


Introducció a les teràpies
naturals

COORDINACIÓ
Anna Diez Pascual, professora de la Facultat de Farmàcia de la
Universitat de Barcelona.

CONTINGUT
Les teràpies naturals estan cada cop més sol·licitades i s'empren
per a millorar l'estat de salut i la qualitat de vida en general.
Actualment hi ha un gran nombre d'especialitats dins del que
s'anomenen teràpies naturals. El cicle de conferències que
s'ofereix té per objectiu donar una idea clara d'algunes d'aquestes
especialitats. Es recullen les que estan més acceptades pels
professionals de la salut, com les complexes Medicina Tradicional
Xinesa i la Medicina Ayurvèdica, així com l'Osteopatia, la Terapia
de Polaritat, el Ioga i la Musicoteràpia, o la Terapia Floral,
l'Aromateràpia, i l'Homeopatia que trobarem en farmàcies. Cada
sessió anirà a càrrec d'un especialista que explicarà en què es
basa i les aplicacions que té cada tema, així com quina
preparació cal tenir per poder-ne ser terapeuta. Quan sigui
possible, les ponències inclouran una petita demostració i en tots
els casos hi haurà un torn obert de preguntes per aclarir els
dubtes que puguin sorgir.

PROGRAMA
1. Introducció al curs: les teràpies naturals
Anna Diez Pascual, professora de la Facultat de Farmàcia de la
Universitat de Barcelona.
2. Introducció als fonaments teòrics i pràctics de la medicina

tradicional xinesa
Ishar Dalmau Santamaria, professor de la Universitat Autònoma
de Barcelona.
3. La teràpia Ayurvèdica en el dia a dia
Adriana Cordon Torell, metgesa de la Clinica Andrés i Bosch.
4. Ioga com a teràpia
Carolina Sastre fernández, formadora de Professors de Ioga a
Yogena, Escola de Ioga.
5. L'Osteopatia moderna
Ros Acebo Garcia. Osteòpata de l'Institut Universitari Dexeus.
6. La Teràpia de Polaritat: un sistema holístic per construir la

salut
Silvia Noguer Torell, polarista del Centre Oftalmològic Noguer.
7. Flors de Bach. Una terapia amb futur
Ricardo Orozco Díaz, metge i terapeuta floral de Anthemon, S.L.
8. Música i Neurociència
Jordi A. Jauset, doctor en comunicació, enginyer i music. Màster
en Psicobiologia i neurociència cognitiva. Professor de la
universitat Ramón Llull.
9. L’enigmàtica teràpia homeopàtica
Joan Alegre Valls, farmacèutic a Farmàcia Coliseum.
10. Aromateràpia Científica, aplicacions terapèutiques eficaces

i segures
Laura Mestres Fossas, farmacèutica, responsable de formació a
Pranarom España

Dates: del 14 al 18 de juliol
Horari: matí, de 9.30 a 14 h
Localització:
Edifici Històric de la UB
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona


