homeopàtics 

d’ús humà en fabricació industrial en el Real Decreto 2208/1994, de 16 de novembre de 

1994. [39] En aquest decret, s’estableixen els requisits necessaris per garantir els criteris 

de qualitat, seguretat i eficàcia de l’autorització, producció i control d’aquest 

medicaments. 

Els productes homeopàtics han de ser autoritzats abans de la seva comercialització per 

la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. 

Per altra banda, al nostre país, els medicaments homeopàtics segueixen la normativa 

europea, la qual obliga a denominar a l’homeopatia com a un medicament. No obstant, 



14 

 

l’actual govern Espanyol, va enviar una petició a la CE9 per canviar aquesta normativa, i 

deixar de denominar els productes homeopàtics com a medicaments. [10] 

La resposta de Vytenis Andriukaitis, comissari europeu de salut va ser la següent: “les 

lleis actuals estan bé tal i con estan, el que equival a dir que no hi ha intenció per part 

de la Unió Europea que els productes homeopàtics deixin de ser considerants 

medicaments, a pesar de la seva falta d’eficàcia.” 

Les últimes regulacions al nostre país sobre el medicaments recollits en el Real Decreto 

1245/2010 instauraven una normativa on tots els medicaments (inclosos els 

homeopàtics) havien d’enviar un registre abans del 30 d’abril de 2019 amb la fi de ser 

sotmesos a unes regulacions per poder indicar la seva eficàcia terapèutica. Per aquesta 

raó els laboratoris homeopàtics han registrat dos mil vuit productes per ser regulats. 

Entre aquest dos milers de productes només dotze productes aspiren a tenir la seva 

utilitat terapèutica reconeguda, tots els restants podran ser venuts sempre i quan hi hagi 

un missatge en els envasos on posi que no tenen eficàcia terapèutica. [36,37,38] 

A hores d’ara 66 productes han hagut de ser retirats de la seva venda per no haver de 

presentar una sol·licitud i els 12 que aspiren a tenir utilitat terapèutica encara han 

d’esperar que la seva eficàcia sigui demostrada científicament.  

A més a més, l’actual Ministro de Ciencia, Pedro Duque, ha expressat la seva 

inconformitat respecte ella i sobre aquest emparament de l’homeopatia per part de la 

Unió Europea.[11] Per afegir, els plans del govern respecte el futur de les pseudoteràpies 

és que aquestes surtin dels centres sanitaris i de la formació especialitzada al llarg del 

2019. 

 

 

 

 
9 Comissió Europea 

 
Figura 9. Opinió sobre l’homeopatia del Ministro de Ciencia 
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INCIDÈNCIA EN LA POBLACIÓ 

Respecte quin pes té l’homeopatia a Espanya, segons l’estudi nº3205 (febrer 2018) [64] 

del CIS10, el 76’4% de la població sap què és i en què consisteix, la resta desconeix què 

és. 

 

  

Quant al seu ús, només el 10% de la població la utilitza, i la majoria dels seus 

consumidors ho fan de forma esporàdica. Per afegir, segons l’INE, el 2011, més de 10 

milions d’espanyols utilitzaven l’homeopatia de forma ocasional o habitual, no 

obstant, l’any 2017 no arribava a 2 milions.  

 

 

 

 

 

 

 
10 Centro de Investigaciones Sociológicas 

 
Figura 11. Enquesta CIS coneixement 

Figura 12. Enquesta CIS ús 

 
Figura 13. Enquesta CIS freqüència 

 
Figura 10. Opinió sobre l’homeopatia del Ministro de Ciencia espanyol. 
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Si parlem del la satisfacció que tenen els usuaris espanyols d'homeopatia, veiem que 
és la pseudociència que menys convenç.

 

Els ingressos del principals proveïdors d’homeopatia a Espanya  han estat baixant des 
de 2014.  

  

 
Figura 14. Gràfica d’enquesta del CIS 

 
Figura 15. Ingressos homeopatia a Espanya.  
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3.2 FRANÇA 

L’homeopatia va ser introduïda l’any 1830 de la mà d’un metge italià, Sebastien Des 

Guidi, el qual va arribar al país per demanar asil al govern francès en el moment que el 

seu bàndol va perdre la guerra de Nàpols. 

ACCÉS 

França és un dels països on l’homeopatia més ha triomfat. És reconeguda com un 

mètode terapèutic mèdic pel Consell Nacional de metges des de 1997. Al 1945, la 

Seguretat Social del país va aprovar subvencionar el 65% dels medicaments 

homeopàtics. No obstant aquesta xifra està decaient poc a poc. L’any 2004 va baixar fins 

al 35%, l’any 2020 només serà un 15% i, finalment, l’any 2021 la subvenció parcial dels 

medicaments homeopàtics a França serà nul·la. [41] 

Es poden trobar a qualsevol farmàcia, i poden ser comprats sense necessitat d’una 

recepta mèdica. 

En el cas de voler formar-se acadèmicament, a França hi ha la possibilitat de triar la 

homeopatia com un grau més en alguns centres públics i privats, ja que és reconeguda 

com a una especialitat mèdica. 

CONSIDERACIÓ LEGAL 

L’homeopatia està àmpliament acceptada per l’Académie Nationale de médecine, la 

qual la classifica com una pràctica sense justificació científica, però que està totalment 

acceptada  la seva venda, ja que no suposa cap perill pel consumidor. A més a més, estan 

recollits en la farmacopea (el llibre oficial dels medicaments) des de 1965. 

Curiosament, aquests medicaments, no han de seguir les normes exigides a qualsevol 

altre medicament convencional, sinó que amb un registre a l’Agència Francesa de 

Seguretat i Productes de Salut ja és suficient per entrar al mercat. 
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Figura 16. Estudi IPSOS. 

La decisió de deixar de finançar els medicaments homeopàtics ha estat presa pel govern 

d’Emmanuel Macron, després de rebre un informe del HAS11 on s’analitzaven tots els 

estudis existents sobre els 1.200 productes que deixaran de reemborsar. En aquest 

estudi arribaven a la conclusió que no ha estat demostrada científicament una eficàcia 

suficient per gaudir d’aquest privilegi.  

INCIDÈNCIA EN LA POBLACIÓ 

Actualment França és el segon país del mon on més s’utilitzen aquest productes amb un 

56% de la població utilitzant l’homeopatia regularment. [14]
 

Segons una enquesta realitzada per IPSOS al novembre de 2018, 3 de cada 4 francesos 

l’havien fet servir mínim un cop, creuen que són eficaços i s’oposen a que deixin de ser 

subvencionats per la seguretat social. En general la imatge de l’homeopatia en la 

societat francesa és molt positiva. 

 

 
11 Alta Autoritat de la Salut 
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3.3. ÍNDIA 

L’homeopatia va a ser introduïda el segle XIX a Bengala per missioners alemanys, on es 

va estendre cap a la resta de la nació. Mahendra Lal Sicar, el primer metge homeòpata 

del país, va ser un exemple per molts altres doctors que van seguir la tendència. 

Aquesta va començar a tenir més pes degut a la creació del “Colegi Mèdic Homeopatic 

de Calcuta” l’any 1881. Gracies a aquest fet, l’any 1973 el govern d’Índia va reconèixer 

l’homeopatia com un dels sistemes nacionals de medecina i va crear el Consell Central 

de Homeopatia per regular la seva educació i pràctica. [44] 

ACCÉS  

El pes de l’homeopatia a l’Índia és tan gran que fins i tot el govern indi li ha acreditat el 

títol de sistema mèdic nacional tot i haver-se originat a Alemanya. 

L’estat disposa de 223 hospitals homeopàtics amb uns 5.700 metges dintre d’ells. És una 

demanda recurrent entre els seus habitants ja que una visita a un homeòpata els pot 

costar menys de la meitat del preu d’un metge convencional.  

Les persones que vulguin tenir la capacitat de receptar homeopatia han de seguir un 

curs particular impartir pel Consell Central de l’homeopatia que depèn del Ministeri de 

Sanitat del país. [45, 46, 47] 

Sota aquest sistema hi ha 186 col·legis homeopàtics aproximadament i 33 postgraus.  

INCIDÈNCIA EN LA POBLACIÓ 

L’homeopatia s’ha arrelat profundament en la provisió de la salut pública de l’Índia, 

tenint així la tercera infraestructura més gran recolzada pel govern. Aquesta està ben 

representada dintre del departament AYUSH12, suposant un 31% dels centres de salut, 

un 35’8% de les seves universitats i un 37% de practicants.  

 
12 Departament que vetlla per el correcte desenvolupament i propagació de l’homeopatia i moltes més 
disciplines. 
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Més de 100 milions de persones (10% de la població total índia) depenen únicament 

d’aquesta forma de teràpia per la seva atenció mèdica. Per aquesta raó hi ha gairebé 

quatre milions de metges homeopàtics registrats, sent així el país que més en té. [49] 

El mercat està creixent un 26’3% anualment, més que qualsevol altre modalitat del 

AYUSH i s’estima que en els pròxims anys vagi en augment. 

3.4. ALTRES 

A Estats Units els medicaments homeopàtics van ser oficialitzats l’any 1938 i s’estima 

que  uns 6 milions de persones els utilitzen. 

Al Brasil, nou milions d’habitants utilitzen l’homeopatia, la qual és reconeguda com una 

especialitat mèdica des de 1980 per el Conselho Federal de Medicina. S’estima que un 

5% dels metges del país la practiquen. 

A Mèxic  està reconeguda oficialment des del 1895 i els metges homeòpates col·legiats 

representen un 4’3% dels totals. 

En el cas d’Anglaterra el mercat homeopàtic augmenta un 20% a l’any i un 10% de la 

població utilitza i consulta a un metge d’aquesta disciplina. [48] 

Dos dels països on l’homeopatia no té gens de pes són el Japó i Corea del Sud, on només 

un 0’2% de la població la utilitza.  
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 4. REALITAT CIENTÍFICA ACTUAL DELS DIFERENTS FONAMENTS DE L’HOMEOPATIA 

En aquest apartat exposo en què es basen els diferents fonaments de l’homeopatia i els 

comparo amb les lleis actuals de la ciència, per veure si es contradiuen, o pel contrari 

els fonaments d’aquesta són compatibles amb les lleis de la ciència actual.      

Preludi: “The end of homeopathy” 

La raó per la qual he decidit fer aquesta apartat va ser una metanàlisi comparativa 

d’assajos clínics d’homeopatia i convencionals que complien els mínims metodològics 

amb el nom: “The end of homeopathy” publicat per The Lancet el 27 d’agost de l’any 

2005 .  

Aquest estudi va acabar concloent que l’homeopatia no era més eficaç del que podria 

ser un placebo13, principi desconegut al segle XVIII. 

DILUCIONS 

Un de les principals raons per les quals s’argumenta que l’homeopatia no funciona és 

l’absència de principi actiu en aquest remeis a causa de diluir-lo moltes vegades. Molts 

d’aquests medicaments quan són diluïts sobrepassen el nombre d’Avogadro14, la qual 

cosa significa que no hi ha cap molècula de la matèria prima en el resultat final. [55] 

Aquest principi va en contra de les bases de la bioquímica i de la medicina actual on el 

principi actiu és el primordial per qualsevol tractament, i quant més quantitat, més 

potència. Cal destacar, que quan Hahnemann va publicar els seus treballs, l’existència 

de l’àtom o el nombre d’Avogadro no es coneixien. 

Aquests fets han estat confirmats per diferents portals homeòpates, com la pròpia 

Boiron: “a veces no se llegan a detectar trazas moleculares en el medicamento.” [53] Tot 

i així argumenten que els experiments confirmen que aquests exerceixen una activitat 

biològica o física detectable a causa de la memòria de l’aigua. 

 
13 Substància sense principi actiu, però que si un pacient se la pren creient que és eficaç, fa efecte curatiu.  

14 Ens diu el nombre de molècules que hi ha per un mol de qualsevol substància: 6’02 x 1023 
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MEMÒRIA DE L’AIGUA  

L’estudi més gran que s’ha realitzat sobre aquest tema va ser el del seu propi creador 

Jacques Benveniste. En aquest  es va observar que si es diluïa una solució d’anticossos 

humans fins a superar el nombre d’Avogadro, és a dir, fins que no hi ha una sola 

molècula i es posava en contacte amb leucòcits15, aquests responien de la mateixa 

manera que ho feien davant dels anticossos originals davant una reacció al·lèrgica. 

Aquest article va tenir molta repercussió a causa que una prestigiosa revista científica, 

Nature, el va publicar. En percebre que no hi havia bases físiques perquè tingui lloc una 

activitat com aquella, l’editorial va encarregar que el treball fos supervisat. 

Després de la supervisió van concloure que s’havien comès greus errors com: el fet que 

els investigadors tenien biaixos, van cometre greus errors estadístics, excloïen dades 

contràries al resultat final i la sang que s’utilitzava als assajos no estava controlada. A 

més a més, dos dels coautors del article van ser pagats per Boiron, una empresa 

homeopàtica de la qual parlaré més endavant. [50] 

En definitiva, era impossible replicar els resultats pel mètode de doble cec i a l’actualitat 

cap experiment ha aconseguit replicar els seus resultats. 

PROCÉS DE DINAMITZACIÓ 

El procés de dinamització és el que serveix perquè els medicaments homeopàtics puguin 

tenir l’efecte del principi actiu. [52,54] 

Aquest procés va ser postulat pel mateix Hahnemann, el qual va observar que els remeis 

homeopàtics líquids eren més actius quan el pacient se’ls prenia a casa seva, a causa de 

l’agitació que sofrien aquests al ser transportats en cavall. [68] A l’Organón de la medicina 

el definí així: “El mètode homeopàtic, per un procediment que li és propi i que ningú ha 

assajat abans, desenvolupa una força medicamentosa interior, de naturalesa espiritual, 

tot i que en aquelles substàncies que en estat cru no presenten cap evidencia del més 

mínim poder medicinal sobre el cos humà. Aquest canvi notable en les qualitats de les 

 
15 Cèl·lules sanguínies que executen la resposta immunitària. [56] 
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substàncies naturals, desenvolupa el poder latent dinàmic, fins ara desconegut, com si 

hagués estat ocult o adormit, poder que de preferència influeix al principi vital i modifica 

el mode de ser de la vida animal. Això s’aconsegueix mitjançant l’acció mecànica sobre 

les seves partícules, fregant i sacsejant, després d’afegir una substància inherent en pols 

o líquida que les separa entre sí. Aquest procés és diu dinamitzar, potenciar i els 

productes són les dinamitzacions o potencies en diferents graus.”  

Amb aquestes paraules, el que ens vol dir és que els productes dinamitzats són el que 

influeixen a una suposada força vital que ha sigut pertorbada per la malaltia. No obstant, 

aquest concepte és incompatible amb els postulats de Koch, base de la microbiologia 

actual. [60] 

Quan dinamitzem, teòricament, el que es provoca és una frega en les molècules de 

l’aigua que fa que hi hagi un intercanvi d’informació molecular física que es la que dona 

l’efecte de la matèria prima als medicaments.  

