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1. Introducció 

 

1.1. Aspectes metodològics 

 

1.1.1. Tema de recerca 

 

Aquesta recerca es troba dins de l’àmbit de la línia de recerca sobre temes de 

societat. En aquesta recerca s’intentarà veure com la comunitat xinesa a 

Barcelona forma part del que anomena Beltrán “La Gran Xina”
1
. Com es 

desenvolupa aquesta a nivell social i econòmic sense oblidar uns processos que 

es porten a terme dins de la comunitat. Aquests processos ja definits són els 

d’assimilació i aïllament, juntament amb la biculturalitat, és a dir com es 

conjuminen aquests dins de la comunitat, fins i tot endagar si es porta a terme el 

que s’anomena reemigració.  

 

Una emigració que es dona a altres parts del món
2
 i que la comunitat xinesa és 

un bon exemple de com s’han anat distribuint i amb una llarga trajectòria. En 

aquest sentit són coneguts els Chinatowns a importants ciutats com Sant 

Francisco i altres llocs com a Llatinoamèrica
3
 o fins i tot Moçambic

4
. 

 

Els conceptes definits a partir dels autors especialistes en la matèria ens donen 

una primera aproximació a la recerca del present treball sobre la comunitat 

                                                
1
 Beltrán, Joaquín i Ollé, Manel (2004) La presència xinesa arreu del món. Barcelona: Ed. FUOC 

2 Idem 

3
 Cesarín, Sergio (2010) Las comunidades chinas en América Latina dins Nueva Sociedad nº228 

 

4
 Medeiros, Eduardo Las comunidades chinas en Mozambique (1858-1975) 
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xinesa. Són termes que serviran de fil conductor i a mode de glossari de la 

recerca.  

 

Alguns dels autors en els quals es basa part de la recerca han realitzat importants 

i interessants estudis sobre la comunitat xinesa. Entre d’altres podem citar a 

Joaquín Beltrán i Amelia Sáiz. Cal recordar que la investigació, segons esmenta 

Sáiz, “sobre la presència xinesa a Espanya” és d’uns vint anys
5
. Beltrán, un dels 

pioners en recerca sobre la temàtica d’estudi,  ens aporta molts coneixements 

que ens permeten una aproximació acurada sobre l’objecte d’estudi, en aquest 

cas la comunitat xinesa a Barcelona. A més hi ha estudis portats a terme per 

l’Ajuntament de Barcelona en temes d’immigració així com la Fundació Jaume 

Bofill. També s’analitzaran les dades extretes a partir de l’INE (Institut Nacional 

d’Estadística), l’IDESCAT, Departament Estadística Ajuntament de Barcelona i 

l’EUROSTAT les quals aporten molt informació en relació a la immigració i en 

concret de la comunitat xinesa. 

 

També cal tenir en compte les polítiques portades a terme per l’Ajuntament a 

nivell d’immigració, interculturalitat per a una bona integració dels col·lectius 

d’immigrants a la ciutat. Amb aquestes polítiques s’han desenvolupat una sèrie 

de plans
6
 d’actuació per part de l’Ajuntament. En aquest sentit també com es 

porta a terme el reagrupament
7
 familiar a Barcelona, fruit de la Llei 

d’estrangeria i del seu reglament recentment entrat en vigor. Per altre banda es 

                                                
5
 Sáiz, Amelia (2012) Las mujeres chinas en España. El capital social y su impacto en las estrategias 

productivas y reproductivas 

6 AAVV Pla Barcelona Interculturalitat. Document d’aportacions. Barcelona: Ed. Ajuntament de 

Barcelona  

Giménez, Carlos (2009) Cuestiones a tener en cuenta en el diseño del plan intercultural para Barcelona 

7 AAVV (2008) Immigració i reagrupament familiar: característiques demogràfiques i socials dels 

sol·licitants de reagrupament a la ciutat de Barcelona. Barcelona: Ed. Ajuntament de Barcelona 
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mencionarà breument el paper de la dona
8
 en el procés migratori i a partir del 

treball de Sáiz com es desenvolupa aquesta en la nostra societat. 

 

En segon lloc i un cop analitzada la comunitat xinesa a Barcelona ens 

endinsarem en la Medicina Tradicional Xinesa (MTX). En concret en la MTX 

que es practica a Barcelona, s’ha portat a terme un treball de camp per la 

singularitat del tema i la poca literatura en relació al mateix. En aquest sentit 

s’analitzarà els que la practiquen quina visió en tenen a partir de tres entrevistes 

a persones dedicades a la MTX però que mostren uns perfils diferents. A més 

s’ha elaborat una petita enquesta en el Barri del Fort Pienc de Barcelona on 

resideix la colònia més nombrosa de membres de la comunitat xinesa de la qual 

analitzarem els resultats de la mostra que ens permetrà observar de quina manera 

la MTX està estesa entre la comunitat. A banda s’ha confeccionat una breu 

introducció a la MTX i en un altre punt i a partir de la documentació recollida i 

les entrevistes realitzades s’intentarà donar resposta a la pregunta si hi ha un 

possible diàleg entre la MTX i la Medicina Occidental, una relació entre Orient i 

Occident. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

8 Op. cit en n 5 
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1.1.2. Conceptes 

 

La “Gran Xina”
9
:  

Aquest concepte al qual es refereix Beltrán engloba un imaginari que 

comporta la “construcció” de tota la comunitat xinesa arreu del món. En 

aquest sentit a més dels ciutadans de la República Popular de la Xina 

també inclou els de Taiwan, Hong Kong, Singapur i xinesos de la ètnia 

Han que conformen la diàspora. L’autor esmentat recorda que és “un 

producte de la postguerra freda”.  

Comunitat xinesa
10

:  

per aquest terme s’entén que el componen els xinesos que per a si 

mateixos, seguint a Beltrán, són un “grup ètnic”. Aquesta és una 

comunitat amb una “història, cultura i costums comuns”, a més s’ha de 

tenir en compte que tenen “trets fenotípics semblants”, la raó és que 

provenen “d’un poble” o varis pobles que també “s’han barrejat amb 

d’altres”. 

Chinatown:  

per fer una recerca sobre la comunitat xinesa s’ha de tenir en compte que 

aquestes comunitats freqüentment s’agrupen en el que s’anomenen 

Chinatown. Aquest terme literalment es defineix com “barri xinès”. Són 

uns barris a on la densitat de “ residents i/o negocis xinesos” és més 

elevada, com assenyala Beltrán
11

. En el nostre cas podem observar com a 

                                                
9
 Op. cit. en n 1 

10
 Idem 

11
 Idem 
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la ciutat de Santa Coloma de Gramanet, hi ha una gran concentració per 

exemple en el barri Fondo, a la ciutat de Barcelona també podem 

observar aquesta alta densitat entorn a l’Arc de Triomf, carrer Trafalgar, i 

també al Barri Fort Pienc, totes aquestes ubicacions a l’Eixample 

barceloní. En aquest sentit recordar com la comunitat xinesa de 

Barcelona volia col·locar un arc xinés en una d’aquestes ubicacions, 

projecte que va ser desestimat. No obstant, en d’altres ciutats que 

compten amb una considerable comunitat xinesa com a Sant Francisco hi 

ha en el seu Chinatown un arc propi d’aquesta comunitat. 

 

Immigrants
12

:  

Són persones segons Borrell et alter que emigren cercant “millorar la 

seva situació vital” i que, per altre banda, el país que els rep intentarà 

satisfer “les necessitats bàsiques 

Integració
13

:  

Ignasi Álvarez Dorronsoro en els debats de la Fundació Jaume Bofill “La 

immigració a debat” exposava la següent definició de L’Alt Consell per a 

la Integració (França), el qual en el seu primer informe, titulat “Per un 

model francès d’integració”, defineix la integració com a continuació es 

reflecteix: “Sense negar les diferències, tenint-les en compte però sense 

exaltar-les, una política d’integració ha de posar l’accent sobre les 

semblances i convergències, amb l’objectiu de fer possible la solidaritat 

entre els diferents components ètnics i culturals; ha de donar a cada 

persona, sigui quin sigui el seu origen, la possibilitat de viure en la nostra 

                                                
12

 Borrell, Carme et alter (2007) La població immigrant. Barcelona: Ed Consorci Sanitari de Barcelona 

URL:http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/ca/salut/estudis/salut_pobl_vun_bcn_consellmunipbcn_ca.p

df 

 

13
 Solà-Morales, Rosa (2004) La immigració a debat: Diversitat i participació. Barcelona: Ed. Fundació 

Jaume Bofill. 

http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/ca/salut/estudis/salut_pobl_vun_bcn_consellmunipbcn_ca.pdf
http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/ca/salut/estudis/salut_pobl_vun_bcn_consellmunipbcn_ca.pdf
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societat, de la qual ha acceptat les regles i de la qual esdevé un element 

constituent”. El mateix autor es refereix a la integració “en contraposició 

a un desenvolupament separat per comunitats”, és a dir, “com un procés 

específic diferent de l’assimilació en sentit fort (que inclou l’oblit dels 

orígens i l’adopció dels “costums” de la societat receptora)”. També es 

refereix a la versió cívica del concepte d’“integració” com el que 

“prioritza la idea de participació activa de totes les persones que viuen de 

forma estable i permanent en una comunitat política en el conjunt de 

l’activitat social”. Per tant serà en aquest sentit que ens referirem a la 

cerca al terme integració. 

 

Assimilació
14

:  

Beltrán es refereix a quest terme com l’el.liminació dels “trets o 

marcadors ètnics i culturals”, comportant una “pèrdua del domini de la 

llengua i per l’augment del mestissatge”. 

 

Aïllament
15

:  

aquest terme també definit per Beltrán com les comunitats xineses que 

s’han aïllat i gairebé no “s’han relacionat amb la societat general”.   

 

Biculturalitat
16

:  

Terme utilitzat per especialistes en la matèria com Beltrán i Sáiz. 

Aquesta darrera es refereix a aquest terme també com “cultura híbrida”. 

En aquest sentit considera que els pares volen que els seus fills no perdin 

les arrels idiomàtiques però alhora volen “l’escolarització i educació del 

país destí” ja que és positiu pels fills i els seus negocis. 

 

 

                                                
14

 Op cit en n1 

15
 Idem 

16
 Sáiz, Amelia (2005)  La migración china en España a Revista CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 68, 

p. 151-163. Barcelona: Ed. Fundació CIDOB 



Una aproximació a la comunitat xinesa                                                J. Ricard Morera Casaponsa 

de Barcelona a través de la medicina                                                          Pràcticum  Màster UOC 

tradicional xinesa.                                                                               Curs 2013-14/1    
                                                                                                            
            
 
 

11 
 

 

Reemigració
17

:  

Ciutadans immigrants que tornen a fer un altre migració a una nova 

destinació 

 

Qiaoxiang
18

:  

segons l’especialista Joaquin Beltrán es tracta de les “comarques de la 

Xina amb una alta taxa d’emigració internacional i amb una important 

presència d’emigrants retornats (guiqiao) i familiars dependents dels 

emigrants a l’estranger (qiaojuan)”. 

 

 

Els conceptes relatius a la Medicina Tradicional Xinesa s’exposaran en 

la breu introducció d’aquesta pràctica mèdica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17

 Op cit en n1 

18
 Idem 
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1.1.3. Objectius 

 

El tema de recerca és en relació a la comunitat xinesa a Barcelona i una 

manifestació de la mateixa com és la Medicina Tradicional Xinesa. En aquest 

sentit es pretén fer una aproximació a la realitat social i econòmica i fins i tot 

algunes dades del entorn educatiu i laboral en el que es mou aquesta comunitat 

per a copsar el grau d’integració en la societat catalana i en concret la 

barcelonina. Una comunitat per altre banda heterogènia
19

, per la procedència 

segons Beltrán, i segons Sáiz la “diversa procedència dels fluxes migratoris 

xinesos a Espanya comporta trajectòries diferents dels homes i dones que els 

protagonitzen”, però que conformen una realitat vivencial de cada dia amb la 

societat que els acull. És aquesta aproximació a aquesta societat la que pretenc 

mostrar des dels diferents àmbits. 

 

En aquest sentit i mitjançant la MTX s’intentarà observar com aquesta pràctica 

mil·lenària, que és una manifestació del coneixement ancestral de la saviesa 

xinesa que ha traspassat les barreres locals per a ésser un coneixement d’abast 

mundial i de quina manera estableix aquesta medicina un rol de relació 

internacional entre els móns occidental i oriental del qual la comunitat xinesa de 

Barcelona pot estar o no absent i aquest aspecte serà analitzat, a més de com es 

fa present aquesta medicina a Barcelona des de diferents perspectives. 

 

 

 

 

 

 

                                                
19

 Beltrán, Joaquín (2004) Las comunidades chinas en España y sus actividades económicas a Economía 

Exterior nº 30. 
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1.1.4. Qüestions de recerca 

 

Com a qüestió principal s’ha plantejat la següent: 

- Com es desenvolupa a nivell social i econòmic la comunitat xinesa a més de 

com és present la medicina tradicional xinesa a Barcelona. En aquest sentit 

la intenció és donar resposta a la mateixa fent una aproximació a la 

comunitat xinesa i aprofundir en una manifestació del coneixement xinès 

com és la pràctica de la medicina tradicional xinesa a Barcelona. 

 

 

Per altre banda altres preguntes que sorgeixen en relació amb les principals i per 

aprofundir en aquesta aproximació són les següents: 

- Quines polítiques públiques s’han portat a terme per part de l’Ajuntament 

de Barcelona? 

