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1. De què parlem quan parlem de 1. De què parlem quan parlem de Pseudocència?



• Pseudociències. Aquella disciplina que es fa passar per científica però que no ho és en realitat. Es solen 
aprofitar de coneixements científics per sostenir determinades declaracions o tècniques no comprovades. 

De què parlem?

Aquella disciplina que es fa passar per científica però que no ho és en realitat. Es solen 
aprofitar de coneixements científics per sostenir determinades declaracions o tècniques no comprovades. 



Se considera pseudoterapia a la sustancia, producto, actividad o servicio con pretendida finalidad sanitaria que 
no tenga soporte en el conocimiento científico ni evidencia científica que avale su eficacia y su seguridad

(Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y Ministerio 

De què parlem?

a la sustancia, producto, actividad o servicio con pretendida finalidad sanitaria que 
ni evidencia científica que avale su eficacia y su seguridad.

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades)



• Expandeixen teories conspiranòiques sobre

Pseudoteràpies són aquell conjunt de teràpies ‘alternatives‘, ‘naturals’, complementàries‘ o ‘integratives‘, que 
s’ofereixen com actes mèdics 

• Expandeixen teories conspiranòiques sobre

• El sida no existeix.

• El càncer té un origen emocional i es pot curar amb teràpies emocionals.

• El wifi fa mal a la salut.

• Les vacunes causen autisme.

• A través de canals especialitzats

De què parlem?

sobre qüestions sanitàries:

són aquell conjunt de teràpies ‘alternatives‘, ‘naturals’, complementàries‘ o ‘integratives‘, que 
s’ofereixen com actes mèdics sense haver demostrat científicament la seva efectivitat.

sobre qüestions sanitàries:

El càncer té un origen emocional i es pot curar amb teràpies emocionals.



El Juliol de 2013, Mario Rodríguez va morir per una leucèmia amb 21 anys. 
Durant un temps, Mario va comptabilitzar la quimioteràpia, amb uns remeis que 

li recomanava José Ramón 
Mesos abans de morir, Mario va decidir abandonar la “Mesos abans de morir, Mario va decidir abandonar la “

Desembre del 2017. Una noia arriba amb febre a urgències del 

“Diu que si [el tumor] surt enfora és bo perquè significa que s’està oxigenant”, 
“Si això ho fa un metge, acaba entre reixes. Ells continuen enriquint

després d’abandonar la quimioteràpia i posar
oriental. Els tractaments de José García Román, costaven
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El Juliol de 2013, Mario Rodríguez va morir per una leucèmia amb 21 anys. 
Durant un temps, Mario va comptabilitzar la quimioteràpia, amb uns remeis que 

li recomanava José Ramón Llorente, qui es presentava com a metge naturista. 
Mesos abans de morir, Mario va decidir abandonar la “quimio”, de la que Mesos abans de morir, Mario va decidir abandonar la “quimio”, de la que 

desconfiava.

Desembre del 2017. Una noia arriba amb febre a urgències del Trueta.
Al cap de poc mort de metàstasi.

“Diu que si [el tumor] surt enfora és bo perquè significa que s’està oxigenant”, 
“Si això ho fa un metge, acaba entre reixes. Ells continuen enriquint-se 

enganyant nous malalts”enganyant nous malalts”

Estiu 2017. Cristina Beraza mor víctima d’un càncer d’anus
després d’abandonar la quimioteràpia i posar-se en mans d’un expert en medicina 
oriental. Els tractaments de José García Román, costaven 120 euros més 200 euros 

d'herboristeria.



2.

4. i el mal ètic (perquè hi ha gent divulgant 

“Els pacients que es creuen les pseudociències no són estúpids. Estan desesperats i són presa fàcil dels 

De què parlem?

Els perills de les pseudoteràpies

1. l’abandonament de la teràpia.

el mal que pugui produir la teràpia mateixa.

3. el mal econòmic.

i el mal ètic (perquè hi ha gent divulgant falsetats).

“Els pacients que es creuen les pseudociències no són estúpids. Estan desesperats i són presa fàcil dels 
cants de sirena d’aquests entabanadors”.

Dr. Bosch Barrera ICO-Girona. Twitter.



De què no parlem?



1. De què parlem quan parlem de 

2. Quines són les principals 

De què parlem quan parlem de Pseudocència?

Quines són les principals pseudoteràpies?



• Las 73 pseudoterapias

Análisis somatoemocional, análisis transaccional, ángeles de Atlantis, armónicos, 
biocibernética, breema, cirugía energética, coaching transformacional, constelaciones sistemáticas, cristales de cuarzo, 
cromopuntura, cuencos de cuarzo, cuencos tibetanos, diafreoterapia
espinología, fascioterapia, feng shui, flores del alba, frutoterapia

"No tenemos afán de prohibir nada, sino de aportar información a la ciudadanía para que tome decisiones 
Pedro Duque. 

espinología, fascioterapia, feng shui, flores del alba, frutoterapia
geoterapia, grafoterapia, hidroterapia del colon, hipnosis ericksoniana
babandi, masaje californiano, masaje en la energía de los chacras, masaje metamórfico, masaje tibetano, medicina 
antroposófica, medicina de los mapuches, medicina ortomolecular
Kidoc, método Grinberg, numerología, oligoterapia, orinoterapia
vastu, plasma marino, posturología, pranoterapia, psicohomeopatía
sincronización core, sofronización, sotai, tantra, técnica fosfénica
terapia bioenergética, terapia biomagnética, terapia de renovación de memoria celular (
California, terapia floral orquídeas, terapia regresiva.

, análisis transaccional, ángeles de Atlantis, armónicos, arolo tifar, ataraxia, aura soma, 
, cirugía energética, coaching transformacional, constelaciones sistemáticas, cristales de cuarzo, 

diafreoterapia, diapasones, digitopuntura, esencias marinas, 
frutoterapia, gemoterapia, geobiología, geocromoterapia, 

"No tenemos afán de prohibir nada, sino de aportar información a la ciudadanía para que tome decisiones correctas” 

frutoterapia, gemoterapia, geobiología, geocromoterapia, 
ericksoniana, homeosynthesis, iridología, lama-fera, masaje 

, masaje californiano, masaje en la energía de los chacras, masaje metamórfico, masaje tibetano, medicina 
ortomolecular, metaloterapia, método de orientación corporal 
orinoterapia, oxigenación biocatalítica, piedras calientes, pirámide 

psicohomeopatía, psychic healing, quinton, radioestesia, rebirthing, 
fosfénica, técnica metamórfica, técnica nimmo de masaje, 

, terapia de renovación de memoria celular (cmrt), terapia floral de 



• Consiste en extraer con las manos, sin tocar al paciente, 
cualquier densidad de energía estancada, entidad o bloqueo 
energético del cuerpo. (Infosalus.com)

Está basada en la Teoría de la relatividad de Albert Einstein, 
que afirma que la materia es energía. Así pues, la energía 
puede modificar a la materia. De este modo, se puede 
transformar el cuerpo enfermo de una persona, animal o 
planta influyendo primero en el cuerpo energético 
(grial_del_tarot.com)

10. Cirurgies energètiques

cualquier densidad de energía estancada, entidad o bloqueo 

Está basada en la Teoría de la relatividad de Albert Einstein, 



• Técnica basada en el sonido que promete estimular la sangre 
y activar las frecuencias naturales del cuerpo. 
(Infosalus.com)

18. Diapasons. Sonopuntura.

basada en el sonido que promete estimular la sangre 