No obstant això, el fet que les molècules intercanviïn informació entre sí en dinamitzar 

les solucions, no està demostrat. Quan tenim una barreja de dues substàncies, 

cadascuna d’aquestes té molècules diferents unides per enllaços febles. Si comencem a 

dinamitzar tota la solució, es pot augmentar la temperatura i conseqüentment els 

enllaços es van debilitant, fins que aquestes molècules poden començar a xocar entre 

elles, però  la natura de les molècules no varia ni hi ha hagut intercanvi d’informació 

entre elles. [72] 
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5. EMPRESES DISTRIBUÏDORES D’HOMEOPATIA 

En aquest apartat s’exposen dues de les marques homeopàtiques més grans i conegudes 

arreu del món. Vaig decidir afegir aquest apartat al meu treball ja que vaig veure 

escaient saber quins són els grans promotors avui dia en l’homeopatia, i saber quin és 

seu origen i pes mundial. 

5.1. BOIRON 

HISTÒRIA 

Boiron és un laboratori farmacèutic 

independent fundat l’any 1932 a França pels 

germans Jean i Henri Boiron, dos llicenciats 

en Ciència i Farmàcia. 

L’any 1933, Jean Boiron va impulsar a Lyon el Laboratori Central Homeopàtic que René 

Baury (farmacèutic francès especialitzat en la fabricació de medicaments homeopàtics) 

havia fundat en 1930 amb un grup d’homeòpates. En pocs anys els laboratoris van 

créixer, fins a esdevenir la Farmàcia Homeopàtica del Rondà. 

Mentrestant, l’altre germà, Henri Boiron, va crear a Paris el primer laboratori 

homeopàtic nacional: el Laboratori Central Homeopàtic de França. 

L’any 1967, els dos laboratoris es van fusionar per donar lloc als denominats “Laboratoris 

Boiron”, amb una seu a Lyon. 

L’any 1979, Christian Boiron, el fill de Jean Borion, va començar l’expansió, amb 

l’apertura de diferents filials internacionals com la d’Itàlia, Estats Units i l’Índia. 

Per continuar la investigació mèdica respecte l’homeopatia, Christian va decidir crear 

l’Institut Boiron, on reunia molts homeòpates amb la pretensió  de redefinir les bases 

de l’homeopatia en el pla doctrinal. Finalment, l’any 1987 el Grup Boiron va entrar a la 

borsa de Lyon. [24] 

 

 

 
Figura 17. Logotip de Boiron.  



25 

 

PRESÈNCIA EN L’ACTUALITAT 

Actualment aquesta empresa ven els seus productes homeopàtics a més de 80 països i 

té una presència operativa a 50 d’ells com Brasil, Estats Units, Espanya, Suïssa, Àfrica del 

Sud, etc. [24] 

Respecte al tema laboral i econòmic, l’empresa Boiron el 2016 tenia 3710 empleats i un 

benefici de vendes de 614,4 milions d’euros.  Respecte les seves accions, aquestes han 

anat disminuït considerablement en els últims anys. [30] 

5.2. HEEL 

HISTÒRIA 

Heel és una empresa productora i 

distribuïdora de preparacions 

homeopàtiques la qual va ser creada a 

Berlín l’any 1936 per Hans-Heinrich 

Reckeweg, un alemany diplomat en 

medicina. [25] 

Tot va començar amb la fundació de “Biologische Heilmittel Heel GmbH”, un laboratori 

homeopàtic per a la fabricació i comercialització d’aquest medicaments. Reckeweg es 

va decantar per aquest tipus de medicina ja que, de la mateixa manera que Hanhemann, 

no estava satisfet amb les teràpies existents de l’època. 

 
Figura 19. Logotip de Heel.  

 
Figura 18. Accions Boiron.  
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Entre els canvis més importants que ha patit l’empresa en destaquen dos: el trasllat de 

la seu de Berlín a Baden-Baden (sud d’Alemanya) l’any 1954 i la compra de tota 

l’empresa per DELTON AG16 l’any 1977. 

Tanmateix, al llarg dels anys l’empresa ha anat acumulant bastants èxits que l’han elevat 

al cim de les empreses homeopàtiques. Un d’ells va ser el llançament al mercat de 

Traumeel17, un medicament homeopàtic que l’any 2006 va registrar més de 8 milions 

d’unitats venudes només aquell any. 

PRESÈNCIA EN L’ACTUALITAT 

Actualment aquesta empresa té presència al voltant de 50 països arreu d’Europa, 

Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania. No obstant dels 1350 empleats que disposen, 950 

treballen a la seu de Baden-Baden. Aquesta gran presència va permetre que el benefici 

de l’empresa ascendís a 200 milions d’euros l’any 2017. 

 

 

  

 
16 Societat de cartera de gestió estratègica 

17 Ajuda a recuperar-se de les lesions musculoesquelètiques i la inflamació. 
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6. CONFECCIÓ D’UN PRODUCTE HOMEOPÀTIC18 

En aquest apartat he volgut recrear el procediment de confecció d’un medicament 

homeopàtic segons diferents fonts. 

Pel que fa a les dilucions, no hi ha una única manera de fer-les, sinó que al llarg dels anys 

han sortit diferents mètodes.  Primerament, explicaré tots els conceptes claus per fer un 

producte i tot seguit un resum dels diferents mètodes de dilució que hi ha. 

6.1. TEORIA  

Soca: És el producte d’origen del qual es parteix per fer el medicament homeopàtic. 

Aquest pot ser tant d’origen animal, vegetal o mineral. [17] 

Vehicle: Excipients19 utilitzats o bé per fer les  diferents dilucions o com a suport pels 

medicaments finals. Els autoritzats per les diferents farmacopees homeopàtiques entre 

d’altres són: aigua destil·lada, alcohol (etanol) amb diferent graduació 

(96,80,60,50,35,etc.), glicerina, lactosa, sacarosa, etc.  

Tintura mare: Són preparacions líquides que s’obtenen amb la primera barreja de la 

soca i el vehicle adient, per seguidament fer les posteriors dilucions. Depenent de la 

naturalesa de la soca hi ha diferents procediments. [18] 

Per calcular les dissolucions es fan servir diferents escales com la decimal, 

cinquantacentesimal i la centesimal, sent aquesta última la més utilitzada avui dia. 

Per realitzar les dilucions es poden utilitzar els tres següents mètodes recollits a les 

farmacopees20:  

 
18 No és un producte tal com el coneixem a la farmàcia ja que no es regeix per cap farmacopea.  

19 Substància inactiva utilitzada per incorporar el principi actiu. 

20 Llibre recopilatori de receptes de productes amb propietats medicinals, on hi ha els elements de 
composició i el mètode de preparació. 
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Mètode hahnemanià (de Hahnemann): Les dilucions es fan a partir de successives 

divisions de la soca en un dissolvent 1/100 (sèrie centesimal) o 1/10 (sèrie decimal). Un 

cop que s’aconsegueix la tintura mare, s’agafa una part d’aquesta i 99/9 parts del vehicle 

respectivament, llavors, es procedeix a  fer la sucussió sobre el una superfície rígida però 

elàstica. Finalment, s’aconsegueix una dilució 1 CH21 en una sèrie centesimal i 1 DH22 en 

una decimal. Per aconseguir dilucions més potents, només s’hauría de repetir el procés 

les vegades que facin falta.  

Mètode Korsakovià (de Korsakov): Aquest mètode va ser proposat pel rus Korkasov al 

1832 (a diferència del mètode de Hahnemann al 1796) durant les guerres amb Napoleó. 

El que es va intentar va ser simplificar el mètode Hahnemann i aconseguir remeis 

homeopàtics més ràpidament. Aquest mètode consisteix en aprofitar les restes de les 

substàncies que queden en les parets dels recipients.  

El procés per portar-lo a terme consisteix en agafar una part de tintura pare i afegir 99 

parts del vehicle, llavors s’agita (dinamitzem) i s’obtindria una dilució 1K23. Seguidament, 

es buida el pot on hi ha aquesta dilució i es tornaria a emplenar amb el vehicle i es 

dinamitzaria per aconseguir una dilució un més potent i així successivament. [21,20] 

 
21 La tintura mare ha estat diluïda 1/100 

22 La tintura mare ha estat diluïda 1/10 

23 Matemàticament és igual a l’escala centesimal. Només canvia la nomenclatura. 

 
Figura 20. Mètode de Hahnemann 
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Hahnemann, que era coneixedor d’aquest mètode, el va provar i va admetre que era tan 

efectiu con el seu. Tot i això aquest no és utilitzat pels laboratoris actualment.  

Mètode cinquantamilesimal: Aquest mètode va sortir a la llum en la sexta edició del 

llibre de Samuel Hahnemann, “Organón de la Medicina” l’any 1921 (tot i que va ser 

escrita l’any 1842). 

Aquest mètode consisteix en dues fases; una fase preliminar on s’aconsegueix una 

dilució 1 LM o Q i un altre on es fan les dilucions successives.  

A fase preliminar primerament hi ha un simple procés  de dilució  centesimal  3CH amb 

la soca d’interès i  com a vehicle la sacarosa o la lactosa. Seguidament es posa 1 gra de 

la dilució 3CH en una mescla de 100 gotes d’alcohol de 96º i 400 gotes d’aigua 

destil·lada.  Finalment s’afegeix una gota d’aquesta barreja a 100 gotes d’alcohol 96º i 

es dinamitza tot, per tal d’aconseguir la primera dilució 1LM (1/50.000).  

L’última fase permetrà anar fent les dilucions successives. Per això s’impregnen 500 

glòbuls amb 1 gota de dilució 1 LM que s’han preparat prèviament. Tot seguit,  s’agafen 

un d’aquest glòbuls i es dissolen en 100 gotes de alcohol 96º, llavors es dinamitzen i així 

successivament. [23]  

 
Figura 21. Mètode de Korkasov 

 
Figura 22. Mètode cinquantamilesimal. 
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6.2. PROCEDIMENT SEGUIT PER FER EL MEU REMEI 

Per fer el meu petit “remei homeopàtic” m’he basat principalment en el primer mètode 

que el seu creador va postular,  el mètode Hahnemann. 

La meva idea principal amb aquest remei no és posar en pràctica els seus efectes, ni 

estudiar quins efectes té la soca que he utilitzat, el cafè, després de les dilucions 

homeopàtiques. Sinó viure de primera mà tot el procediment que seguien els 

homeòpates antany i fer-li al remei tres proves fisicoquímiques per comparar els 

resultats amb els de l’aigua destil·lada (grup control) i veure si hi ha diferències.  

Dit això, utilitzaré el cafè com a soca, l’aigua destil·lada com a vehicle (això em permetrà 

comparar els resultats amb el grup control)24, utilitzaré l’escala centesimal i el resultat 

final tindrà una dilució 15 CH.  

Cal destacar que tot el procediment estarà fet al laboratori de l’institut ja que era l’única 

instal·lació que tenia a l’abast, per tant, no segueixo cap procés estrictament regit per 

cap farmacopea actual.  

OBJECTIUS 

-  Viure de primera mà tot el procediment que s’havia de seguir antigament per arribar 

a un remei homeopàtic.   

- Conèixer millor tots els elements necessaris i noms tècnics homeopàtics.    

- Investigar si algunes de les propietats fisicoquímiques del remei varien respecte l’aigua 

destil·lada corrent.  

 
24 Si no ho fes així, no seria possible comparar-ho ja que els resultats podrien ser deguts a molts altres 
factors. 
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MATERIAL  

 

 
Figura 25. Llibre (superfície per 

dinamitzar) 

 
Figura 23. Balança 

 
Figura 24.  
Provetes 

 

 
Figura 26.  Pipeta i 

pipum 

 

Figura 27.  Pots per fer les dilucions 
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REACTIUS 

 

PASSOS SEGUITS  

1. Es pesen 3 grams de cafè i 297 mil·lilitres d’aigua. 

2. Es barreja tot en un pot de vidre i així s’obté la tintura mare.  

3. S’agafa l’altre pot de vidre, el qual emplenem amb 297 mil·lilitres d’aigua i 3 mil·lilitres 

de la dilució anterior (en aquest cas la tintura mare). 

4. Es dinamitza la barreja contra el llibre 10 cops i s’obté una dilució 1CH més. 

5. Es llença la dilució anterior  i es neteja el material amb aigual destil·lada. 

6. Es repeteixen els últims tres passos, en aquest cas 15 vegades. 

El resultat final seria l’equivalent a 300 mil·lilitres un medicament homeopàtic 15 CH, és 

a dir el principi actiu (el cafè) ha estat diluït 15 vegades (1/10015), superant així el nombre 

d’Avogadro.  

Aquesta solució aquosa serviria per la posterior impregnació de grànuls comprimits, 

preparació de pomades, etc. 

 
Figura 28. Aigua 

destil·lada  

 
Figura 29. Cafè 
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Figura 30. Resultat final 
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7. PROVES FISICOQUÍMIQUES A LA SOLUCIÓ HOMEOPÀTICA 

La raó per la qual he fet aquest apartat pràctic va ser gràcies a una sèrie d’articles que 

vaig trobar que parlaven d’unes suposades diferencies fisicoquímiques entre l’aigua 

destil·lada i les dilucions homeopàtiques, llavors vaig voler comprovar-ho jo mateix per 

veure si trobava un resultats semblants. 

Consegüentment vaig triar dues proves accessibles per mi i adequades a les limitacions 

del laboratori de l’institut; el punt d’ebullició i la solubilitat de la sal.  

7.1. PUNT D’EBULLICIÓ 

El punt d’ebullició és la temperatura a la qual es produeix un canvi d’estat en la matèria, 

d’estat líquid a gasós. Aquest punt està lligat a les propietats específiques dels diferents 

líquids i a la pressió atmosfèrica. La temperatura d’ebullició de l’aigua són 100 graus 

centígrads. 

El meu estudi conté una mostra de 30 mil·lilitres de la solució homeopàtica i 30 

mil·lilitres d’aigua destil·lada (grup control) amb les seves respectives rèpliques.  

Les condicions ambientals com la humitat o la temperatura no eren controlades, però sí 

que eren les mateixes, ja que en tots els casos es va seguir el mateix procediment en el 

mateix lloc.  

EQUIPATGE 

 
Figura 31. Placa calefactora, suport, pinces per suport i 

termòmetre 
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PROCEDIMENT  

1. Es munta el suport amb les pinces i el termòmetre al costat de la placa calefactora. 

2. Es posa el potet de vidre amb la solució homeopàtica/aigua destil·lada sobre la placa 

calefactora. 

3. Es gradua bé l’alçada de la pinça perquè el termòmetre estigui dintre del potet en 

contacte amb l’aigua però que no toqui cap paret d’aquest. 

4. S’espera que el contingut del pot comenci a bullir i s’anoten els resultats.  

5. Es repeteixen aquests passos tots els cops necessaris amb les 2 substàncies. 

RESULTATS 

En aquest cas la solució homeopàtica i l’aigua destil·lada, incloent les rèpliques, han 

assolit el punt d’ebullició a la mateixa temperatura, uns 104º, on aquesta petita variació 

respecte els 100º que haurien de ser pot ser deguda a un factor ambiental o a alguna 

petita impuresa que hagi pogut entrar en les substàncies. 

7.2. SOLUBILITAT DE LA SAL 

La solubilitat és la mesura de la capacitat d’una substància, en aquest cas la sal, de 

dissoldre’s en una altra. 