- Quin lloc ocupa la MTX en la comunitat xinesa de Barcelona? 

- Hi ha un possible diàleg entre la MTX i la medicina occidental? 
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1.1.5. Hipòtesi central 

 

El treball intenta mostrar com és la comunitat xinesa a Barcelona amb les seves 

particularitats. Pretén ser una radiografia d’aquesta comunitat alhora que es vol 

establir una relació amb la MTX i la comunitat xinesa de Barcelona. A més com 

es practica aquest tipus de medicina mil·lenària a Barcelona des de diferents 

perspectives, per altre banda la possible complementarietat de la MTX amb la 

medicina occidental.  

 

Una comunitat que ha anat evolucionant al llarg del temps i que presenta una 

sèrie d’estereotips que han format part del nostre imaginari col·lectiu. En aquest 

sentit com hereus d’aquest imaginari s’ha d’anar en compte quan s’observa i 

analitza aquesta comunitat per no caure en tòpics sense evidència sociològica. 

Entrant a nivell sociològic, per tant, cal posar-se les ulleres de sociòleg que des 

de la nostre perspectiva com ja s’ha esmentat inclou un imaginari. Un imaginari 

europeu que Said tenia molt present en el seu estudi sobre l’orientalisme. Per 

altre banda cóm la MTX està implementada a Barcelona i com s’ha 

desenvolupat i com esmentàvem quina relació podem establir entre la MTX i la 

medicina occidental a més de conèixer mitjançant l’opinió d’experts la seva 

evolució en la societat barcelonina i com ha superat la barrera de ser una pràctica 

de metges xinesos per xinesos a ser una pràctica estesa per tot el món occidental 

i en concret a Barcelona. 

 

Per tant donar una resposta el més acurada possible serà el repte del present 

treball. Un treball que intentarà superar els filtres i els condicionants de la nostra 

visió per tal d’apropar-nos més a la realitat d’aquesta comunitat que viu i 

treballa a Catalunya i en concret a la població de Barcelona a més de conèixer 

una manifestació pròpia de la societat xinesa i que l’ha transcendit com és la 

medicina tradicional xinesa.  
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1.1.6. Metodologia. 

 

La metodologia a utilitzar és bàsicament la qualitativa encara que inicialment 

s’utilitzarà la quantitativa per a l’anàlisi de les estadístiques del fenomen 

migratori. En aquest sentit per a portar a terme una recerca d’aquest tipus cal 

realitzar-la des de diferents perspectives. Per tant una aproximació des del punt 

de vista qualitatiu ens permet anar més enllà del que les dades ens ofereixen i fer 

un anàlisi més de matisos. Per altre banda, amb l’aproximació quantitativa ens 

possibilita una reflexió acurada per a emmarcar i contextualitzar la temàtica 
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1.2. Introducció breu a la comunitat xinesa 

 

Per referint-se a aquesta comunitat cal una breu contextualització així Beltrán
20

 

es refereix a que ens trobem amb la migració més gran del món i que té un 

recorregut de 1.000 anys, és a dir hi ha tota una tradició migratòria amb la qual 

el govern xinès s’ha comportat d’una manera ambivalent. 

 

Sáiz
21

 destaca com la immigració que prové de la Xina és de Qingtian i de 

Wenzhou. La majoria tenen “edat laboral”, com exposa Sáiz. La mateixa autora 

considera la família com l’eix de “l’èxit internacional de la migració xinesa”. 

També s’assenyala que malgrat la voluntat de preservar l’idioma xinès s’aposta 

per la “biculturalitat” com a eina pels negocis, o també com es refereix l’autora 

“cultura híbrida”.  

 

Per altre banda, cal recordar com assenyala Sáiz, que a partir de la fi de la 

revolució cultural es faciliten els desplaçaments a Europa i és a partir del “nínxol 

ètnic”
22

 i els negocis familiars com es cerca “l’èxit econòmic”. Aquesta autora 

exposa com és el model migratori que prové de la província de Qingtian. En 

aquest sentit “la família extensa” i l’esmentat nínxol ètnic són els que “acullen 

els futurs emprenedors”
23

. 

 

No obstant hi ha autors com Pike citat per Sáiz
24

 que prefereixen la referència a 

que hi ha “famílies xineses” a l’expressió “comunitat xinesa”, ja que el segon 

terme i que utilitzem en la recerca “emmascara” les “subetnicitats” i 

especificitats que es troben entre els xinesos, comportant un “comunitarisme” 

que no és del tot real. 

                                                
20

 Op. cit. en n 1 

21
 Op. cit. en n 16 

22
 Sáiz, Amelia (2012) Las mujeres chinas en España. El capital social y su impacto en las estrategias 

productivas y reproductivas. Pàg. 5  

23
Op. cit en n 22 Pàg. 11 

24
 Op cit en n 22. Pàg. 2 
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1.3. Introducció breu a la medicina tradicional xinesa 

 

La medicina xinesa, és una medicina “tradicional, lligada i reflex de la cultura 

que l’ha creat, la cultura xinesa”
25

 com assenyalen des de la Secció d’acupuntura 

del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB). En aquest sentit també 

argumenten que per referir-nos a aquest tipus de medicina cal que ens apropem a 

les “bases de la cultura xinesa i la seva filosofia”. En relació a la filosofia 

destaquen des del COMB que dos són els pensaments que cal tenir en compte el 

confucianisme i el taoisme quan ens referim a la medicina xinesa.  

 

Pel que respecte al confucianisme la “família i el cos són sagrats i intocables”
26

 i 

per tant comportà que “aquest respecte al cos no permet que evolucioni la 

cirurgia ni els estudis en cadàvers”
27

 essent les “vies de coneixement del esser 

humà unes altres”
28

 com veurem a partir de l’estudi del Dr. Mené. Per altre 

banda el taoisme “ajuda a entendre el cos humà, la salut i la malaltia, en 

referència constant a la natura”
29

. Els taoistes assenyalen que “actuar d’acord 

amb la natura permet augmentar la resistència física, prevenir les malalties i 

endarrerir l’envelliment”
30

. 

 

                                                
25 AAVV (2012) La medicina xinesa, un reflex de la cultura xinesa. Barcelona: Ed. Secció Col·legial 

Metges Acupuntors 

URL: http://www.metgesacupuntors.org/ca/sobre_acupuntura/recursos/articles/medicina_xinesa.htm 

[consulta novembre 2013] 

26
 Op cit en n 25 

27
 Ídem 

28
 Ídem 

29
 Ídem 

30
 Ídem 

http://www.metgesacupuntors.org/ca/sobre_acupuntura/recursos/articles/medicina_xinesa.htm
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El Dr. Daniel Mené ens assenyala que la medicina xinesa en “primer lloc és 

preventiva”
31

. També ens argumenta el mateix autor i en relació al Tao esmentat 

que “la seva finalitat és mantenir en equilibri les dues forces oposades de la 

naturalesa, el Yin i el Yang”, el que s’intenta és “conservar l’harmonia” entre 

ambdues. Aquest autor afirma que per als xinesos des dels orígens la medicina i 

la filosofia són “indissociables”. En aquest sentit el taoisme “impregna” la 

medicina xinesa. 

 

Els fundadors de la medicina xinesa es consideren als emperadors Huangdi o 

Emperador Groc i Chen Nong o Emperador Roig. Al primer se li atribueix 

l’obra Huang Di Nei Jing o “Llibre de l’intern de l’Emperador Groc” al segon 

l’obra Shen Nong Bencoajing que “descriu tres-cents seixanta-cinc remeis” i 

origen de la “fitoteràpia xinesa”. 

 

Segons el Dr. Mené
32

 els metges xinesos antics a partir dels condemnats a mort 

estudiaren el cos humà. Fruit dels estudis amb els ajusticiats els metges 

determinaren que hi havia dos classes d’òrgans: “òrgans plens” Zhang en 

nombre de cinc (cor, pulmons, ronyons, melsa i fetge) i “òrgans amb cavitat i 

relació amb l’exterior” Fu (vesícula biliar, bufeta, estómac, intestí prim i intestí 

gros). Aquesta identificació es considera l’origen de la medicina xinesa., pel que 

aquest “sistema binari-quinari” s’entronca amb la idea d’univers dels xinesos. 

En aquest sentit el doctor citat assenyala que “les dues entitats en el cos humà, el 

Yin i el Yang, i cinc elements a imatge de les cinc estacions del calendari 

xinès”
33

. Per tant es pot considerar el cos humà com un “microcosmos”, és a dir 

anatòmicament és el cos un reflex de l’univers. 

 

La medicina xinesa a més d’utilitzar les lleis del Yin i el Yang i la teoria dels 

Cinc elements descriuen un tipus de “circulació energètica” per la que “circula el 

                                                
31

 Méné, Dr. Daniel (2001) La medicina xinesa. Barcelona: Ed. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 

Pàg. 9 

32
 Op Cit en n 31. Pàg. 25 

33
 Ídem 
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Qi o l’Energia i que recorre tot el cos exterior i interiorment”
34

. És l’anomenada 

“teoria dels canals i colaterals que descriu 12 meridians principals diferents i 

altres de secundaris, lligats als òrgans interns”
35

. Aquests “meridians disposen 

de zones més externes, anomenades punts d’acupuntura des d’on es pot influir 

mitjançant estimulació (agulles, moxa, massatge) zones llunyanes del cos tant 

exteriors com interiors”
36

. 

 

Des de la Secció de metges acupuntors del COMB s’assenyala que una sèrie de 

mètodes diagnòstics de la medicina xinesa els quals ens permeten “arribar a 

conèixer quina és la síndrome que desequilibra al pacient i trobar-ne un 

tractament”. En aquest sentit els mètodes de diagnòstic que assenyalen des del 

COMB són els següents
37

: 

 

1.- Anamnesi o història clínica: amb similituds amb la medicina occidental en 

relació a les preguntes i altres més pròpies de la medicina xinesa com 

“sensacions de fred, calor, empitjorament amb alguns tipus de climatologia, 

emocions, etc.” 

2.- Exploració del pacient: consisteix en observar “el color del rostre, la olor del 

pacient, zones vermelles o massa pàl·lides, etc”. 

3.- Llengua: Aquesta ens assenyala la “situació energètica del pacient”. Aquí 

s’observa “el color, els moviments, la forma, el tipus de capa, etc” 

4.- Polsos: es palpa l’arteria Radial a “ambdós canells” i ens informa dels 

“òrgans interns segons la qualitat del pols en diferents posicions”. 

 

En relació al tractament en la medicina tradicional xinesa hi ha diferents vies, 

que des del COMB
38

 assenyalen les següents: 

 

                                                
34

 Op cit en n 25 

35
 Ídem 

36
 Ídem 

37
 Ídem 

38
 Ídem 
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1.- Acupuntura: “Aplicació d’agulles d’acupuntura als anomenats punts 

d’acupuntura per influir i equilibrar els meridians i els òrgans interns”. 

2.- Moxibustió: Aplicació de calor mitjançant artemisa en els punts d’acupuntura 

i en certes àrees. S’usa en malalties per fred o bé humitat”. 

3.- Ventoses: “Aplicació mitjançant el buit de vasos en certes àrees per millorar 

la circulació energètica, sanguínia, afavorir-la i alliberar els bloquejos”. 

4.- Massatge o Tuina: “En punts d’acupuntura o bé per àrees. El massatge xinès 

està molt desenvolupat tant en adults, per tractar malalties òssies o musculars, 

com en nens, en els que es pot arribar a influir en els punts d’acupuntura només 

amb massatge”. 

5.- Fitoteràpia: En aquest tractament les “plantes s’analitzen segons els 

paràmetres de la medicina xinesa: Tipus sabor, qualitat de l’energia, meridians 

cap a on viatge cada substància, etc. S’utilitzen habitualment fórmules 

complexes en les que unes plantes ajuden a altres, s’harmonitzen o es 

contraresten”. 

6.- Dietoteràpia: En aquest tractament, sota els paràmetres de la medicina xinesa, 

està relacionat amb les “estacions i al clima de cada zona”. Mitjançant la “dieta 

xinesa” aprenem a “què menjar quan tenim un desequilibri per procurar 

millorar-lo” i a més “què no menjar per no empitjorar-lo”. 

7.- Tai Chi i Qi Gong: Són “dues tècniques de moviments suaus” mitjançant els 

quals es procura mantenir el cos flexible i la circulació de la sang i dels 

meridians sense bloquejos”. “ Són tècniques de manteniment de la salut, molt 

lligades a la respiració que actuen de forma preventiva i que es basen en les 

mateixes teories que les arts marcials xineses”. 

 

 

 

 

 

 

 



Una aproximació a la comunitat xinesa                                                J. Ricard Morera Casaponsa 

de Barcelona a través de la medicina                                                          Pràcticum  Màster UOC 

tradicional xinesa.                                                                               Curs 2013-14/1    
                                                                                                            
            
 
 

21 
 

 

 

1. La comunitat xinesa a Barcelona. 

 

 

 

1.1. Perspectives de la comunitat xinesa de Barcelona 

 

Dins del Pla Barcelona Interculturalitat es va organitzar un debat
39

 que reuní 

experts en la matèria els quals arribaren a un seguit de conclusions a partir 

d’unes preguntes. Així en relació a l’augment de la diversitat cultural responien 

que el balanç era positiu, però que calen fets més que paraules respecte la 

integració i calen mitjans per a la cohesió social. Per altre banda quan es 

preguntava sobre els “factors que dificulten la convivència” responien que són 

“els estereotips”, un debat rigorós sobre “drets humans”, com la “crisi 

econòmica dóna una dimensió de “competència per recursos” i excusa de rebuig 

del proïsme i finalment els mitjans de comunicació. 

