
«L’alimentació i l’estat emocional
són clau per estar bé de salut» 

Entrevista
ANNA COSTAMANRESA

El doctor Jordi Forés és metge
especialista en medicina integra-
tiva, amb una llarga experiència
des que va inaugurar el seu primer
centre a Manresa  l’any 1994. Pos-
teriorment va obrir dues noves
consultes, a Barcelona i a Andorra.

Com definiria la medicina in-
tegrativa?

És la que tracta al pacient d’una
manera integral. Valorem a la per-
sona amb els problemes físics que
té, però també el seu estat anímic,
emocional, la seva nutrició, el seu
historial de patologies i el de la
seva família directa. Tot això es
complementa amb les proves mè-
diques necessàries per fer un bon
diagnòstic de la causa de la malal-
tia, i no tractem només el símpto-
ma puntual pel qual el pacient ve
a la consulta. A partir d’aquí po-
dem oferir un tractament adequat
i resolutiu, integrant la medicina
convencional i la complementà-
ria amb tot el criteri i rigor que ens
ofereix la medicina integrativa.

Vol dir que no tracta només
amb teràpies complementàries?

Sempre que puc intento donar
solucions el més naturals possi-
bles, si es poden tenir resultats
iguals o millors que amb un trac-
tament convencional. En cas que
la millor solució sigui realitzar un
tractament convencional, com a
metge li exposo al pacient i ac-
tuem en conseqüència. El més
important és poder fer un diag-
nòstic que trobi la causa del pati-
ment de la persona que ve a la
consulta, i oferir-li el millor trac-

tament amb els mínims efectes
secundaris possibles. Moltes ve-
gades hem de modificar els hàbits
alimentaris i millorar l’estat
d’ànim, que sovint és el responsa-
ble de mantenir moltes malalties
físiques. L’alimentació i l’estat
emocional són clau per estar bé
de salut. 

Sempre que pot prioritza el
tractament amb medicina com-
plementària. Dona resultats?

Molt bons resultats. Sempre
que puc, després d’un bon diag-
nòstic integratiu, faig només terà-
pies complementàries. Però mol-
tes vegades els pacients que ve-
nen ja estan prenent un tracta-
ment convencional, i no sempre
es pot retirar aquesta medicació.
En alguns casos es pot comple-
mentar per millorar la salut del
pacient. I en altres casos no hi ha
més opció que fer un tractament
convencional, i com a metge el
faig. L’ important és valorar totes
les possibilitats terapèutiques per
oferir el millor, amb el bon criteri
i professionalitat que ens avalen
de 29 anys exercint la professió. 

Molts metges no estan d’acord
amb la medicina complementà-
ria...

En sóc conscient. I per molts
debats que fes quan era president
de la Asociación médica española
de homeopatía y bioterapia, mai
no arribàvem a un acord. Però
també som molts metges a tot l’es-
tata espanyol i a Europa que pra-
tiquem amb rigurositat i profes-
sionalitat la medicina integrativa
i amb molt bons resultats.

Quins tipus de medicines
complementàries utilitza en el
seu centre i per a què serveixen?

D’una banda, utilitzem la me-
dicina ortomolecular, que es basa
en l’ús de vitamines, minerals, en-
zimes i plantes per aconseguir un
equilibri metabòlic i estructural en
l’organisme. Persones amb proble-
mes metabòlics com ara colesterol
alt, problemes incials de diabetis,
alteracions digestives com gastri-
tis, inflor abdominal o estrenyi-
ment es beneficien molt del trac-
tament ortomolecular. També fun-
ciona molt bé en trastorns emocio-
nals com ansietat o depressió.

Una altra tècnica és la hipertèr-
mia profunda, que s’aplica a través
d’uns electrodes sobre les dolèn-
cies articulars i musculars. La ra-
diofreqüència disminueix el dolor
i millora la mobilitat de la zona
tractada. Tractem sobretot artrosis
i lesions articulars. També és apro-
piada per abans i després de la ra-
dioteràpia, recuperació postqui-
rúrgica en relació a les cicatrius, i
intervencions de cirurgia estètica.