En aquesta prova el que busco es veure quina quantitat de sal comuna pot acceptar la 

solució homeopàtica abans d’arribar a ser una dissolució sobresaturada, per llavors 

comparar-ho amb una gràfica de solubilitat que indica quina quantitat accepta l’aigua 

destil·lada. No obstant això, també faré la prova amb l’aigua destil·lada que actuarà com 

a grup control. 

MATERIAL 

- Bàscula 

-Cullera petita 

-Termòmetre.  

- Pipeta 
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REACTIUS 

-Sal comuna. 

PROCEDIMENT 

PART 1: DISSOLDRE LA SAL AMB LES DUES DIFERENTS SUBSTÀNCIES 

1. S’emplenen tots els pots necessaris amb 30 ml d’aigua destil·lada o solució 

homeopàtica respectivament. 

2. S’observa  la temperatura de les diferents solucions, per posteriorment mirar a la 

taula de solubilitat quina quantitat de sal pot acceptar l’aigua destil·lada per a la 

temperatura corresponent.  

En el meu cas la temperatura va ser 28ºC en tots els casos, per tant hem de fer un càlcul, 

ja que la taula dona els grams per cada 100 ml, no per 30 ml. 

Llavors, quan a l’aigua destil·lada hi afegim més de 10’8 g, la dissolució serà 

sobresaturada i hi podrem veure la sal sobrant. 

3. Es pesa i s’afegeixen 9 grams de sal a cadascun dels potets i es remou bé la mescla 

intentant que tota la sal es dissolgui. En el meu experiment en tots els casos la sal va ser 

dissolta. 

4. Es pesen 2’2 grams de sal més i s’afegeixen perquè el total de sal afegit siguin 11’2 g i 

remenem.  

Com que vaig observar que hi havia una petita quantitat de sal que per més que ho 

intentés no es dissolia, vaig deduir que em trobava davant d’unes dissolucions 

sobresaturades.  

PART 2: QUANTITAT DE SAL JUSTA QUE S’HA DISSOLT. 

Per saber ben bé quanta sal no s’havia dissolt, i així observar la quantitat justa que sí ho 

havia fet, s’ha d’extreure l’aigua amb la qual s’ha dissolt la sal. 

30 𝑚𝑙 ×
 

 
= 10’8 g 
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1. Amb molt de compte, s’aboca l’aigua de tots els pots en un got. 

2. Si queda alguna resta d’aigua difícil d’extreure, es fa amb l’ajut d’una pipeta. 

3. Es pesen els pots amb sal, es resta el valor del pot i així s’obté la sal restant al pot. 

Es repeteix el procés amb les rèpliques pertinents.  

RESULTATS 

En aquest cas, la sal dissolta mitjana entre els dos pots on el dissolvent havia sigut l’aigua 

destil·lada ha sigut d’un gram, en el cas de la solució homeopàtica ha sigut de 0’1 g més, 

1’1 grams.  

Teòricament m’hauria d’haver donat 0’4 grams perquè era la sal que sobrepassava el 

límit de saturació. No obstant, no ha sigut així, per tant dedueixo que dec haver fet algun 

error metodològic en el procés emprat. 

Tot i així, el resultat és pràcticament idèntic. Per tant, la solubilitat de la sal en l’aigua 

destil·lada i en la solució homeopàtica és la mateixa i no presenta canvis.  



38 

 

8.  ENQUESTA SOBRE L’HOMEOPATIA AL BAIX EMPORDÀ 

Aquesta recerca s’ha fet amb la intenció  de poder arrodonir el meu treball i poder saber 

la influència de l’homeopatia a la nostra terra: El Baix Empordà.  

Link de l’enquesta L’homeopatia al Baix Empordà: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYUePs_hkijhK579zVn7-

KDTwQXUgeQ5TOIKQ008-pXFXlNw/viewform?usp=sf_link 

Els principals objectius d’aquesta enquesta són: 

- Descobrir la coneixença de l’homeopatia al Baix Empordà. 

- Recercar si  els estudis i la modalitat d’estudis són factors que condicionen la recepció 

(coneixement, confiança...) i ús de l’homeopatia. 

- Conèixer l’ús que fan de l’homeopatia. 

- Saber si ser hipocondríac afavoreix l’ús de l’homeopatia.   

L’enquesta està organitzada en preguntes d’opció única, múltiple i escala lineal. Està 

dividida en: un formulari per emplenar de les dades de l’enquestat; una part destinada 

a la seva coneixença sobre la homeopatia; una part destinada a valorar l’homeopatia; la 

darrera part destinada a l’ús de l’homeopatia per part dels consumidors. 

L’enquesta va ser compartida durant dos mesos per xarxes socials  i enviada per correu 

electrònic. Aquesta enquesta ha estat oberta i anònima. Les respostes obtingudes 

s’emmarquen únicament en el territori del Baix Empordà. Per aquesta raó aquesta 

comptava amb un avís i petites instruccions per a què els enquestats no s’equivoquessin. 
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L’enquesta s’ha realitzat a més de 280 persones, el 78% dones i el 22% homes. 

L’edat dels enquestats ha estat bastant repartida, sent el grup de persones entre 36-45 

anys el més abundant amb un 31’5% del total. Tot i això aquesta pregunta era per 

comprovar que l’edat dels enquestats és representativa, però l’edat d’aquests no és la 

base del meu estudi. 

8.1. GENERAL 

Al Baix Empordà quasi tothom ha sentit a parlar del terme homeopatia, i una tercera 

part d’aquesta sap en què consisteix.  
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Un 53’8% ha pres homeopatia al menys un cop a la seva vida, mentre que un 46’2% no. 

Un dubte que molts tenim és: “com ho ha arribat a conèixer?”. Per aquesta raó vaig 

voler saber com la gent sabia de l’existència de l’homeopatia. Com es pot veure al gràfic, 

el veu a veu entre amics i familiars és la principal font de difusió a la nostra comarca amb 

un 25% seguit d’internet, els llibres i les revistes.  

 

A les persones que coneixien l’homeopatia, els vaig proposar que marquessin tots els 

conceptes homeopàtics de la llista que coneixien. Com es pot observar abaix, la majoria 

de les persones no tenen coneixement de cap fonament d’homeopatia. No obstant, 

entre la gent que sí que en coneix algun, les dissolucions successives, juntament amb la 

memòria de l’aigua són les més populars. 

AMIC/FAMILI
AR

25%

CENTRES DE 
SALUT
11%

TELEVISIÓ
16% INTERNET

17%

LLIBRES I 
REVISTES

17%

CONSULTA A 
PROFESSIONALS

12%

ALTRES
2%

ON N'HAS SENTIT A PARLAR?
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Les persones que no es decanten per aquest mètode terapèutic no ho fan 

majoritàriament perquè opinen que l’homeopatia no serveix per res, no és efectiva i que 

per tant podria ser un engany. Tanmateix hi ha hagut un gran percentatge que s’han 

valgut amb la medicina convencional i no han tingut la necessitat de buscar un mètode 

alternatiu. 

  

NO SERVEIX 
PER RES, NO 
ES EFECTIVA

24%

ÉS UN 
ENGANY

22%

LA MEDICINA 
CONVENCION

AL ÉS 
SUFICIENT

22%
TÉ UN PREU 

MOLT ELEVAT
17%

POT TENIR 
EFECTES 

SECUNDÀRIS
5%

NO HO HE 
NECESSITAT

10%

SI NO EN PRENS, PER QUÈ NO HO FAS?
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8.2. CONEIXENÇA I UTILITZACIÓ DE L’HOMEOPATIA SEGONS ESTUDIS 

A partir d’ara separaré les respostes en 3 grans grups per saber la coneixença de 

l’homeopatia: les persones amb estudis superiors (universitaris, grau formatiu superior), 

les persones amb batxillerat, cicles formatius de grau mig, FP, BUP o COU i les persones 

que només han fet la ESO/EGB o no l’han fet. 

Això em permetrà poder realitzar l’estudi des de l’enfoc ja esmentat. 

La raó per la qual ho faig així és per veure si els estudis d’una persona i la modalitat 

d’aquests afecten el coneixement, ús i percepció de l’homeopatia.  

GRUP 1 NO ESTUDIS - EGB/ESO 

Aquest grup comprèn un 20’3% del total enquestat. 

D’aquest 20’3%, un 86% n’ha sentit a parlar i un 14% no. 

 

86%

14%

CONEIXES L'HOMEOPATIA?

SI NO
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De les persones que sí que coneixen l’homeopatia, un 62% saben en què consisteix, un 

34% no n’estan segurs i un 4% no ho saben. 

Entre tot el grup 1 d’enquestats un 55% no ha pres mai homeopatia i un 45% sí que ho 

ha fet. 

El grau de confiança mitjana de tot el grup en una escala del 1 al 10, és d’un 5’54. 

GRUP 2: Batxillerat/ Cicles formatius de grau mig/ FP/BUP/ COU 

Aquest grup comprèn un 32’9% de l’enquestat.   

62%
4%

34%

SAPS EN QUÈ CONSISTEIX?

SI NO NO N'ESTIC SEGUR

45%
55%

HAS PRES HOMEOPATIA 
ALGUN COP?

SÍ NO
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Majoritàriament tothom ha sentit a parlar de l’homeopatia, només un 4% no a 

diferencia del 14% anterior. 

Per part dels que sí que n’han sentit a parlar, un 78% sap en què consisteix, un augment 

considerable respecte al grup anterior. 

No obstant, en aquest grup abunda més la gent que ha pres homeopatia sobre la que 

mai l’ha provada. 

La confiança mitjana de l’homeopatia en una escala del 1 al 10 és d’un 5’47. 

96%

4%

HAS SENTIT A PARLAR DEL 
TERME HOMEOPATIA?

SI NO

78%

3%

19%

SAPS EN QUÈ CONSISTEIX?

SI NO  NO N'ESTIC SEGUR

60%

40%

HAS PRES HOMEOPATIA ALGUN 
COP?

SI NO
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GRUP 3: Estudis universitaris/ Cicle superior  

Per aquest grup he fet una subdivisió més, he separat entre la modalitat científica i les 

altres. El que m’ha portat a fer-ho així és veure què opina més detalladament la gent 

que té estudis científics, contrastar-los amb la gent que ha estudiat altres com i veure si 

hi ha alguna diferència substancial. Del 49’6% de l’enquestat que representa, un 33% és 

científic i un 67% de qualsevol altre.  

Aquí contraposaré les respostes dels científics (esquerra) amb la de les altres (dreta).  

100%

0%

HAS SENTIT A PARLAR DEL 
TERME HOMEOPATIA?

SI NO

96%

2%2%

SAPS EN QUÈ CONSISTEIX?

SI NO NO N'ESTIC SEGUR

98%

2%

HAS SENTIT A PARLAR DEL 
TERME HOMEOPATIA?

SI NO

80%

2%

18%

SAPS EN QUÈ CONSISTEIX?

SI NO NO N'ESTIC SEGUR

33%

67%

QUINA ÉS LA MODALITAT DELS 
TEUS ESTUDIS SUPERIORS?

CIENTIFICS ALTRES
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Com podem observar, ambdós han sentit a parlar de l’homeopatia, no obstant en el cas 

dels científics la resposta ha sigut unànime. Respecte saber en què consisteix, les 

persones que han estudiat  una branca no científica en té més dubtes.  

Quant a la utilització de l’homeopatia al llarg de la seva vida els de la modalitat científica 

un 41% sí que l’ha utilitzada, però un 59% no. Contrastant amb els de les altres 

modalitats, on un 56% sí que ho ha fet i un 44% no. 

La confiança mitjana en una escala del 1 al 10 és de 3’2 en el cas de la modalitat 

científica i de 5’46 en el cas de les altres modalitats. 

8.3.CONSUMIDORS D’HOMEOPATIA GENERAL 

Aquest apartat es delimita a l’ús de l’homeopatia per part dels seus consumidors. Del 

total dels enquestats representen un 52%, que són els que han pres homeopatia algun 

cop a la seva vida.  

41%
59%

HAS PRES ALGUN 
COP HOMEOPATIA?

SI NO

56%
44%

HAS PRES HOMEOPATIA 
ALGUN COP

SI NO

PER CURAR MALALTIES I DOLENCIES 
PER LES QUE LA MEDICINA 

CONVENCIONAL NO EM FUNCIONA
22%

ALLEUJAR ELS EFECTES 
SECUNDARIS DELS 

TRACTAMENTS MÈDICS 
CONVENCIONALS

16%

PREVENIR MALALTIES I 
DOLÈNCIES

15%

AJUDAR A TENIR UNA 
VIDA SANA I EQUILIBRADA

22%

LA MEDICINA 
CONVENCIONAL 

POT SER 
PERJUDICIAL PER 

LA SALUT
16%

ALTRES
9%

SI EN PRENS, PER QUÈ HO FAS?
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Primer de tot volia saber quines són les raons que porten avui dia a les persones a 

prendre una cosa diferent a la qual estem acostumats.  

Com podem observar la principal raó per buscar aquesta medicina alternativa és el 

descontent amb un tractament convencional, seguit del desig de mantenir una vida sana 

i equilibrada amb l’ajut d’aquests remeis. 

Així mateix, veia molt interessant saber la freqüència amb la qual prenien aquests 

medicaments, per saber si l’ús és una cosa esporàdica o pel contrari habitual. Com veiem 

a les respostes la majoria de les persones l’han pres poques vegades per coses molt 

concretes. Només un 18’7% en fa un ús més exhaustiu.  

L’altre gran bloc és saber la forma en què se subministren els productes homeopàtics. 

Majoritàriament la gent acudeix a un especialista, que sol ser homeopàtic i convencional 

alhora. Quan tracten una malaltia amb homeopatia, tant l’utilitzen com a suplement 

d’un tractament al·lopàtic, com a ella per si sola.  

Les malalties per les quals l’utilitzen solen ser tant psíquiques com l’ansietat i físiques 

com el mal de cap, sense que cap de les dues sobresurti per sobre de l’altra. 

La satisfacció mitjana dels consumidors en una escala del 0 al 10 és d’un 5’8. 
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CONCLUSIONS 

Una vegada finalitzat el meu treball de recerca, he pogut descobrir un món que no 

coneixia, el de l’homeopatia, una forma molt diferent d’entendre la medicina avui dia.    

Dels objectius que em vaig plantejar en iniciar el treball, els he pogut assolit gairebé tots.  

 Conèixer l’ús de l’homeopatia al Baix Empordà. 

Com hem pogut observar a l’enquesta, l’homeopatia és molt coneguda i el seu ús, 

majoritàriament puntual, també esta bastant estès. Si comparem els resultats amb els 

del baròmetre del total d’Espanya, veiem que al Baix Empordà és més coneguda per un 

20% de diferència i s’utilitza un 40% més. No obstant, els seus consumidors estan menys 

satisfets.  

 Descobrir si els estudis i la modalitat d’aquests influeix en la percepció de 

l’homeopatia. 

He pogut observar que com més alt és el teu grau d’estudi més es coneix l’homeopatia 

i més saps dels seus mecanismes i la forma d’actuar. No obstant, les persones amb 

estudis superiors científics en tenen més coneixement respecte els altres grups, fet que 

puc atribuir a els diferents centres d’ensenyament científic on l’homeopatia deu ser 

impartida. 

Alhora de prendre homeopatia no he vist cap correlació entre el grau d’estudi ni la 

modalitat dels estudis superiors. En el cas de la confiança de cada grup, destaca que els 

de la modalitat científica només confien un 3’2 sobre 10, comparat amb els altres tres 

grups d’estudi que ronden pel 5’5. Aquest fet pot ser degut al coneixement fisicoquímic 

que tenen aquestes persones, els quals en molts casos es contradiuen amb els 

fonaments homeopàtics. 

 Descobrir la situació de l’homeopatia en uns quants països. 

He pogut afirmar que l’homeopatia té un pes bastant important en bastants països, però 

sense superar en cap cas a l’al·lopatia. No obstant hi ha un percentatge significatiu de la 

gent en moltes ocasions confia plenament en aquest mètode per la seva salut. 



49 

 

Tanmateix he pogut veure que poc a poc els governs europeus estan posant traves a 

l’homeopatia a causa de la falta d’estudis científics rigorosos que avalin la seva eficàcia. 

 Confeccionar un medicament homeopàtic. 

Fent el meu propi remei homeopàtic m’he donat compte de lo senzill i econòmic que és 

aquest procés. Fet que podria ser una de les causes de la popularització de l’homeopatia 

al segle XIX.  

 Veure si el meu remei presenta canvis fisicoquímics. 

Tot i que els meus experiments no tenen tot el rigor científic que haurien de tenir com 

per exemple, un control de les variables més precís a falta del material per controlar-les, 

considero que amb les dues proves que he realitzat, podem concloure que un remei 

homeopàtic no presenta canvis fisicoquímics respecte l’aigua destil·lada normal. Per 

tant, si teòricament hagués d’haver-hi una diferència entre les dues substàncies, 

aquesta no es troba en l’estructura fisicoquímica. 

 Realitat científica de l’homeopatia 

Actualment no hi ha cap estudi fiable científic que amb els mètodes que són vàlids 

actualment, hagin demostrat que l’homeopatia és eficaç. Tanmateix, cap dels 

fonaments d’aquesta per separat han sigut exposats per Hahnemann, han sigut 

demostrats, fet que porta a la majoria de la població a denominar a l’homeopatia com 

una pseudociència.  

Tot i així no he pogut assolir altres objectius per incapacitat: 

 Observar els efectes de l’homeopatia en una persona 

Una de les meves idees per aquest treball va ser fer el seguiment d’una persona que mai 

hagués pres homeopatia, i que ho anés a fer per primer cop. Finalment no he pogut dur 

a terme a causa de la dificultat de trobar una persona que es mediqués amb ella sense 

la meva influència, sense que alterés la seva rutina i en definitiva sense cap biaix cognitiu 

que la condicionés.   
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 Saber si ser hipocondríac afavoreix a l’ús de l’homeopatia. 

Tot i haver posat la pregunta a l’enquesta, la vaig haver de descartar a causa de la petita 

mostra de persones hipocondríaques. 

L’elaboració d’aquest treball de recerca m’ha permès observar la realitat científica 

d’avui dia, no només de l’homeopatia, sinó de molts aspectes de la ciència en general, 

on moltes coses encara no estan clares i cadascú, personalment ha de ser molt crític a 

l’hora de prendre decisions dintre d’aquest àmbit.  

Després d’indagar tant en una pràctica polèmica com pot ser l’homeopatia m’han entrat 

ganes de busca i analitzar moltes més ciències sense aval científic. Així mateix, totes les 

hores dedicades en aquest treball m’han servit per millorar el meu rigor acadèmic. 

Gràcies a les preguntes (annex 3) que va respondre Dra. Carmen Sunyen, he pogut 

comprendre que l’homeopatia no és un mètode que pugui ser utilitzat sempre i en tots 

els casos, sinó que moltes vegades s’ha de combinar o reemplaçar per al·lopatia. 

Tanmateix ella ha obert la possibilitat que l’homeopatia no pugui ser justificada pel 

mètode científic actual, per la qual cosa hi ha la possibilitat que en un futur es pugui 

justificar per un altre mètode. Un aspecte que m’ha cridat l’atenció és que la gent moltes 

vegades va a la seva consulta buscant un mètode alternatiu al convencional perquè està 

desencantada per aquest, tal com passava al segle XIX. 

L’homeopatia era un tema que pràcticament no coneixia i la recerca d’informació per 

Internet ha estat complicada a causa del volum desmesurat d’aquesta, on  he hagut de 

recercar entre moltes pàgines web per extreure tota la informació que necessitava, i 

poder confirmar que el que posava al treball era correcte. En un principi aquest procés 

em va resultar molt costós, però mentre més avançava el treball, més economitzava el 

temps de recerca i l’acotació d’informació.  

Personalment proposo que per arribar a comprendre què és l’homeopatia i acabar amb 

les discussions que hi ha entre molts científics, s’ha de seguir investigant i estudiant, 

perquè quan s’arribi a una conclusió verdadera, deixar de banda tots els interessos 

polítics i econòmics i informar a la ciutadania com és degut.   
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NOTA D’AGRAÏMENTS 

En primer lloc, vull agrair a totes les persones que s’han involucrat en aquest treball, que 

a poc a poc, tot ha anat agafant forma fins a arribar al treball final. En especial vull agrair 

a les meves dos tutores de Treball de Recerca, Mònica Casanovas Ticó i Úrsula Fernández 

per ajudar-me i donar-me sempre que ho he necessitat, per donar-me i millorar les 

meves idees i per la seva orientació.  

Remarcar la importància de totes aquelles persones que van respondre de forma 

voluntària l’enquesta de l’homeopatia al Baix Empordà, essencial en la part pràctica del 

meu treball. 

Per altra banda, també vull destacar a la Dra. Carmen Sunyen per deixar-se entrevistar i 

gràcies a ella he pogut descobrir moltes coses de l’homeopatia que a internet no podria 

haver trobat. 

I per últim, però no menys important, agraeixo als meus pares per la seva paciència, els 

seus ànims constants i predisposició a ajudar.  
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Figura 1,2, 23-42: Col·lecció pròpia. 
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ANNEXOS 

GRAFICA SAL 

 

ANNEX 1.DIARI SOLUCIÓ HOMEOPATICA 

Aquí es mostren tots els passos que s’han hagut de dur a terme per obtenir els resultats 

a través de la fase experimental i també alguns apunts en cada experiment sobre els 

dubtes, curiositats o sorpreses que han anat sorgint a mesura que els he posat en 

pràctica.  
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CONFECCIÓ D’UN PRODUCTE HOMEOPATIC: 26/06/2019 

  

 
Figura 33. Extracció de 3 ml 
d’una dilució homeopàtica  

 
Figura 35. Tintura mare 

 
Figura 34. Introducció dels 3 

ml als 297 ml d’aigua 
destil·lada  

 
Figura 32. Milimetracio de 297 
mil·límetres d’aigua destil·lada  
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APUNTS 

- En tot moment tot els utensilis que van entrar en contacte amb qualsevol impuresa o 

amb dilucions anteriors van ser ben netejats amb aigua destil·lada.  

- Em vaig donar compte de que la quantitat d’aigua utilitzada per les successives 

dilucions i la neteja bé de tot el material era bastant elevada, ja que tota aquesta aigua 

s’havia de llençar. 

- Aquest experiment s’ha dut a terme al laboratori de química de l’institut IES Frederic 

Martí Carreres en un total de tres hores. 

  

 
Figura 36. Dinamització 
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PROVA D’EBULLICIÓ 

 

PROVA SOLUBILITAT 

  

 
Figura 37. Resultat en fotografia  

 
Figura 38. Prenent la temperatura 
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Figura 42. Extraient l’aigua. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

APUNTS 

- Aquest experiment s’ha dut a terme al laboratori de química de l’institut IES Frederic 

Martí Carreres tot seguit de la confecció. 