 

Per altre banda, ens hem de referir com la crisi ha afectat a la immigració a la 

població de Barcelona. En aquest sentit un estudi portat a terme per Ramón 

Sanahuja
40

 de l’Ajuntament de Barcelona ens aporta una anàlisi en el qual 

s’observa que la tendència al creixement de la població immigrant ha disminuït a 

l’any 2009 en 10.286 persones per tant és la “major disminució en els darrers 10 

anys”. No obstant aquesta disminució la trobem sobretot amb immigrants 

d’origen llatinoamericà ja que per contra els d’origen asiàtic han anat 

augmentant i en concret el immigrants xinesos en 322 persones a 2009. Així a 

2010 segons dades de l’estudi referenciat el 19% dels “residents estrangers a 

Barcelona” tenien un origen asiàtic. Més endavant ens referirem com ha estat la 

                                                
39

 AAVV Pla Barcelona Interculturalitat. Document d’aportacions. Barcelona: Ed. Ajuntament de 

Barcelona 

40
 Sanahuja, Ramón El impacto social de la crisis. El papel del mundo local en la integración de la 

inmigración. Estudio de caso de Barcelona. Barcelona: Ed. Ajuntament de Barcelona 
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distribució de la immigració a la ciutat de Barcelona i concretant en la comunitat 

xinesa. 

 

També ens podem referir a la reagrupació familiar. El reagrupament familiar
41

 

que ha passat a tenir un paper més rellevant a nivell municipal ja que fou a partir 

del 2005 que en tenen competències en la matèria, en el sentit de “tramitar la 

disponibilitat d’habitatge” per a portar a terme el reagrupament. L’augment de 

sol.licituds per aquest tràmit ha estat considerable. Les dades que aporten des de 

l’Ajuntament de Barcelona assenyalen que a l’any 2007 de les 6.938 sol.licituds 

de reagrupament per reagrupar 11.296 familiars els xinesos ocupen per 

nacionalitats el segon lloc, és a dir un 13% de les sol.licituds, només superats 

pels equatorians amb un 20% de les sol.licituds. Els xinesos, segons l’informe 

realitzat per l’Ajuntament de Barcelona, han passat de ser la “cinquena 

nacionalitat en nombre de sol.licituds el 2005 a la segona el 2007”. 

 

En percentatges la majoria de reagrupacions són pels fills amb un 34%, seguit 

del cònjuge amb un 24%, fills i cònjuge alhora són un 22%. Aquest darrer tipus 

de reagrupació és el més freqüent en les comunitats asiàtiques segons l’informe 

referenciat
42

 i que presenten un tipus d’immigració en general més 

masculintzada, però d’entre les comunitats asiàtiques la dels xinesos és la que ho 

és en menys “mesura”.  

 

A la ciutat de Barcelona, segons dades del citat informe
43

, el major nombre de 

reagrupants xinesos es troben al districte de l’eixample juntament amb els 

italians. Les sol.licituds en xifres absolutes de reagrupament per part de xinesos 

                                                

41 AAVV (2008) Immigració i reagrupament familiar: característiques demogràfiques i socials dels 

sol·licitants de reagrupament a la ciutat de Barcelona. Barcelona: Ed. Ajuntament de Barcelona 

URL: http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/ca/estudis/Analisi_reagrupamentD-Cas_ca.pdf  

[consulta juny 2013] 

42
 Op. cit. en n 27 Pàg 6 

43
 Idem 

http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/ca/estudis/Analisi_reagrupamentD-Cas_ca.pdf
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és de 885 al 2007 sobre el total d’empadronats d’aquesta comunitat el 2008 que 

era de 12.938 xinesos. 

 

Tenint en compte la reagrupació cal dir que les segones generacions estan 

accedint, com recorda Beltrán
44

, en gran nombre a la Universitat. A més els nens 

s’estan escolaritzant en escoles normals catalanes encara que per no deixar de 

banda les seves arrels les famílies aposten per la “biculturalitat”, que ja hem 

definit prèviament, la qual constitueix en paraules de l’autor citat un “pont amb 

la Xina”. En aquest sentit s’han creat unes escoles que funcionen els dissabtes en 

les quals els nens xinesos fan una immersió en la cultura xinesa. 

 

En termes d’educació es comenta que els nens xinesos els va molt bé perquè 

“tenen un sistema educatiu autoritari i se’ls obliga aprendre”
45

. No obstant 

segons Jaap Dronkers aquesta explicació “no és vàlida” ja que aquest autor 

considera que és perquè és, podríem dir, un ascensor social i els exàmens és 

guanyen per mèrits. És a dir permet arribar a les “posicions més elevades” i ho 

compara a l’Esglèsia catòlica. Alhora un altre argument que utilitza aquest autor 

és basa en l’aprenantatge de l’escriptura de caràcters que comporta un 

entrenament de la memòria i també un “sistema de numeració més clar” i que es 

basa en el deu permetent “càlculs més complexos”.  

 

Dronkers considera que s’ha de tenir en compte el país d’origen dels immigrants 

alhora d’avaluar l’educació, i en aquest cas els d’origen xinés per a copsar els 

bons resultats que es deriven dels estudis que ha realitzat. En aquest sentit els 

nens immigrants xinesos que a la seva casa parlen xinés reflecteixen els estudis 

realitzats que obtenen millors resultats que els nadius del país destí. Les 

                                                
44

 Beltrán, Joaquín La inmigración china en Cataluña  

URL: http://www.fti.uab.es/interasia/documents/Beltran-

La%20Inmigraci%F3n%20China%20en%20Catalu%F1a.pdf [consulta juny 2013] 

45 Dronkers, Jaap (2010) Influència dels països d’origen i de destí en el rendiment de l’alumnat d’origen 

immigrat. Barcelona: Ed. Fundació Jaume Bofill.  URL: www.debats.cat [consulta juny 2013] 

http://www.fti.uab.es/interasia/documents/Beltran-La%20Inmigraci%F3n%20China%20en%20Catalu%F1a.pdf
http://www.fti.uab.es/interasia/documents/Beltran-La%20Inmigraci%F3n%20China%20en%20Catalu%F1a.pdf
http://www.debats.cat/
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explicacions les trobem amb el que abans s’ha exposat, segons Dronkers, 

l’escriptura de caràcters i el sistema de numeració.  

 

No obstant, la realitat en la qual s’estan troben les mediadores entrevistades és la 

del gran absentisme escolar, sobretot, ens hem de referir en edats adolescents 

dels joves de la comunitat xinesa. Recordar que molts d’ells quan són petits són 

criats a la Xina i després retornen i l’adaptació és complicada. A nivell escolar, 

per tant segons mostren les mediadores Anna Bahí i Begoña Ruiz de Infante cal 

realitza una tasca considerable. 

 

Per altre banda segons dades de l’Ajuntament de Barcelona
46

 un 48.5% dels 

xinesos tenen estudis primaris/certificat escolaritat/EGB, un 25.5% batxillerat 

elemental/ graduat escolar/ESO/FPI, un 12% batxillerat 

superior/BUP/COU/FPII/CFGM grau mitjà i un 10.3% Estudis 

universitaris/CFGS grau superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46

 AAVV. Departament d’Estadística Ajuntament de Barcelona (gener 2013) Perfil dels col.lectius més 

nombrosos. Xina. Barcelona: Ed. Ajuntament de Barcelona  

URL: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/inf/pobest/pobest13/part1/t34.htm [consulta juny 2013] 

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/inf/pobest/pobest13/part1/t34.htm
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1.2. Dimensions de la comunitat xinesa a Barcelona 

 

Abans de referir-nos al cas de Barcelona podem assenyalar amb dades de 

l’Eurostat
47

 de 2008  de cada 1.000 ciutadans estrangers extracomunitaris 97 són 

d’origen xinés, ocupen el segon lloc per sota dels marroquins a nivell europeu. 

Ocupant els ciutadans xinesos per cada milió d’habitants europeus el desè lloc, 

un 2.1% de la població estrangera dins la Unió Europea. 

 

Pel que respecte a les dades  del Institut Nacional d’Estadística
48

  la població 

xinesa a Espanya és de 170.839 persones a 1 de gener de 2012 de les quals 

47.193 són de 0 a 19 anys, 12.1272 persones  són de 20 a 64 anys i 2.376 

persones són de 65 a 100 anys. D’aquestes edats la que és majoritària és de 35 a 

39 anys amb 21.150 persones, de fet el grup majoritari és de 20 a 49 anys, és a 

dir en les edats de major activitat laboral. Segons dades de l’Ajuntament de 

Barcelona
49

 la mitjana d’edat és de 29 anys. Cal tenir en compte que un cop 

aconseguida la jubilació un nombre important tornen a la Xina. Allí hauran 

comprat possiblement un terreny o un casa
50

. 

  

                                                

47 AAVV (2011) Eurostat Statistical Books. Migrants in Europe. A statistical portrait of the first and 

second generation. Belgium: Ed. European Union 

URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-10-539/EN/KS-31-10-539-EN.PDF 

[consulta juny 2013] 

48
 Instituto Nacional de Estadística . 

URL: http://www.ine.es/ [consulta juny 2013] 

 

49
 Op cit en n 32 

 

50
 AAVV Presentació de l’estudi: les xarxes socials de sikhs, xinesos i filipins a Barcelona. Barcelona: 

Ed. Fundació ACSAR – EgoLab UAB 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-10-539/EN/KS-31-10-539-EN.PDF
http://www.ine.es/
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Atenen al gènere cal dir que la població d’homes és més gran que la de dones 

però no hi ha una gran diferència. Així tenim en dades també de l’INE per a 

Espanya a 1 de gener de 2012 és de 89.831 homes i 81.008 dones, una diferència 

de 8.823 persones xineses. 

 

Per altre banda algunes xifres publicades per l’IDESCAT
51

 en relació a aquesta 

comunitat. Així tenim que constitueixen a 2012 una comunitat de 49.612 

persones, un 0’66% del total de la població catalana i un 4,18% del total de la 

població estrangera a Catalunya. Aquesta xifra ha anat en augment els darrers 

anys esdevenint punts de més afluència  els anys 2003, 2005, 2006 i 2009. A 

Barcelona ciutat la població xinesa és de 16.081 persones constituint un 0,99% 

en relació al total de la població barcelonina en el 2012, partint del 2000 d’un 

0,10 del total i 1.538 xinesos. Pel que podem observar el gran increment 

d’aquesta comunitat. A gener de 2013 segons dades de l’Ajuntament de 

Barcelona
52

 la població xinesa és de 16.128, un 5.8% sobre el total d’estrangers. 

D’aquests un 82.4% són nascuts a l’estranger i un 13.2% a Barcelona. Dels 

estrangers nascuts a Barcelona la comunitat xinesa és la que presenta un nombre 

més elevat de naixements
53

 a l’any 2011 amb 378 naixements sobre el total dels 

naixements d’estrangers de 3.154 i en relació als 10.753 naixements espanyols, 

d’un total de 13.887 naixements a la ciutat de Barcelona. No així de defuncions 

de membres d’aquesta comunitat que a l’estadística del 2011 publicada per 

l’Ajuntament no consten, per no ser significatives. 

 

                                                
51

 IDESCAT.  

URL: http://www.idescat.cat/poblacioestrangera/?b=0&nac=d407 [consulta juny 2013] 

52
 Op cit en n 32 

53
 AAVV Departament d’Estadística Ajuntament de Barcelona (2011) Moviment demogràfic. Principals 

nacionalitats dels naixements i defuncions a Barcelona 2011. Barcelona: Ed. Ajuntament de Barcelona 

URL: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/inf/pobest/pobest13/part2/p0412.htm  

[consulta juny 2013] 
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Un increment que segons un estudi realitzat per Samper i Moreno
54

 és del 

472.2% de taxa de creixement en el període de 2001 a 2009. En el mateix estudi 

s’exposen les següents dades a l’any 2008 la població xinesa era d’un 31.9%  

sobre la població estrangera a Catalunya i un 9.7% sobre la població estrangera a 

Espanya. 

 

Una curiositat
55

 en relació a la població d’origen xinès que resideix a Catalunya 

és la població d’Olot en la qual com recorda Sáiz que essent una ciutat amb 

34.000 habitants conté 1.046 residents xinesos, en aquest sentit l’any 2002 

segons dades de l’IDESCAT, citades per la mateixa autora, els empadronats 

xinesos eren només 16. 

 

Sáiz
56

 exposa com a partir de 1995 Catalunya rebé la majoria d’immigrants 

d’origen xinès per davant de Madrid. És una immigració que a l’Estat espanyol 

s’ha distribuït en les “grans ciutats i el litoral Mediterrani”, segons manifesta 

l’autora citada. Malgrat ser a principis del segle XX la implantació de persones 

provinents de la Xina no és fins als anys vuitanta que es destacable la seva 

presència, segons Sáiz. Aquesta autora ens mostra que si bé en un principi es 

dedicaven a la restauració posteriorment als noranta diversificaren el modus 

vivendi per la “saturació”
57

 del sector i passaren a altres sectors com la indústria 

i en concret la confecció. Per tant aquí comença la concentració en determinades 

poblacions com Santa Coloma de Gramanet o Barcelona i és a partir de les 

concentracions que sorgeixen petits comerços, com esmenta Sáiz.  

