
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

T E R À P I E S  N A T U R A L S  
 

QUÈ SÓN? 

Sota el nom de ‘teràpies naturals’ s’agrupen tot un seguit de tècniques 
i sanacions que, amb freqüència, deriven de pràctiques mil�lenàries 
usades a l’antiga Xina o a l’Índia. Algunes han adaptat i modificat 
aquestes antigues pràctiques amb la incorporació d’elements moderns.  

El seu tret més característic és que donen l’oportunitat de lluitar contra 
els símptomes de les malalties però també, i aquí rau la seva 
innovació, que cerquen l’origen de les mateixes. Així doncs també són 
teràpies vàlides com a mètodes de prevenció ja que tracten el 
problema des de l’arrel. 

Les teràpies naturals no ofereixen ‘resultats instantanis’ sinó una nova 
manera d’enfocar la salut  cosa que pot portar a què incorporem nous 
hàbits en la nostra vida. L’aplicació d’una teràpia pot ser molt útil per a 
resoldre una determinada malaltia però va molt més enllà.  
 
Pretenen que la persona arribi a un 
determinat estat de salut i el 
conservi; això no implica només la 
desaparició de la simptomatologia 
d’una malaltia sinó que s’arribi a un 
estat positiu de benestar físic, 
psicològic i espiritual. 

Aquestes teràpies es centren en 
l’individu com un tot , és 
l’enfocament anomenat ‘holístic’, on 
la teràpia a aplicar es personalitza i 
no hi ha un sol remei per a una 
mateixa malaltia. 
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En poc temps, l’ interès per les teràpies naturals ha 
experimentat un gran creixement. Les persones han 
pres consciència de les limitacions de la medicina 
tradicional i comencen a buscar altres formes de 
mantenir la seva salut. 



 
 
 
 
 
En aquest petit recull o guia agruparem unes quantes teràpies naturals 
de les quals podeu trobar informació a la biblioteca: acupuntura, 
aromateràpia, cromoteràpia, flors de Bach, homeopatia, massatges, 
musicoteràpia, plantes remeieres i reflexologia. 

ACUPUNTURA 

És un antic sistema xinès de medicina que implica l’estimulació de 
certs punts específics del cos per millorar el flux de l’energia vital (chi) 
al llarg de vies específiques per on passa aquesta anomenades 
meridians. Aquests punts es poden estimular amb la inserció i retirada 
d’agulles, amb l’aplicació  de calor, massatges o la combinació 
d’aquests mètodes. 

AROMATERÀPIA 

L’ aromateràpia utilitzada amb els massatges consisteix en aplicar olis 
essencials de plantes amb l’olor de les quals es pretén obtenir un 
benefici. S’aprofita el fet que les olors estimulen l’hipotàlem (una petita 
glàndula de la base del cervell) que controla els sistemes corporals i 
especialment els implicats amb la digestió, la temperatura corporal, les 
reaccions d’ estrès..... 

CROMOTERÀPIA 

Es basa en l’aplicació 
de l’energia de la llum, 
descomposta en colors 
per a obtenir beneficis 
en l’organisme. Molts 
terapeutes es basen en 
la tradició de l’antiga 
medicina hindú segons 
la qual l’energia vital 
es concentra en 7 
punts coneguts com a 
‘chakras’ per on flueix la llum. Cadascun està relacionat amb un òrgan 
determinat i associat a un color. 

 
 

 

FLORS   DE   BACH 

A partir de 1929, Edward 
Bach comença a treballar la 
teoria que cada individu pot 
trobar en la naturalesa el 
remei per a la malaltia i que 
en aquesta influïa molt 
l’estat d’ànim del pacient. 
Va utilitzar 37 flors 
depenent de l’estat d’ànim 
que calia ‘curar’.  

HOMEOPATIA 

Els remeis homeopàtics es 
fan a partir d’extractes de 
plantes, animals i minerals. Es dilueixen en un grau variable per evitar 
els efectes laterals no convenients. Paradoxalment, quan més diluït és 
el remei, més efectivament actua.  
El seu principi és ajudar a recuperar el cos amb l’estímul de l’energia 
vital que s’ha desequilibrat. El subministrament dels remeis depèn de 
molts factors: el caràcter de la persona, el tipus de vida, la dieta, la 
història mèdica familiar, ….. 

MASSATGES  TERAPÈUTICS 

A través del sentit del tacte, els massatges són una de les formes que 
ens permeten prendre consciència del nostre cos per accedir a l’espai 
interior de la persona, per incidir en el cos físic, les emocions i els 
sentiments. És beneficiós pel tractament de diferents problemes, 
sobretot musculo-esquelètics, i per prevenir i combatre l’ estrès. 
L’augment de la pressió que fem amb les mans estimula els sistemes 
immunitari, circulatori, limfàtic i digestiu.  

MUSICOTERÀPIA 

S’anomena així la teràpia que utilitza el so, la música i els instruments 
corporo-sonoro-musicals per aconseguir obrir canals de comunicació i   

  



 
 
 

produir uns efectes 
psicoterapèutics i de 
rehabilitació en una 
mateixa persona o amb 
la societat en general. 
Els efectes biològics 
que podem obtenir són 
varis i es basen en el 
mateix principi que la 
teràpia del color, així 
com les radiacions 
lluminoses incideixen 
en els diferents 
‘chakras’ i òrgans, les 
vibracions del so 

també. 

PLANTES  REMEIERES   

Aprofitant la saviesa dels nostres avantpassats, podem treure profit de 
les plantes que ens ofereix la natura per aplicar-les en malalties 
comuns i menors. Tenen l’avantatge que acostumen a ser fàcils de 
trobar i d’aplicar. Antigament per tradició oral podíem saber quines 
plantes eren indicades per cada ocasió però actualment també hi ha 
força llibres que ens ho expliquen (podeu consultar els documents de 
la biblioteca). 

REFLEXOLOGIA 

La reflexologia és un mètode terapèutic que es basa en estimular amb 
massatges de les plantes dels peus les deu zones d’energia del cos. El 
seu objectiu és corregir els tres factors negatius implicats en el procés 
d’una malaltia: congestió, inflamació i tensió.  
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BIBLIOTECA DE PIERA 

Horari: 

de dilluns a divendres  de 15,30 a 20,30 h 

dijous i dissabtes de 10 a 14 h 

Adreça: 

Avda Gall Mullat, 7 - 08784 Piera - telf. 93 778 96 65 

 