Un altre tipus de medicina és la
homeopàtica, que tanta controver-
sia ha generat des que em vaig es-
pecialitzar el 1991, però que des
d’aleshores practico amb molt bons
resultats principalment en nens
amb  problemes de pell, infeccions
com otitis, angines, bronquitis, i
al·lèrgies, sobretot asma bronquial.

I d’altra banda cal parlar de la
nutrició, que sovint és la medicina
més oblidada i que moltes vegades
és la que ens aporta millors resul-
tats. Ja ho deia Hipócrates: «que
l’aliment sigui la teva medicina». Es
tracta de fer un bon estudi de l’ali-
mentació per donar les pautes ade-
quades i aconseguir una alimenta-
ció i nutrició excel·lents, deixant de
banda els aliments ultraprocessats.

De fet, vostè ha escrit dos lli-
bres sobre nutrició. És clau per
a les nostres vides?

La nutrició és un  pilar impor-
tant de la medicina integrativa. És
cert que costa molt fer canviar els
hàbits alimentaris de la gent, però
fer petits canvis a la nostra dieta ja
ens aporta grans beneficis. Va ha-
ver-hi una època que intentava
convèncer de fer un gir cap a l’ali-
mentació vegetariana, i les perso-
nes que ho feien milloraven expo-
nencialment la seva salut, però
eren molt poques les que ho
aconseguien fer. Per això em vaig
adonar que en el moment que vi-
vim, envoltats de fastfood, menjar
precuinat, sucres, excessos de
proteina animal, arrebossats... era
millor fer petits canvis per assolir
grans victòries per a la salut.

Personalment, estic  molt orgu-
llós del darrer llibre que vaig es-
criure «Tu ahorras, ganamos to-
dos» per la lluita contra la pobresa
infantil. Tracta de recuperar el
sentit comú, d’una tradicional i
bona alimentació, que molts hem
oblidat en el dia a dia, donant con-
sells pràctics i fàcils. Aquesta bo-
nica història del llibre el va iniciar
Sor Lucia Caram, que em va pro-
posar el projecte d’un llibre soli-
dari i que va representar el tret de
sortida de moltes altres accions
que han permès ajudar a moltes

persones sense recursos, donant-
los l’esperança d’un món millor.

En aquests moments que vi-
vim, amb la covid-19, quins con-
sells ens pot donar des de la visió
de la medicina integrativa?

Hem d’aconseguir mantenir un
bon sistema inmunològic i això
passa per a una bona alimentació,
rica en verdures, proteïnes de
bona qualitat, fruits secs, fruita.
Hem d’intentar fugir dels exces-
sos de l’alcohol, sucres de qualse-
vol tipus,etc. És a dir, fer l’esforç de
seguir una alimentació equilibra-
da i ben estructurada. També hem
de procurar tenir una bona esta-
bilitat emocional, sense caure en
el desànim, en la por o en la desí-
dia. Ho podem aconseguir amb
l’ajuda de l’esport i de fer activitats
que ens il·lusionin, d’estar infor-
mats però mai sobreinformats.

Aquest mesos, he estat en con-
tacte amb tots els meus pacients,
els he trucat per saber les seves
necessitats, i en funció de la par-
ticularitat de cadascú treballàvem
un aspecte o varis per tal d’acon-
seguir estar el millor possible mal-
grat les circumstàncies. No hi ha
un tractament estándard que ser-
veixi per tothom, però en tot cas,
la part emocional i la part inmu-
nològica són les que hem procu-
rat tenir més ben cobertes per
anar passant aquesta pandèmia.
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Dr. Jordi Forés
Metge especialista en medicina integrativa, amb consulta a Manresa, Barcelona i Andorra

ARXIU PARTICULAR

Jordi Forés, metge especialista en medicina integrativa
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LA SALUT