                                                

54 Samper, Sarai et Moreno Raquel (2008) Integració i interculturalitat: anàlisi de les trajectòries 

migratòries i de la integració subjectiva de la població estrangera extracomunitària a la ciutat de 

Barcelona. Barcelona: Ed. Direcció d’Immigració Ajuntament de Barcelona. 

URL: http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/es/estudis/estudi_d_cast_b_societat_es.pdf  

[consulta juny 2013] 

55
 Op. cit. en n 22. Pàg. 9 

56
 Op. cit. en n 16 

57 Op. cit. en n 19 
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En aquest sentit Beltrán ens recorda com s’obren “mitjanes i grans empreses 

d’importació i exportació” a més de tendes a l’engròs que a Barcelona les 

trobem al carrer Trafalgar de l’Eixample. Algunes de les tendes a l’engròs 

segons exposa Beltrán controlen tot el procés des de la fabricació a la distribució 

ja que són a més propietaris de les fàbriques, són com les anomena l’autor citat 

“petites multinacionals domèstiques”. El Sr. Lam Chuen Ping a un moment de 

l’entrevista es referí a la problemàtica que suposà el tancament dels tallers tèxtils 

de la ciutat de Mataró. Per altre banda a Badalona es troben també 

“majoritàriament”
58

 les empreses xineses que es dediquen a la venda a l’engròs, 

un 25% dedicat al tèxtil i un 40% “joguines i derivats”. També cal assenyalar 

que un 31% dels xinesos que tenen empreses en el polígon sud de Badalona 

tenen també “comerços al detall o magatzems situats a Barcelona sobretot al 

carrer de Trafalgar o a les seves rodalies”. Pel que trobem una connexió entre 

ambdós nuclis d’immigrants d’origen xinés, també trobem amb Santa Coloma 

de Gramanet ja que la meitat dels que treballen en l’esmentat polígon viuen en 

aquesta població o voltants, segons el referenciat estudi. 

 

Per altre banda, més recentment estan proliferant comerços i serveis dedicats a 

un públic majoritàriament xinès i així Beltrán esmenta “autoescoles, agències de 

viatges, perruqueries, tendes de medicina xina”, a més d’acadèmies pels nou 

vinguts. També a l’entrevista realitzada al Sr. Lam Chuen Ping es refereix a 

aquesta deriva de la dedicació dels immigrants xinesos. Actualment es pot 

observar com molts bars a la ciutat de Barcelona estan regentats per persones 

vingudes de la Xina. Bars que com esmenta el Sr. Lam Chuen Ping no es vol 

ningú fer càrrec excepte aquestes persones ja que implica un gran sacrifici. En el 

mateix sentit argumentava en l’entrevista la professora Begoña Ruiz Infante. 

                                                

58 AAVV (2009) Implantació d’empreses de capital estranger: empreses xineses a la zona del polígon 

sud de Badalona. Badalona: Ed. Federació Empresarial de Badalona 

URL: http://www.bcin.org/Estudi_empreses_xineses_badalona.pdf  

[consulta juny 2013] 

http://www.bcin.org/Estudi_empreses_xineses_badalona.pdf


Una aproximació a la comunitat xinesa                                                J. Ricard Morera Casaponsa 

de Barcelona a través de la medicina                                                          Pràcticum  Màster UOC 

tradicional xinesa.                                                                               Curs 2013-14/1    
                                                                                                            
            
 
 

29 
 

 

En aquest sentit també són dades significatives
59

 a 1 de gener de 2005 un 5% del 

total d’estrangers afiliats a la seguretat social són xinesos i només un 0.5% estan 

en el registre d’accidents laborals i per tant no és de les nacionalitats destacades 

en relació a aquesta dada. Els autors de l’informe referenciat argumenten que 

potser que al ser les empreses per les quals treballen de “connacionals” o per 

“por a perdre la feina” o “pressions de l’empresari si és familiar o amic” no 

“demanin la baixa”. 

 

Per altre banda, segons Albert Recio et alter “els xinesos, argentins i 

pakistanesos són els col.lectius amb un percentatge més elevat d’autònoms”
60

. 

Cal dir que en el projecte migratori de la comunitat xinesa un lloc important és 

“l’autocupació”
61

. 

 

Passant a analitzar la distribució trobem com recorda Sanahuja en el seu estudi 

que la ciutat de Barcelona està distribuïda en “deu districtes i setanta-tres barris” 

i destaquen en descens en nombre d’immigrants l’Eixample, Nou Barris i Ciutat 

Vella, en barris ha disminuït en 55 del total de 73. A ciutat Vella on es 

concentrava una majoria d’immigrants ha disminuït considerablement. Les 

dades obtingudes del padró són en relació a les altes i baixes del mateix. Motius 

que porten a l’alta en el padró segons Sanahuja són per “naixement, immigració 

d’estranger que prové d’un altre municipi i immigració de persona estrangera 

provinent de l’estranger”, per altre banda la baixa del padró és a conseqüència de 

la “defunció, emigració a un altre municipi espanyol, emigració a l’estranger o 

baixa com estranger i alta com a nacional”.  

                                                
59

 Recio, Albert et alter Immigració i mercat de treball ala ciutat de Barcelona. Barcelona: Ed. Consell 

Econòmic i Social. Ajuntament de Barcelona.  

URL: http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/ca/estudis/ImmitreballCESB_ca.pdf#page=170  

[consulta juny 2013] 

 

60
 Op. Cit en n 45. Pàg. 169 

61
 Op. Cit en n 45. Pàg. 193 
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En relació amb el padró
62

 la població xinesa un 54.2% està d’alta en el mateix 

d’un a cinc anys i un 24.5% menys d’un any i un 20.8% de sis a quinze anys, 

essent només un 0.6% més de quinze anys. Per altre banda,  pel que respecte a la 

població xinesa a dades de l’Ajuntament de Barcelona
63

 a l’Eixample es 

concentra un 29.7%, seguit dels districtes de Sant Martí amb un 18% i Sants-

Montjuic amb un 14%.  
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1.3. Polítiques d’immigració i integració en l’espai europeu 

espanyol, català i barceloní. 

 

Unes breus referències abans d’abordar les polítiques d’immigració a nivell 

espanyol, català i barceloní. En aquest sentit el professor Jamal Benamar
64

 ens 

recorda que a dades de 2005 el continent europeu és el primer en nombre 

d’immigrants. Les polítiques d’immigració europea han oscil.lat entre la 

“europeïtzació i el replegament interior”. També hi ha hagut entesa en 

determinats temes i així es porta a terme els acords de Schengen (entra en vigor 

el 1995), Amsterdam i Tampere (1999), neixen Europol, Eurasil i Frontex. No 

obstant aquest autor considera que la manca d’una política comú europea en 

immigració és a conseqüència de la “situació interior dels estats” i “l’obsessió 

per la seguretat”, però malgrat l’esmentat és de l’opinió que només s’està als 

inicis i per tant aquesta política immigratòria es desenvoluparà. 

 

Les polítiques immigratòries de l’Estat espanyol han passat per diferents 

moments. Així cal recordar que els anys 1996 i 2000 s’han produït dos 

regulacions de la població immigrada i que fou a partir del 2000 quan el nombre 

d’immigrants xinesos ha anat in crescendo, com assenyala Saiz
65

, també el 2005 

hi ha un procés de “normalització” atorgant autoritzacions de residència i treball 

a 117.395 persones
66

. No obstant a partir de les olimpíades trobem l’augment 

                                                

64 Benamar, Jamal (2009) Inmigración e integración en el futuro del Mediterráneo dins Revista 

Castellano-Manchega de Ciencias Sociales nº10 

URL: http://silente.es/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/2009.10.2.pdf [consulta juny 2013] 

 

65
 Op. cit. en n 16 

66
 Solà-Morales, Roser (2006) La gestió de l’immigració a l’àmbit local. Reptes i actuacions. Barcelona: 

Ed. Fundació Jaume Bofill. Pàg 15 
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com assenyala en l’entrevista realitzada el Sr. Lam Chuen
67

. Les polítiques 

d’immigració a Espanya
68

 donaren un “gir restrictiu” a partir del 2008, una 

prova fou el “Pla de retorn voluntari (Pla d’abonament anticipat de prestació a 

estrangers)”. També es destaquen dificultats en les condicions pel reagrupament 

familiar i la “lentitud en la tramitació dels permisos de treball”, finalment s’ha 

de destacar també el “Pacte europeu sobre immigració i asil”. No obstant 

Joaquin Arango manifesta que els canvis han estat moderats.  

 

Per altre banda, Maria Villena Rodríguez de la Universitat de Sevilla considera 

en relació a la Llei d’estrangeria i els seus successiu canvis que aquesta llei és 

per a la “repressió i control dels immigrants il.legals i no d’integració dels 

estrangers”
69

.  

 

També cal recordar que les polítiques migratòries han influït en la decisió de 

romandre en un territori, així Sàiz exposa com la “situació jurídica”
70

, és a dir si 

l’immigrant, en aquest cas xinès, aconsegueix la regularització llavors s’instal.la 

i fixa la seva residència. En aquest sentit ho corrobora l’entrevista a l’empresari 

Sr. Lam Chuen Ping en la qual destaca com les dues grans regularitzacions 

d’immigrants que es van portar a terme pel govern espanyol comportà 

precisament que molts xinesos s’instal·lessin. 

 

Per part de la Generalitat de Catalunya en política migratòria hem de destacar 

que abans del Pla de Ciutadania i immigració 2009-2012 van haver-hi tres plans 

triennals, com s’exposa des de la mateixa web de la Generalitat
71

. El pla citat 

                                                
67

 Morera Casaponsa, Josep Ricard (03/06/2013) Entrevista Sr. Lam Chuen Ping. President Unió 

Associacions Xineses de Catalunya 

68
 Arango, Joaquín Después del Gran Boom. La inmigración en la bisagra del cambio. Barcelona: Ed. 

Ajuntament de Barcelona 

69
 Op. cit. en n 50. Pàg. 6 

70
 Op. cit. en n 22. Pàg. 8 

71
 AAVV Polítiques i Plans d’actuació. Ed. Departament de Benestar Social i Família. Generalitat de 

Catalunya.  
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segons la Generalitat suposa un “salt qualitatiu” en relació a la immigració, 

perquè hi ha una “promoció de la igualtat d’oportunitats i d’integració en la 

cultura pública comuna” i “reconeix el principi de ciutadania resident”, a més de 

gestionar els “fluxos migratoris”. També cal recordar el Pacte Nacional per a la 

immigració signat el 2008 i vigent fins el 2020. Mencionar alhora el Pla de 

ciutadania i de les migracions 2013-2016, ja serà el cinquè pla, i que està en 

procés d’elaboració incidint amb la conjuntura actual en relació al “mercat de 

treball, economia, relacions exteriors i joventut”. 

 

La Diputació de Barcelona mitjançant el Servei de Polítiques de Diversitat 

“orienten i assessoren” als ajuntaments per a gestionar la immigració. En aquest 

sentit ofereixen des de la Diputació el “Pla d’Acollida Municipal, el Programa 

d’Assessorament per a projectes de coneixement de l’entorn, , informes locals, 

formació, servei d’assessorament jurídic i laboral per a persones estrangeres i 

assessorament especialitzat”
72

. 

 

Per altre banda, Sanahuja ens recorda que en el pla local la “resposta municipal a 

la crisi econòmica ha estat més polítiques socials i més treball en xarxa amb les 

associacions i entitats que treballen en l’àmbit social”. Aquest autor assenyala 

que la política portada a terme els darrers anys ha comportat “no crear serveis 

específics per a immigrants”. 

 

Les polítiques d’immigració que ha promogut l’Ajuntament de Barcelona i que 

inclouen a la Comunitat xinesa tenen un “enfocament transversal”, és a dir es 

                                                                                                                                          
URL:http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.6e02226e86d88424e42a63a7b0c0e1a0/?vgnextoi

d=ad17b5e22c5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ad17b5e22c5a4210VgnVCM10

00008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES [consulta juny 2013] 
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 AAVV Programes de gestió local de la immigració. Ed. Diversitat i ciutadania. Diputació de 

Barcelona. URL: http://www.diba.cat/web/diversitat/programes_gestio_local_immigracio  

[consulta juny 2013] 
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porten aquestes als diferents àmbits. No obstant, argumenta l’autor citat, “l’única 

excepció al principi de normalització i transversalitat són les polítiques 

d’acollida dels acabats d’arribar” a més dels serveis arran de la Llei 

d’Estrangeria (l’arrelament social i la reagrupació familiar). En relació amb 

aquest punt “els governs locals tenen competència en la gestió del padró 

municipal, certifiquen l’adequació de l’allotjament dels candidats a reagrupar i 

atorguen els permisos de residència per arrelament”
73

. 

 

Cal dir per tant que a banda dels serveis bàsics i les seves polítiques 

l’Ajuntament va endagà “polítiques de diversitat”. En aquest sentit el primer Pla 

Municipal d’Interculturalitat és de l’any 1997, el 2002 el Pla d’Immigració, 

2008 Pla de Treball d’Immigració. En relació al Pla d’Interculturalitat aquest és 

una adequació a la configuració canviant de la ciutat en relació a la immigració. 

Tres són els principis que engloba el Pla, així tenim el “d’igualtat, el de 

reconeixement de la diversitat i el d’interacció positiva”. 

 

El juliol de 2012 l’Ajuntament de Barcelona aprovà el nou Pla d’Immigració 

2012-2015 amb l’objectiu, segons la Web de l’Ajuntament
74

, de més cohesió 

social, igualtat d’oportunitats entre els ciutadans i una “comprensió positiva” del 

fet migratori. Arran de la minva dels fluxos migratoris i a més de l’acollida de 

l’immigrant els esforços també es centraran en la integració dels nouvinguts, 

basant-se en tres eixos “polítiques d’equitat, reconeixement de la diversitat i 

polítiques d’interacció”. 