 

 

 
Figura 39. Barrejant la sal  

Figura 40. Observació de la 
sobresaturació de la sal. 

 
Figura 41. Extraient l’aigua. 
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ANNEX 2. ENQUESTA 

A continuació apareix una pregunta de l’enquesta que vaig posar perquè tenia la 

hipòtesis de que si es pateix hipocondria ets més propens a prendre homeopatia. 

La meva hipòtesis es fonamentava en que si una persona es propensa a ser 

hipocondríaca, quan tingui qualsevol símptoma que li faci pensar que està malalt, 

l’homeopatia li funcionaria com un efecte placebo. 

Finalment, com he dit a les conclusions, ho he hagut de descartar a causa de que tenia 

una mostra massa petita de persones hipocondríaques. 

Tanmateix a continuació insereixo unes quantes gràfiques que no vaig poder posar en 

l’apartat de l’enquesta per la seva quantitat. 
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ANNEX 3. ENTREVISTA CARMEN SUNYEN 

Entrevista a la doctora Carmen Sunyen, homeòpata i pediatria de professió.  

Aquesta entrevista m’ha servit per conèixer l’homeopatia més profundament i a la 

vegada per contrastar una mica la meva enquesta amb la seva consulta. 

1.  Ens podria fer una petita introducció de qui ets, quins són els teus estudis, a què et 

dediques... 

Soc la Dra.Sunyen i tinc 64 anys. Vaig estudiar medicina a Saragossa del 1972 final 1979, 

on després vaig treballar a la medicina general uns anys, però al cap d’uns anys vaig 

conèixer la medicina naturista, i en concret l’homeopatia, de la qual em va enamorar la 

seva forma de tractar als pacients, i de considerar-los de forma holística25 i de no 

considerar les malalties, sinó els malalts. 

Després vaig estudiar medicina homeopàtica amb l’homeopatia europea, i vaig fer 

bastants cursos amb el seu director. 

Quan vaig acabar d’estudiar vaig obrir una consulta d’homeopatia a Saragossa durant 

uns anys, però unes circumstàncies personals em van portar fins aquí, a l’Empordà.  

Porto 30 anys exercint la medicina homeopàtica combinant-la amb pediatria fent 

substitucions a l’hospital de Palamós, a Palafrugell, Torroella. 

2. Llavors fins fa res es dedicava a l’homeopatia i a la pediatria, no?  

He combinat durant 30 anys la pediatria amb l’homeopatia, aquesta última era 

particular i l’altra amb l’Institut Català de la Salut.  

3. Com descriuria l’homeopatia? 

Una medicina integral, holística que tracta al cos amb els símptomes específics de la 

malaltia, a les emocions i les causes emocionals per les quals pots emmalaltir i a nivell 

 
25 No tracta només del cos, sinó que també de la ment.  
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general per les característiques de cada persona. No hi ha un remei per una malaltia, 

sinó que hi ha un remei per a cada malalt. 

4. Quan va conèixer l’homeopatia?  

L’any 1982 a través d’homeopatia europea que feia cursos d’ensenyança i estudi per 

tota Espanya. 

5. Per quina raó es va interessar per ella? 

Perquè jo estava treballant a l’hospital Miguel Servet de Saragossa i veia que tractaven 

els òrgans separats, l’otorrinolaringòleg només sabia del que és seu, el dermatòleg 

també... llavors, jo vaig considerar que s’havia de tractar a la persona integralment, no 

per parts. 

6. Què creu que aporta la medicina homeopàtica que la medicina convencional no ens 

pugui aportar? 

Bé, perquè l’homeopatia tracta d’estimular l’energia vital que té el cos per curar-nos. 

Posaré l’exemple de la febre: quan hi ha un virus o una bactèria al nostre cos, 

l’organisme fa febre per matar-la. Quan li traiem aquesta capacitat amb un antipirètic o 

un antifebril, resulta que estem portant la contrària al que l’organisme faria, a diferència 

de l’homeopatia que va a favor de l’energia vital per curar-se un mateix. 

7. Quina creu que és la raó per la qual molta gent desconfia de l'homeopatia? 

Perquè estem en un món molt materialista on tot es mesura en números, amb comptes 

i estadístiques. L’homeopatia és una ciència experimental, s’han experimentat els 

remeis en persones sanes, s’han vist els símptomes que produeixen, llavors anem a favor 

dels símptomes que produeix la naturalesa, i això és una cosa molt difícil de demostrar 

amb les regles científiques que hi ha avui dia, aquestes no serveixen per demostrar que 

l’homeopatia funciona. 
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8. Vostè recomanaria utilitzar només homeopatia o també combinar-ho amb 

medicaments tradicionals/al·lopàtics? 

Jo crec que s’ha de combinar sempre, quan he pogut ajudar amb homeopatia, ho he fet 

amb ella, però quan no, si he hagut de donar un antibiòtic per exemple ho he fet. Si no 

trobo cap producte homeopàtic que pugui ajudar amb les angines ràpidament per 

exemple, doncs utilitzo les dues coses. Segons les necessitats de les persones s’ha de fer 

ús d’una cosa, de l’altre o de les dues. 

9. Els homeòpates com vostè segueixen algun tipus de regulació per poder ser-ho? Per 

exemple, un metge que vulgui posar una consulta ha de seguir una sèrie de tràmits, és 

el mateix cas en vosaltres? 

Jo la poso com a un metge convencional, estic col·legiada en l’escola de metges des del 

1985 i he de pagar una assegurança de responsabilitat civil i obrir la consulta. I com a 

metge puc triar entre receptar homeopatia o productes al·lopàtics perquè he estudiat 

els dos.  

Hi ha molt intrusisme a l’homeopatia que l’únic que ha fet es tacar la reputació 

d’aquesta. Hi ha gent que fa un curset d’homeopatia sense haver estudiat medicina i es 

dediquen a diagnosticar i a fer tractaments. 

10. Els teus clients que van a la seva consulta, ho fan sabent què és l’homeopatia?  

Alguns sí i d’altres no, que venen per la recomanació d’altre gent a que li ha anat bé. 

11. Quan la gent vol provar l’homeopatia, hi ha alguna raó per la qual ho facin que 

destaqui sobre les altres? 

Normalment venen perquè la medicina al·lopàtica no els ha funcionat. També per no 

haver de prendre tanta medicació. Si es troben malament es prenen una boleta i així no 

han de prendre antibiòtic.  
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12. El procés que segueixes per receptar homeopatia és el mateix que fas servir per 

l’al·lopatia? 

Són més o menys el mateix procés; l’historial clínic complet, els símptomes físics, els 

símptomes generals i el diagnòstic. I segons ells receptes una cosa o un altre. A nivell 

homeopàtic dones un remei que s’assembli més als símptomes que tingui durant el 

procés d’infecció, febre... És més senzilla la medicina al·lopàtica, perquè és molt més 

limitada. A l’homeopatia hi ha molts remeis i molts individus diferents. 

13. A la seva consulta hi ha una edat predominant? 

No, en general tot està equilibrat. 

14. Molts científics estan en contra de l'homeopatia perquè sostenen que no té aval 

científic, és això cert, per què no hi a acord? 

No ho sé, és molt difícil posar-se d’acord. Això va per modes. Mira, hi ha hagut un màster 

a Barcelona d’homeopatia durant 18 anys. Però al maig del 2016, van treure un estudi 

on deia que l’homeopatia no era científica i van posar el de medicina xinesa. Per què? 

Perquè aquesta si devia ser científica i no pseudociència.  

Jo em vaig quedar pensant, què ha influït aquí? Hi ha molts interessos polítics, 

comercials i capitalistes. No et sabria dir quines són les raons. 
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