 

                                                
73
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Ed. Fundació Jaume Bofill. Pàg 26 
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Per altre banda l’Ajuntament de Barcelona va confeccionar la Carta dels Drets 

Culturals
75

. En aquesta carta es pretenia a més de referir-se als conceptes de 

cultura i de les arts també a la convivència ciutadana. En relació amb la 

convivència ciutadana ha estat i representa una campanya interessant la que 

s’està promovent com és la “campanya antirumors”
76

 a nivell de diferents 

municipis entre ells el de Barcelona i també amb el suport de la Generalitat de 

Catalunya en concret el Departament de Benestar i Família amb “Dades que 

trenquen tòpics”
77

. Un complement a aquest punt el podem trobar a les 

entrevistes a les mediadores i professores Anna Bahí i Begoña Ruiz de Infante 

que comenten la realitat en la qual es troben amb la comunitat xinesa i per tant 

haurien de tenir en compte les polítiques públiques. 
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1.4. Integració de la comunitat xinesa a Barcelona. 

 

El professor Jamal Benamar
78

 considera que Espanya està en relació a aquest 

tema en un “creuament de camins”. En aquest sentit és de l’opinió que en alguns 

aspectes d’integració està per damunt de la resta de països de la Unió Europea ja 

que te experiència. No obstant exposa que Espanya hauria d’evitar els errors que 

s’han produït en d’altres països com la guetització a França o la “iuxtaposició de 

comunitats” al Regne Unit. 

 

Aquest professor resumeix breument la integració a Espanya en la qual a nivell 

educatiu i a nivell socio-cultural no observa grans problemes, a nivell laboral es 

refereix a “inestabilitat, duresa, sous baixos i desregulació”
79

, a nivell de vivenda 

observa molta discriminació i finalment a nivell de salut el treballador 

immigrant amb residència legal, permís de treball i d’alta a la seguretat social 

s’equipara als espanyols, però la resta dependrà de factors com el nivell educatiu 

i “atenció mèdica”. 

 

La matèria “d’identificació i d’integració”
80

 a nivell del “Nou Marc de 

Governança Migratòria a Catalunya” i d’acord amb els principals actors 

“implicats” juntament amb Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya 

conforma un dels grans eixos del debat que portarà el que abans hem mencionat 

com a Pla de Ciutadania i de les migracions 2013-2016, juntament amb 

“polítiques migratòries i context econòmic”, “convivència i cohesió social”, 

“segones generacions” i “transició nacional”. 
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Per altre banda, tenint en compte el terme integració que s’ha definit al 

començament de la recerca cal dir en aquest sentit que un dels pilars el 

conformen les associacions d’immigrants. Per aprofundir en aquest punt i per 

portar a terme una aproximació més acurada a la realitat de la comunitat xinesa 

vàrem contactar amb el Sr. Lam Chuen Ping que és el President de la Unió 

d’Associacions Xineses de Catalunya (veure entrevista en l’annex) el que 

realitzar unes declaracions que anirem comentant. No obstant cal assenyalar que 

malgrat el “46% de les empreses” xineses del polígon sud de Badalona
81

, per 

citar un exemple pertanyen a alguna associació, aquesta associacions el 

conformen només empreses xineses i s’agrupen per “població de la mateixa 

regió i no per ser del mateix sector” i a més el “concepte d’una associació o 

entitat empresarial no està molt arrelat” ja que no és “freqüent ni habitual a la 

Xina”
82

. 

 

Les associacions d’immigrants presenten una fisonomia variada ja que algunes 

es dediquen a “oferir activitats culturals” i d’altres a “la defensa dels drets” dels 

immigrants, aquestes per tant dependran del “moment del procés migratori”
83

. A 

les jornades de debat de la Fundació Jaume Bofill
84

 es criticà que les 

administracions no vetllaven prou per a la integració dels immigrants i que ho 

deixaven en mans d’ONG i altres entitats. En general es reclama més 

coordinació per part de l’administració ja que les associacions sinó van 

cadascuna per la seva banda. En aquest sentit la iniciativa d’una unió 

d’associacions xineses permet almenys que entre elles es coordinin. En general 

s’assenyalava en el debat referenciat que una vegada superat el procés migratori 

hi ha una tendència a desvincular-se de les associacions que també afecta als 

voluntaris de les mateixes pel que es recomana la “professionalització”. 
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En relació a les associacions i la seva vinculació amb la Generalitat de 

Catalunya podem destacar  la “Taula de ciutadania i immigració”
85

. Aquesta 

Taula és un òrgan de consulta sorgit del mencionat “Pacte nacional per a la 

immigració” i dedicat a la “participació en les polítiques de gestió del fet 

migratori” comportant una col·laboració en l’estratègia que s’ha de portar a 

terme en aquestes polítiques d’una manera coordinada. Entre les associacions 

que són membres de la Comissió Permanent i des del 2009 està l’Associació de 

Dones xineses a Catalunya.  

 

També cal destacar el “Consell de l’Ajuntament de Barcelona” que agrupa 

associacions però el funcionament “institucionalitzat” ha comportat segons 

s’assenyalava per part d’Elsa López que es reduís l’autonomia de les 

associacions. A nivell d’Ajuntament, també hem d’assenyalar que segons 

l’informe presentat per Sanahuja
86

 no fou fins el 2005 que el govern espanyol 

crea una partida pressupostària per un “fons d’acollida i integració d’immigrants 

i pel seu reforçament educatiu”, partida que passà a les comunitats autònomes i 

que en el cas català mitjançant la Generalitat i a partir de la Secretaria 

d’Immigració suposà una gran ajuda per a l’Ajuntament de Barcelona per a les 

seves polítiques d’acollida i integració que es remunten a l’any 1989. 

 

A les jornades es constatà que hi havia més integració podríem dir de tipus 

informal a les escoles, perruqueries o botigues que a les mateixes associacions, 

però cal assenyalar que no s’ha de confondre la integració amb el dret a vot 
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segons Àlex Masllorens
87

. En aquest sentit quan es va preguntar al Sr. Lam 

Chuen Ping en relació a si es podia considerar la comunitat xinesa oberta o 

tancada va respondre taxativament que oberta en la mesura que tenen negocis la 

majoria de membres de la comunitat i això comporta està oberts a la societat. A 

banda de l’esmentat si que es considerà a les Jornades que les associacions 

integren, com ho pot fer una “associació de veïns”. Les associacions 

d’immigrants acostumen a portar a terme un paper “d’interlocució” amb 

l’Administració. 

 

Per altre banda, a nivell laboral Jesus Husillos (AMIC-UGT)
88

 considerà que si 

els sindicats no feien un esforç per a representar als treballadors 

extracomunitaris els mateixos sindicats en sectors per exemple com l’hosteleria 

no seran “representatius”. En aquest sentit és una realitat com molts immigrants 

xinesos estan adquirint bars que es traspassen i que ningú assumeix excepte 

membres de la comunitat xinesa, que segons el Sr. Lam Chuen Ping accepten el 

sacrifici de regentar-los, com ja hem assenyalat. 

 

Al referint-se a integració també hem de tornar a assenyalar el terme “nínxol 

ètnic”, citat per Sáiz
89

, ja que és aquest el que acull els immigrants xinesos que 

arriben en primer terme. A aquests se’ls facilita “treball i allotjament” en les 

societats destí. En aquest treball inicial aprenen els rudiments per a poder 

desenvolupar-se posteriorment en un negoci propi, a més segons la mateixa 

autora, comporta que l’immigrant adquireix un “model d’èxit econòmic que es 

basa en l’empresa familiar”. En aquest sentit es desenvolupa tota una cadena 

intergeneracional que passa de pares a fills i cadascun amb unes tasques 

determinades. Així els pares obren el camí de l’empresa, els fills que van a 

l’escola “aprenen les llengües locals” i amb els estudis superiors els “apliquen a 
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les empreses” o s’embarquen en noves aventures empresarials, segons 

argumenta Sáiz. 

 

L’autora esmentada ens recorda que la “inserció laboral de les persones xineses” 

es mou entre el treball per a empleadors xinesos, espanyols o ambdós i una de 

les diferències que expliquen un o altre és la que hi hagi la xarxa familiar a 

l’estat espanyol. En clau de gènere argumenta Sáiz que les dones residents 

xineses a Espanya “cerquen millorar la condició socioeconòmica de les seves 

famílies, com acredita la seva participació activa en el sistema productiu 

empresarial o laboral”
90

. A més, segons exposa Amèlia Petit
91

, les dones xineses 

“participen activament en les associacions xines, portant a terme estratègies” en 

relació amb la seva identitat i també recolzen als seus fills i als nouvinguts a 

integrar-se en la societat. 

 

Una manifestació de la comunitat xinesa és la seva medicina tradicional. En 

aquest sentit es troba a Barcelona una associació de Medicina Tradicional 

Xinesa la qual es fundà l’any 2006 i els membres de la qual són llicenciats per 

les universitats de medicina xineses i amb competència de metge a la Xina. Les 

finalitats que exposen en el seu web són les de “dar a conocer la milenaria 

Medicina Tradicional China (MTC) a la sociedad española, promover su 

difusión y su aceptación en el ámbito de las autoridades así como el social”. 

També per a la “representació i defensa dels drets professionals dels associats”, 

és una associació sense ànim de lucre segons manifesten. Els associats informa 

el web són metges xinesos o llicenciats per les universitats de medicina xineses.  

 

                                                
90
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Un dels membres destacats d’aquesta associació de Medicina Tradicional Xinesa 

és el Dr. Cai Jiang, president de la mateixa, al qual hem pogut entrevistar, però 

que les declaracions efectuades les realitza a nivell personal. 

 

L’associació mencionada seria la que segons Crissman, citat per Gladys Nieto, 

és un grup sectorial segons “l’activitat”
92

. En aquest sentit Nieto es refereix a 

que “el desenvolupament d’una activitat no podria considerar-se exactament 

com un criteri d’establiment de segments en l’interior d’una comunitat sinó com 

una forma d’agrupació que es deriva de les col.lectivitats xineses en la soietat 

d’acollida”
93

. 

 

Els següents apartats els dedicarem aprofundir en la medicina tradicional xinesa 

des de diferents perspectives. 
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3. La medicina tradicional xinesa a Barcelona 

 

 

3.1  Implantació de la medicina tradicional xinesa a Barcelona 

 

Abans de la implantació de la medicina tradicional xinesa a Barcelona cal que 

ens referim a la manera que va arribar a Europa. En aquest sentit les fonts 

consultades en les entrevistes efectuades per aquest pràcticum coincideixen que 

fou Soulié de Morant, que com explica el Dr. Garcia Janeras es tracta “d’un 

francès que havia arribat a ser consol de França a Xina, va estar vivint a Xina 

molt temps, va tornar a París i allà va començar a explicar-ho i es va anar 

introduint en els camps mèdics, estem parlant de principis de segle XX”
 94

. No 

obstant afegeix el Dr. Garcia Janeras que “abans havien estat els jesuïtes al segle 

XVI, XVII que havien estat informant el que feien els xinesos amb la medicina 

xinesa, van haver-hi alguns llibres que s’havien publicat però no es va 

desenvolupar com al segle XX amb Soulié de Morant”
95

 

 

El Sr. Jordi Vicent, entrevistat també pel pràcticum ens exposa que “fora de Xina 

primer la medicina tradicional xinesa s’estén a països d’escriptura similar a la 

xinesa amb ideogrames, Japó i Corea bàsicament i això arriba molt 

prematurament cap a l’any 1000, entre el 600 i l’any 1000, i a Europa  és molt 

curiós arriba a pinzellades això no arriba fins a l’any 1930 aproximadament, on  

un polític, un cònsol  que viu a la Xina  Soulié de Morant, francès”. Com ens ha 

assenyalat el Dr. Garcia Janeras, Jordi Vicent continua exposant que Soulié de 

Morant arriba “ a la Xina i com coneix l’idioma comença a interessar-se a traduir 

llibres de medicina, s’interessa molt per aquesta medicina i els anys 30, entre els 
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30 i 40 del segle XX  arriba a França i doncs comença a parlar i a divulgar 

d’aquesta nova medicina, diferents companys seus, metges, comencen a parlar i a 

divulgar i a treballar amb ell, concretament a França, però això és molt incipient i 

fan servir aquesta medicina, unes tècniques no originals és a dir Soulié de Morant 

no deixa de ser un polític i el que fa és un copiar i enganxar i no es coneix tota 

l’essència, es veu la superficialitat, estem parlant d’una acupuntura molt inicial a 

Europa que bàsicament fa tractaments molt simptomatològics és a dir el dolor, 

uns per tractar el dolor, el mal de cap, però no treballen la profunditat que treballa 

la medicina tradicional xinesa”
96

. 

 

En relació a Catalunya i en concret Barcelona el Dr. Garcia Janeras i el Sr. Jordi 

Vicent coincideixen que els interessats en aquesta medicina al voltant dels anys 

vuitanta, finals dels setanta i principis dels noranta, eren minoria. El Dr. Garcia 

Janeras ens assenyala que “s’anava a França a estudiar, després es portaven els 

metges francesos que havien estat amb Soulié de Morant, que van començar a fer 

cursos, anava venint gent que en sabien, de fet xinesos molt pocs, en aquella 

època, el que va haver-hi…. Érem quatre gats, els que ho fèiem, els xinesos en 

aquella època,  estem parlant abans de la invasió massiva de xinesos abans dels 

90,  els fonaments parlaríem de metges occidentals a Catalunya”
97

. 

 

El Sr. Jordi Vicent ens recorda que “no és fins els anys 80, concretament l’any 83 

que l’Organització Mundial de la Salut intenta fer una homogeneïtzació a tot el 

món, començant sobretot  per Europa, comença a parlar d’uns mínims, uns 

requisits mínims  de coneixement per poder practicar  l’acupuntura, és llavors 

quan comença aquí Espanya  l’any 83 mateix CENAC, el seu inici com a centre 

docent, una cosa important potser,  el nostre origen comença a principis dels 80, 

aquí a Catalunya finals dels 70 i principis dels 80, tenint present l’inici a Europa 
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a França però d’aquesta manera desordenada poc seriosa i és a principis dels 80 

que ja comença a haver-hi una serietat en els estudis i per tant en la pràctica”
98

 

 

 

 

 

3.2 Practicants de la Medicina Tradicional xinesa a Barcelona. Una 

aproximació als seus professionals a través de tres entrevistes. 

 

En relació als professionals que porten a terme tractaments amb Medicina 

Tradicional Xinesa a Barcelona trobem diferents perfils i amb diferents 

trajectòries. En general en un document en relació a Teràpies Naturals
99

 publicat 

pel Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat es descriuen diferents perfils 

professionals que hi ha a Espanya i que podem traslladar a Catalunya i a la 

realitat barcelonina. En aquest sentit se’ns parla de de la “Llei 44/2003 de 21 de 

novembre d’ordenació de les professions sanitàries (LOPS)”
100

 on es concreten 

els grups de Llicenciats i Diplomats i s’habiliten els “títols oficials 

d’Especialista en Ciències de la Salut”
101

. A part continua el document aportant 

més perfils com els de l’àrea sanitària de formació professional i que es 

necessitaria “l’existència d’una qualificació professional en el catàleg Nacional 

de Qualificacions Professionals en la família professional de Sanitat”
102

. En 

aquest sentit assenyala l’informe que no s’ha establert cap “titulació de formació 

professional ni qualificació professional en la família professional de Sanitat per 

a les teràpies naturals”
103

.  
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100
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Per altre banda assenyala l’informe que avui en dia a més dels professionals 

esmentats de la LOPS hi ha altres persones que “realitzen teràpies naturals sense 

tenir cap titulació de formació professional ni qualificació professional”
104

. No 

obstant malgrat la manca de regulació, ni tampoc de les titulacions, ni la 

formació en la matèria l’informe evidencia que “universitats, societats, centres 

privats, etc. Proporcionen formació per a professionals sanitaris i no sanitaris”
105

 

 

En relació als diferents perfils els primers entrarien per exemple en el de metges 

occidentals col·legiats a la província de Barcelona i que el Dr. Albert Garcia 

Janeras ens assenyala que en la secció que ell mateix presideix de metges 

acupuntors adscrits a aquesta corporació que és el Col·legi Oficial de Metges de 

Barcelona hi ha “tres-cents metges formats amb medicina i que tenen uns estudis 

correctes d’acupuntura”
106

. Una secció en el Col·legi Oficial de Metges de 

Barcelona que segons manifesta el Dr. Garcia Janeras va costar posar-la en 

marxa per les peculiaritats de l’acupuntura ja que com explicava “és una 

medicina rara i punxar agulles al cos d’una persona perquè es curi és una mica 

estrany, va costar entendre-ho”
107

. Una secció, per altre banda, amb trenta anys 

de trajectòria. 

 

El Dr. Garcia Janeras com manifestava a l’entrevista dins la seva formació va 

estar a “Nanjing, vaig estar becat pel govern espanyol i xinès  en un programa 

d’intercanvi cultural dels dos països, per formació dels metges occidentals en 

medicina Xinesa, és un programa oficial de formació de medicina xinesa del 

govern xinès”
108

. 
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 Ídem 

106
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També ens podem trobar amb com esmenta el Dr. Garcia Janeras “els metges 

xinesos han de tenir una titulació xinesa, ells poden dir que són metges xinesos, 

qui els demana la  titulació, ells poden dir que tenen la titulació però  aquí no te 

cap efecte legal”
109

. 

 

No obstant el Dr. Garcia Janeras entén que “són metges xinesos han estudiat la 

carrera de medicina xinesa, a Xina  si realment l’han estudiada,  si són llicenciats 

en medicina xinesa, perquè pot ser que no siguin llicenciats, si no tenen el 

diploma de medicina xinesa no serveix, imaginem que tots són llicenciats en 

medicina xinesa  que han fet els 5 anys de medicina xinesa més els dos anys de 

pràctica hospitalària, doncs aquest títol aquí no és reconegut, per a mi són 

metges perquè han fet la carrera de medicina xinesa, però no poden estar 

col·legiats perquè no està reconeguda la seva carrera, és com si tu estudies per 

ser astronauta i fas la carrera d’astronauta però si vas a un país on no hi han 

astronautes no serveix per res”
110

. Com afirmava el mateix Doctor i corroborat 

per l’informe del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat “no hi ha 

regulació” 

 

En aquest sentit el Dr. Garcia Janeras assenyalava en l’entrevista que “hi ha molt 

intrusisme, aquests que fan moltes coses, que tot ho saben fer, que l’acupuntura 

la facin les esteticiens o  a les perruqueries s’ha fet,  i això és de jutjat de 

guàrdia, és per posar-los a la presó, perquè l’acupuntura mal feta pot ser molt 

perillosa, s’ha de ser metge i s’ha de conèixer de malalties, els estudis han 

d’estar reglats, per escoles controlades i reglades, tu em parles de metges 

xinesos, els metges xinesos si han fet els estudis correctes en el seu país, els 

estudis xinesos allà estan reglats i controlats, els metges xinesos s’ha de veure 

els títols xinesos que tenen i la consideració de si poden practicar aquí o no, jo 

entenc que són metges, altre cosa és la legalitat, si es reconeix o no els reconeix, 

hi ha una quantitat de gent que han fet una quantitat d’estudis d’aquí amb 
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acadèmies, centres que no estan reconeguts per ningú, que diuen que són molt 

bons, amb un programa d’estudis, que posen els programes d’estudis que volen, 

els exàmens no estan controlats per ningú, donen uns títols que no serveixen per 

res, donen uns títols que no estan acreditats ni validats per ningú”
111

. En aquest 

sentit el Dr. Garcia Janeras incideix en els diferents perfils que exposava també 

l’informe del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat en la qual una manca 

de regulació ha comportat una situació d’una al.legalitat. 

 

Pel que quan parlem de l’homologació de la medicina tradicional xinesa ens 

assenyala el mateix Doctor Garcia Janeras que “els títols només els convalida el 

Ministerio de Educación y Ciencia”
112

 i per altre banda “per formar-se en 

medicina tradicional xinesa aquí no hi ha cap escola que sigui legal. Són escoles 

privades que no tenen cap control de res,  cap, diuen nosaltres tenim un conveni 

amb la universitat de tal,  poden tenir un conveni per tenir professors, però 

aquest conveni amb aquesta universitat no legalitza res, no hi ha cap estudi que 

estigui homologat”
113

. 

 

Per tant afegeix el Dr. Garcia Janeras que “si un vol ser metge de medicina 

tradicional xinesa,  ha d’estudiar medicina, si va a la xina i fa medicina 

tradicional xinesa serà un títol que aquí no li servirà, pot fer la carrera de 

medicina i després fer estudis d’acupuntura que hi ha oficials, hi ha màsters 

oficials  d’universitat,  amb acreditacions oficials, els col·legis de metges donen 

acreditacions oficials de la gent. Perquè tu pots ser metge però això no vol dir 

que sàpigues acupuntura ja, t’has de formar, els col·legis de metges donen unes 

acreditacions a gent que han demostrat tenir  prou estudis, prou experiència per 

tenir aquest diploma acreditatiu i això és el Col·legi de Metges, diploma 

acreditatiu de capacitació amb acupuntura, el Col·legi de Metges diu que 

garanteix que el col·legiat està capacitat per fer acupuntura pel Col·legi de 
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Metges, això és un diploma oficial, és un títol oficial. Si una persona vol fer 

medicina tradicional xinesa ben feta ha de fer això. A part els metges xinesos 

que han estudiat correctament però aquí no estan legalitzats, a no ser que hagin 

estudiat medicina occidental”
114

. 

 

No obstant en relació als metges xinesos argumenta el Dr. Garcia Janeras que 

“un altre cosa és que demanin una convalidació i a mida que els hi donen 

demanin unes assignatures, que fent aquestes assignatures llavors sí que poden 

passar,  hi ha algun metge que ho ha fet”
115

. 

 

Per aquest pràcticum també hem pogut comptar amb un metge xinès que ha 

acceptat que l’entrevistem es tracta del Dr. Cai Jian president de l’Associació de 

Metges Xinesos que ens ha parlat a títol personal que va venir per treball i com 

explicava a l’entrevista “antes trabajaba en la universidad de Medicina China de 

Pekín, hace 13-14 años vine aquí a trabajar como profesor de Medicina China, 

Acupuntura y terapeuta y también como médico de Medicina China”
116

. Va anar 

a la   Fundació Europea que com exposa “es una fundación privada pero tiene 

una colaboración con la Universidad de Pekín, éramos 7 profesores que 

trabajábamos en España y en Barcelona éramos 2 profesores, es una 

colaboración, en un principio hablábamos sólo Chino e inglés y trabajábamos 

con una intérprete, en las clases en la consulta con pacientes,  pero después ya 

decidí hablar el idioma. Luego me gustó mucho la ciudad como Barcelona las 

personas,  las costumbres, el clima, el paisaje todo me gustó  y decidí quedarme 

aquí”
117

. 

 

També ens explica que per a ser metge de medicina tradicional són necessaris de 

5 a 6 anys i això dona competencia mèdica a la Xina. Però que aquí aquesta 

carrera encara no és posible realizar-la d’una manera oficial en Medicina Xinesa 
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ja que totes les escoles són privades. En aquest sentit també ens ho explicava el 

Dr. García Janeras. 

 

Ens comenta també el Dr. Cai Jian que coneix molts professors de Tai-Chi, Chi 

Kung amb els quals es relaciona, s’ajuden i col.laboren mútuament. En relació al 

desenvolupament de la Medicina xinesa tradicional i en l’aspecte que analitzem 

en aquest apartat al voltant dels practicants d’aquest tipus de medicina comenta 

que “creo que bastante desarrollada porque ahora no solamente los médicos 

Chinos hacemos acupuntura, también hay que no son médicos pero chinos que 

hacen también acupuntura, luego también hay muchos médicos de aquí 

occidental aprendiendo acupuntura y están ejerciendo también, o también hay 

gente que no son ni  médicos ni chinos son gente de aquí que se van a una 

escuela de aquí privada, donde enseñan la medicina china, donde estudian a lo 

mejor dos años y también ejercen la medicina China, hay mucha gente,  como 

no hay una ley concreta sobre este sector falta un poco de control”
118

.  

 

El Dr. Cai Jian esmenta també en la mateixa línea que el Dr. García Janeras la 

falta de control i regulació en aquesta materia. També assenyala els diferents 

perfils que també analitza l’informe del Ministeri de Sanitat, Política Social i 

Igualtat del Govern español.  

 

Per altre banda, també s’ha pogut entrevistar a un altre practicant de la medicina 

tradicional xinesa que també ens aporta unes interessants manifestacions i la 

seva opinió. Es tracta del Sr. Jordi Vicent Graduat en Naturopatia i Medicina 

tradicional xinesa (Grau A) i professor al Centre CENAC. En aquest sentit 

exposava com va començar la seva trajectòria en el Centre CENAC i com es 

configuraren els inicis i les dificultats amb les que es va trobar “el recorregut 

inicial va ser molt difícil, bàsicament perquè és una medicina no autòctona no 

pròpia del nostre país, això és molt normal que generi reticències, que generi 

fins hi tot por al desconegut, sobretot als anys 80, quan vaig començar,  la gent,  
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anomenaves acupuntura i no sabia ben bé què era, més que una targeta de 

presentació personal amb tota una argumentació del que era, del que no era, del 

que podia tractar i del que no podia tractar, perquè hi havia gent que havia sentit 

a parlar, llavors aquest va ser un problema especialment a la societat però el món 

legal no s’encaixava, vam estar molts anys en un buit legal, en un  buit que 

recordo que vaig començar la professió a l’any 89, el que llavors era la llicència 

fiscal el que és ara el IAE, nosaltres estàvem a un epígraf totalment, diguéssim 

no propi, era l’epígraf recordaré sempre el 079 “sexadores de pollo y otros”,  i 

aquells “otros” devíem ser nosaltres, llavors hi havia un gran buit”
119

.  

 

 Continua exposant el Prof. Jordi Vicent que “entre que la societat no sabia ben 

bé el que fèiem, legalment amb un buit ens va portar a fer actes de cara a la 

societat, de cara a la legalitat, perquè sortíssim d’aquest buit legal, va ser dur 

perquè ens va portar a afiliant-se a sindicats ja existents per poder ser més 

número de gent. Un dels sindicats en que vam estar afiliats molts de nosaltres va 

ser Sintecsa, sindicat de ferroviaris, és a dir coses molt rocambolesques per 

poder tenir més força a nivell social. Això va canviar i va canviar, en uns 5-7 

anys on des del ministeri es va tipificar la professió d’acupuntor amb epígraf 

propi i amb llicència fiscal, tal com estem ara reconeguts, per tant pel ministeri 

d’economia i pel ministeri de treball, això jo crec que ens dóna una tranquil·litat 

és una tranquil·litat, i progressivament la gent ens ha anat coneixent, sempre hi 

ha límits i hi ha gent molt extremista, que han volgut portar l’acupuntura a coses 

que no toquen, i això ens ha fet molt de mal, però aquest impàs de la il·legalitat 

del buit legal, i de que la societat ara ens coneix amb uns límits tant per baix 

com per dalt,  dins d’un marc, jo crec que això ara ens dóna una cabuda i en una 

societat que no és pròpia d’aquesta medicina”
120

.   

 

En relació als registres de professionals el Prof. Jordi Vicent ens explica que “Sí 

hi ha registre però el que passa que és com tot, per desgràcia no tenim un 
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registre únic, tenim diferents registres en diferents societats aquí Catalunya, a 

veure no m’atreviria a dir número de professionals exacte però podríem estar 

parlant de 4.000 professionals com a màxim entre 4.000 i 5.000 professionals, 

com a màxim aquí Catalunya”. 

 

En relació a la regulació de la medicina tradicional xinesa que es va pretendre a 

Catalunya el prof. Jordi Vicent manifestava el següent “es va intentar regular 

d’una manera potser no idònia però perquè es va utilitzar una via potser molt 

ràpida, vam estar gairebé dos anys treballant amb un decret però per qüestions 

de no perdre estatus d’altres professions especialment  metges i fisioterapeutes 

van dir que estàvem fent intrusisme, i que no teníem competència per fer aquella 

funció social, jo crec que aquí  impera el voler  salvar-se l’economia abans de  

voler tractar un malalt. Jo entenc que evidentment hi ha molts drets adquirits a 

nivell mèdic, hi ha molta fortalesa a nivell social que fa que tinguin molt pes 

específic, i  en la societat política, en definitiva hem d’intentar regular això pel 

bé del malalt, és que crec que ens oblidem de que hi ha malalt i que per ell és per 

qui estem treballant i per ell és  per qui  hem de regular-ho. Aquesta per mi és la 

gran pena, per culpa de no voler perdre un euro al final perd salut el malalt,  crec 

que anàvem per un bon camí  però al final el decret no era el que crec que seria 

millor però sí millor del que tenim ara, encara que ara estem en una situació 

plàcida però si anem a buscar la seguretat, la tranquil·litat dels malalts era un 

bon decret, aquí es van barrejar dos coses que no s’han de barrejar mai la qüestió 

econòmica amb la qüestió de la salut. I aquí es van barrejar com amb moltes 

altres coses es barregen per desgràcia”. 

 

El decret al qual es fa referència fou el 31/2007 pel qual es regulaven les 

“condicions per a l’exercici de determinades teràpies naturals” entre elles les 

d’acupuntor i teràpia tradicional xinesa el qual s’impugnà. Més informació sobre 

el procés (demanda i sentència) i el posicionament dels metges acupuntors es 
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troben a la web de la secció de metges acupuntors del Col·legi Oficial de Metges 

de Barcelona
121

. 

  

Per altre banda la Organització Mundial de la Salut (OMS) publicà un document 

en relació a la capacitació que el Prof. Jordi Vicent esmenta “no és fins els anys 

80 concretament l’any 83 que l’Organització Mundial de la Salut intenta fer una 

homogeneïtzació a tot el món, començant sobretot  per Europa, comença a parlar 

d’uns mínims, uns requisits mínims de coneixement per poder practicar  

l’acupuntura, és llavors quan comença aquí Espanya l’any 83 mateix CENAC, el 

seu inici com a centre docent, una cosa important potser, el nostre origen 

comença a principis dels 80, aquí a Catalunya finals dels 70 i principis dels 80, 

tenint present l’inici a Europa a França però d’aquesta manera desordenada poc 

seriosa i és a principis dels 80 que ja comença a haver-hi una serietat en els 

estudis i per tant en la pràctica”
122

. 

 

En relació als informes de la OMS sobre medicina tradicional i sobre la 

medicina tradicional xinesa podem destacar el que fa referència a l’Estratègia de 

la OMS sobre medicina tradicional 2002-2005
123

 i sobre les Directrius de 

capacitació bàsica i seguretat en l’acupuntura
124

. Uns informes que ens 

proporcionen unes dades interessants encara que sigui bàsicament per a conèixer 

la situació a la Xina i que anirem citant. 

 

Pocs països tenen un sistema integrador en la seva educació en relació a la 

medicina tradicional. Així destaquen en l’informe
125

 de la OMS la Xina, 
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República Popular Democràtica de Corea, la República de Corea i Vietnam, tots 

ells països de l’Àsia Oriental. A la Xina des del 1949 la Constitució inclou una 

política de Medicina Tradicional i compten amb 525.000 metges formats en 

medicina tradicional xinesa, 2.500 hospitals de MTX, 170 instituts de recerca en 

MT i 30 universitats de MTX, dades aquestes reflectides en l’informe
126

 sobre 

l’estratègia 2002-2005 de l’OMS en relació a la medicina tradicional. Finalment 

unes dades que també aporten aquest informe i que complementen les 

anteriorment exposades en relació al nombre de professionals és la que presenta 

“la Federació Mundial d’Acupuntura – Societats de Moxibustió en la qual 

informa que a Àsia hi ha uns 50.000 acupunturistes i a Europa uns 15.000, 

incloent metges al.lopàtics que practiquen com acupunturistes”
127

. 

 

Una aproximació la que hem realitzat als professionals que es dediquen a la 

medicina tradicional xinesa a Barcelona que es podria comparar, però no és 

objecte del present treball, comparar amb els professionals que treballen en base 

a la medicina tradicional xinesa en la resta de països. Alguns dels informes 

assenyalats i referenciats es poden consultar per a ampliar la informació sobre 

aquest aspecte. 
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3.3     La presència de la Medicina Tradicional Xinesa dins la Comunitat 

Xinesa de Barcelona. Resultats d’una petita enquesta al Barri Fort Pienc 

 

 

 

Una petita enquesta realitzada a ciutadans xinesos per aquest pràcticum, els quals 

la majoria resideixen des de fa uns deu anys a la ciutat de Barcelona i els quals 

tenen la família nuclear també residint a la mateixa ciutat ens aporta unes dades 

que no coincideixen a priori amb les opinions aportades a algunes entrevistes en 

profunditat també portades a terme per aquesta cerca, respecte a societat tancada. 

No obstant la incursió ha estat superficial i la dificultat ha estat en la 

comunicació. 

 

En aquest sentit en el Barri del Fort Pienc entrant a diferents establiments ja 

siguin basars o de restauració al plantejar l’enquesta i tenint en compte alguna 

dificultat com dèiem idiomàtica i exceptuant una ocasió no va haver-hi problema 

per a respondre l’enquesta, si bé més facilitat mostraven els que tenen els fills 

nascuts a Barcelona. La petita mostra ha estat d’una enquesta realitzada a 20 

ciutadans xinesos. Cal dir que l’enquesta podia sorprendre però una vegada 

explicat el perquè de la mateixa es responia sense problemes. Es van escollir 

preguntes senzilles i ràpides de respondre tenint en compte que els ciutadans 

xinesos enquestats estaven treballant en els seus diferents comerços. 
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Les preguntes a respondre en l’enquesta foren les següents: 

 

1. Utilitza la medicina tradicional xinesa la medicina occidental? 

 

Nǐ yuànyì chī zhōngyào háishì yuànyì chī xīyào? 

你愿意吃中药还是愿意吃西药？ 

 

2. Va a metges xinesos o occidentals? 

 

Nǐ qù xīfāng yīshēng hé zhōngguó yīshēng? 

你去西方医生和中国医生？ 

 

3. Per a quines malalties utilitza una o altre? 

 

Zhōngguó yīxué rènwéi nǐ de jíbìng huò jíbìng de jìngtóu nǐ ná 

xīyào? 

中国医学认为你的疾病或疾病的镜头你拿西药？ 

 

 

 La traducció de les preguntes es realitzà mitjançant el Google traductor  i el 

llibre de text de xinès AAVV (2011) El nuevo libro de chino práctico 1. Beijing: 

Beijing Language and Culture University Press 
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ENQUESTA realitzada a xinesos en el Barri del Fort Pienc sobre la 

utilització de la medicina tradicional xinesa i la medicina occidental o 

ambdues i els seus RESULTATS 

 

 

 

 MTX , 
medicina 
occidental o 
ambdues 

Sí MTX->Va a 
metges xinesos 
o occidentals? 

Per a quines 
malalties 
utilitza una o 
altre?                       

1 O 

 

- O 

2 O 

 

- O 

3 O 

 

- O 

4 O 

 

- O 

5 2 

 

MX 2 

6 2 

 

MX 2 

7 O 

 

- O 

8 O 

 

- O 

9 O 

 

- O 

10 O 

 

- O 
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11 O 

 

- O 

12 O 

 

- O 

13 O 

 

- O 

14 O 

 

- O 

15 O 

 

- O 

16 O 

 

- O 

17 O 

 

- O 

18 2 

 

MX xLleu 

oGreu 

19 2 

 

MX xLleu 

oGreu 

20 2 

 

MX xLleu 

oGreu 

                                                                            

                                                                               Font: Elaboració pròpia 

 

 

Significat de llegendes: 

O = Medicina Occidental 

X= Medicina Tradicional xinesa  

MX= Metge Xinès 

2= Ambdues medicines (occidental i tradicional xinesa) 
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De l’enquesta realitzada i del total de 20 persones preguntades en relació a la 

medicina tradicional xinesa i la medicina occidental, 15 van respondre que 

utilitzaven només la medicina occidental, la que ofereix el servei públic de 

sanitat. Entre les raons que donaven els enquestats ha estat per a la rapidesa, 

econòmicament assequible, a més alguns manifestaven que en conseqüència 

també anaven a la farmàcia normal amb la recepta del facultatiu. Varis ciutadans 

xinesos han manifestat que portaven més de deu anys a Barcelona i que el normal 

era anar als serveis sanitaris d’aquí, amb metges occidentals. 

 

Per altre banda cinc persones enquestades manifestaven haver utilitzat en alguna 

ocasió una o altre medicina. No obstant cal matisar aquestes respostes ja que 

d’aquestes cinc, dos persones enquestades manifestaven utilitzar ambdues 

medicines indistintament i les altres tres que per estats de salut greus utilitzaven 

la medicina occidental i per malalties lleus com un refredat o algun dolor de tipus 

lumbar la medicina utilitzada era la xinesa però molt esporàdicament. 

 

Tenint en compte les matisacions assenyalades i extrapolant els resultats de 

l’enquesta a percentatges podem dir, tot i les reserves per tractar-se d’una 

enquesta amb una mostra petita, però que pot ser significatiu almenys en les 

generacions d’uns trenta anys d’edat, que han estat les enquestades. Així tenim 

que un 25% manifesten l’alternança entre ambdues medicines, la xinesa 

tradicional i l’occidental i un 75% manifesten ser usuaris només de la medicina 

occidental. El 25% esmentat manifestava que d’utilitzar la medicina xinesa era 

amb metges xinesos. Rellevant esdevé que un 0%, és a dir ningú ha manifestat 

utilitzar només la medicina xinesa tradicional com a única font de tractament de 

les seves diferents patologies.  
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                                                                                 Font: El.laboració pròpia 

 

0% = Medicina Tradicional Xinesa 

25%= Ambdues medicines (occidental i tradicional xinesa) 

75%= Medicina Occidental 

 

La professora Mireia Vargas assenyala en la seva tesi
128

, basant-se i citant a Raga 

es refereix de la manera que en les consultes els pacients “poden explicar coses 

de la seva forma de vida, que pot afectar a aquests fluxos energètics i crear els 

desequilibris”
129

, els desequilibris entre el yin i el yang que exposa Vargas a 

partir de Raga, també afegeix que “molts xinesos confien en la medicina 

                                                
128

 Vargas, Mireia (2012) La interpretació als serveis públics i la mediació intercultural amb el col.lectiu 

xinès a Catalunya. Bellaterra: Tesi doctoral 

129
 Op. Cit en n98. Pàg. 24 
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tradicional basada en herbes i en tècniques com l’acupuntura i la moxibustió, 

teràpies que poden deixar marques a la pell”
130

.  

 

El darrer extrem exposat no s’ha pogut confirmar, malgrat que també en el 

mateix sentit s’expresa Jordi Vicent, però referit a la Xina, quan a l’entrevista 

duta a terme per la recerca manifesta que “jo hi vaig estar l’any 90 i a la Xina en 

el que és el marc de la Salut Pública per posar un paral·lelisme en paraules que 

entenem aquí, dins del món de la Salut Pública no hi ha aquesta competència, al 

contrari jo estava a l’hospital a urgències per exemple, i rebíem un malalt i en 

funció del que tenia i de com estava el derivàvem cap a una medicina o cap una 

altre, o cap a les dues, quan estava ingressat si s’ingressava el malalt rebia 

atenció tant d’acupuntura com de plantes xines, de ventoses, de  moxa, com de 

pastilles de paracetamol o d’antihistamínic, és a dir sempre pensant amb el malalt 

aquesta es una situació que no hem pogut reproduir aquí jo entenc també que no 

es pot reproduir això, i entenc que no es reprodueixi tal i com existeix  a la Xina 

perquè allà és la seva medicina però ells han entès que existeix un altre tipus de 

medicina i l’han fet seva també i l’utilitzen quan és necessari”
131

. 

 

També en relació als usuaris xinesos i respecte als metges xinesos manifesta 

Jordi Vicent que la medicina tradicional xinesa “però la veritat és que ha ajudat 

més a integrar els professionals que no els usuaris xinesos, els usuaris xinesos 

crec que ara utilitzen el terapeuta xinès, el metge xinès i  fins i tot hi ha aquí 

metges que no estan censats com a metges, que venen que són metges xinesos, i 

que treballen aquí i només treballen amb la comunitat, que és una comunitat 

tancada, treballen amb ells i per ells,  jo no crec que la medicina tradicional 

xinesa hagi pogut fer aquesta interrelació entre la comunitat xinesa i la nostra 

societat. Crec que no ho hem aconseguit”
132

. 

 

                                                
130

 Ídem 

131
 Op. Cit. en n94 

132
 Ídem 
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La professora Vargas també cita un informe de l’Agència Catalana de Salut 

Pública del Consorci Sanitari de Barcelona en el qual mitjançant un estudi 

efectuat als usuaris xinesos afirmen que “l’automedicació i l’ús de les medicines 

tradicionals per fer front als problemes de salut més habituals”
133

 i afegeix la 

mateixa autora que “la majoria d’aquestes medicines se les porten els mateixos 

xinesos de la Xina”
134

.  

 

En aquest sentit cal esmentar que efectuant les enquestes per aquesta recerca els 

pocs que han assegurat combinar ambdues medicines encara que sigui en grau 

menor la medicina tradicional xinesa i de forma esporàdica aquesta i per 

malalties lleus com per a refredats confirmaria el darrer punt assenyalat per la 

professora Vargas en relació a la utilització de les “medicines tradicionals per fer 

front als problemes de salut més habituals”
135

.  

 

No obstant el punt que destaca Vargas arran de l’informe citat i que afirma “un ús 

elevat de les teràpies tradicionals com l’acupuntura”
136

 però referit al Sistema 

sanitari xinès que en l’enquesta realitzada no s’ha pogut constatar en relació a la 

Comunitat xinesa de Barcelona i en concret del barri Fort Pienc, ans el contrari la 

tendència assenyala que si una medicina presenta plena acceptació és 

l’anomenada occidental. Encara que Jordi Vicent també es manifestava cap el 

mateix sentit quan afirmava, com ja havíem reproduït, que “els usuaris xinesos 

crec que ara utilitzen el terapeuta xinès, el metge xinès i  fins i tot hi ha aquí 

metges que no estan censats com a metges, que venen que són metges xinesos, i 

que treballen aquí i només treballen amb la comunitat”
137

. 

 

                                                
133

 Op. Cit. en n98. Pàg. 25 

134
 Ídem 

135
 Ídem 

136
 Ídem 

137
 Op. Cit. en n94 
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Altre punt com assenyala Vargas a partir de l’informe de l’Agència Catalana de 

Salut Pública és l’anomenada “barrera lingüística”
138

 en la que es troben els 

ciutadans xinesos a l’hora d’accedir als serveis sanitaris i que la “incomunicació 

genera molta frustració i inseguretat”
139

, aquest seria junt amb la 

“desconfiança”
140

 al sistema de salut un dels motius pels quals Vargas assenyala 

que “prefereixen”
141

 els ciutadans xinesos “recórrer a la medicina tradicional”
142

 

xinesa. No obstant no són les dades que s’han pogut recollir al barri del Fort 

Pienc. 

 

Així com en un altre punt assenyalat per Vargas, citant a Sánchez Pérez que 

aquest arran d’unes entrevistes efectuades “detecta certa desconfiança vers els 

sistemes de salut i la medicina occidentals per part dels usuaris xinesos”
143

. 

Aquest aspecte no s’ha pogut detectar i més aviat en les 20 enquestes efectuades 

sembla que tant el sistema de salut com la medicina occidental estan plenament 

integrats en els hàbits dels ciutadans xinesos del barri Fort Pienc, al menys els 

que es dediquen als seus comerços a peu de carrer. No obstant sí que com 

assenyala Vargas en la seva interessant tesi la problemàtica a l’accés a la sanitat 

pública o el handicap, podríem dir, es troba en la “barrera idiomàtica”
144

 que 

milloraria citant a l’Agència de Salut Pública amb la “presència de mediadors o 

d’intèrprets als hospitals”
145

. 

 

 

  

 

                                                
138

 Ídem 

139
 Ídem 

140
 Ídem 

141
 Ídem 

142
 Ídem 

143
 Op. Cit en n98. Pàg. 26 

144
 Ídem 

145
 Ídem 
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4.  És possible un diàleg entre la medicina tradicional xinesa i la medicina 

occidental? 

 

En relació a aquest punt s’ha trobat unanimitat en les respostes a les entrevistes 

efectuades. En aquest sentit el Prof. Jordi Vicent manifesta que no només que hi 

ha diàleg entre ambdues medicines sinó que la societat barcelonina “això ho 

demostren  les enquestes que hi ha on es parla d’un, les potser no tant 

espectaculars 25% fins a un 40%, que ha utilitzat l’acupuntura, jo em quedaria 

amb un terme mig i em quedaria amb un 30-32% de gent que ha provat 

l’acupuntura per tant avui en dia jo crec i en els meus alumnes els hi dic que 

estem vivint un moment dolç, ells potser no ho viuen però jo que he viscut els 

anys 80 i principis dels 90, crec que ara estem en un moment dolç de 

l’acupuntura dins de la societat de Catalunya”
146

. Una medicina tradicional que 

els seus usuaris acostumen a conjuminar amb l’anomenada medicina occidental.   

 

Per altre banda el prof. Vicent afegeix que “Si aquí a més hi ha una cosa que va 

ser l’Organització Mundial de la Salut  que va recomanar a l’acupuntura  el que 

podria treballar en el camp de diferents patologies, sent molt econòmica i que 

molts països que econòmicament no poden pagar molta medicina això es pot fer 

molt econòmicament,  es poden tractar les patologies des de  diferents vessants, i 

això ha arribat a la gent i per tant es podria dir que estem a la societat catalana a 

un nivell de coneixement similar a altres països d’ Europa fins i tot a països on 

l’acupuntura  entra dins la seguretat social. Estem a un nivell molt  similar”
147

 

 

El diàleg entre ambdues el prof. Vicent considera que “Sí, del tot hi ha de ser, hi 

és , sinó que a més a mes hi ha de ser l’hem de trobar, l’hem de forçar, la 

                                                
146

 Op. Cit en n94 

147
 Ídem 
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medicina només és una, són diferents maneres de veure una mateixa cosa, un ser 

humà és un ser humà, no és un ser humà europeu o vist a l’europea és un ser 

humà, nosaltres el que oferim és un altre punt de vista per tant ens hem 

d’entendre, perquè parlem de la mateixa cosa amb altres paraules amb altres 

terminologies, però estem parlant del mateix per tant si parlem del mateix ens 

hem d’entendre, el que no podem fer és tornar als anys 80, hi havia una 

confrontació constant no només entre la societat que no ens entenia sinó entre la 

medicina convencional europea que no ens entenia i per tant creia que estàvem 

parlant de coses totalment diferents”
148

. El prof. Vicent es refereix el que hem 

estat exposant en relació als inicis complicats i difícils de l’acupuntura a 

Barcelona i la seva implantació. 

 

En aquests moments considera el Prof. Vicent que  “Jo crec que això ha canviat, 

porto vint-i-dos anys treballant a un centre mèdic a Mataró. Allà sóc una persona 

que he integrat l’acupuntura dins de diferents especialitats i per tant tots els 

especialistes em deriven malalts i jo derivo malalts a especialistes crec que això 

és una cosa que no hem de buscar un protagonisme des del  “jo sóc el millor 

terapeuta del món” i la medicina tradicional xinesa és la millor eina del món, 

sinó que és una més, els extremismes … això és el que fa mal, jo la practico i 

per tant és la millor, no,  jo la practico per tant és una més dins d’aquest ventall 

de medicines que hi ha. Per voler buscar el protagonisme de la nostra medicina i 

quan anem d’aquesta manera i volem que la nostra sigui la millor i volem que la 

nostra sigui la més important estem fent mal al pacient, nosaltres ens devem al 

pacient, en definitiva crec que aquests extremismes són els que fan mal, però he 

de parlar del meu punt de vista i per tant el pacient en surt perjudicat, però això 

ha canviat molt, encara ens queda molt treball a fer, molt, però sí que hi ha un 

enteniment i que l’hem de portar encara més enllà”
149

. El prof. Vicent és de 

l’opinió d’una complementarietat. 

 

                                                
148

 Ídem 

149
 Ídem 
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No obstant ens trobem amb una medicina tradicional que presenta els seus 

paral.lelismes i alhora punts de convergència amb les pràctiques mèdiques 

seculars catalanes. En aquest sentit el Prof. Vicent ens recorda com “la medicina 

xinesa té diferents eines i diferents teràpies, la més usada aquí a Catalunya  és 

l’acupuntura, l’acupuntura i la moxibustió són dos tècniques que van juntes, de 

fet l’ideograma la paraula que designa acupuntura no existeix, l’ideograma és 

acupuntura i moxibustió  no es poden separar, i l’ideograma es l’utilització 

d’agulles i escalfar, els punts i les zones. Escalfar, aquí és una tècnica que també 

s’utilitza no amb una planta sinó amb una esterilla, nosaltres quan tenim un 

dolor ens escalfem algunes zones, amb medicina xinesa s’utilitzen algunes eines, 

s’utilitzen també les ventoses durant molts i molts anys, hi ha altres eines com 

també la fitoteràpia, aquí a Catalunya les plantes ha estat una de les eines 

utilitzades durant segles i mil·lennis, la medicina xinesa té també les seves 

plantes amb la seva acció terapèutica i també les estudiem, també tenim  els 

exercicis, exercicis com el xi kung, o el tai xi el que busquen és molt similar a 

l’acupuntura, però enlloc de l’estímul de punxar és el moviment, és un 

moviment o una postura, un estirament o una respiració, buscant que la vitalitat 

del subjecte millori, tindríem una altra tècnica que seria el Tui Na seria el 

massatge, podríem donar-li una connotació de fisioteràpia dins la medicina 

xinesa”
150

. 

 

On es troba una perfecta simbiosi entre la medicina tradicional i la medicina 

occidental és a la Xina, el prof. Vicent ens explica la seva experiència i de quina 

manera en aquest país es porta a la pràctica la complementarietat, així el prof. 

Vicent ho argumenta “en el que és el marc de la Salut Pública per posar un 

paral·lelisme en paraules que entenem aquí, dins del món de la Salut Pública no 

hi ha aquesta competència, al contrari jo estava a l’hospital a urgències per 

exemple, i rebíem un malalt i en funció del que tenia i de com estava el 

derivàvem cap a una medicina o cap una altre, o cap a les dues, quan estava 

ingressat si s’ingressava el malalt rebia atenció tant d’acupuntura com de plantes 

                                                
150

 Ídem 
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xines, de ventoses, de moxa, com de pastilles de paracetamol o d’antihistamínic, 

és a dir sempre pensant amb el malalt aquesta es una situació que no hem pogut 

reproduir aquí jo entenc també que no es pot reproduir això, i entenc que no es 

reprodueixi tal i com existeix  a la Xina perquè allà és la seva medicina però ells 

han entès que existeix un altre tipus de medicina i l’han fet seva també i 

l’utilitzen quan és necessari”. 

 

El prof. Vicent considera que en el nostre país s’hauria d’apropar però “per tant 

no arribant al model de la Xina jo crec que hauríem d’arribar a un model on la 

medicina xinesa podés estar introduïda dins de la societat d’una manera com ho 

està la medicina convencional jo crec que hi ha tres aspectes que faciliten i 

justifiquen que estigués dins la sanitat  pública perquè una medicina estigui a la 

sanitat pública hi ha tres requisits indispensables: primer és científicament 

demostrable, aquí a Europa s’ha de demostrar científicament, hi ha diferents 

estudis com t’he dit abans que ho validen. Se n’han de fer més evidentment.  

Segon, econòmicament viable i més avui en dia, i econòmicament és molt  

viable, molt  més que receptar fàrmacs. Tercer- Que és molt important, que 

socialment hi hagi una demanda, hi ha un tant percent molt elevat que ho utilitza 

i molt més seria si fos més econòmica, és a dir nosaltres ho veiem que hi ha més 

gent que ho utilitzaria  però cada visita val uns diners que molta gent no té i que 

per tant si estigués dins la sanitat pública hi hauria una demanda molt més alta, 

per tant aquests tres punts”
151

. 

 

Tres punts que resumeix com “és a dir científicament demostrable, 

econòmicament viable i socialment demandada jo crec que tots tres hi són per 

tant la voluntat d’ara política és la que hi hauria de ser, no és que no es vulgui 

però suposa que ara hi ha altres coses molt més importants, per a ells més 

importants que això”
152

. 

 

                                                
151

 Ídem 

152
 Ídem 
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El Dr. Cai Jian també és de l’opinió del diàleg entre ambdues medicines “Yo 

creo que sí, había publicado en la Vanguardia, varias veces artículos sobre 

acupuntura y medicina tradicional china, y muchas veces son artículos escritos 

por lo médicos de aquí, por los médicos de medicina occidental, entre los 

médicos de medicina occidental también hay bastante gente que conoce la 

medicina tradicional China, de hecho en el Colegio de Médicos de Barcelona 

hay una asociación de los acupuntores, es decir son médicos de aquí son 

licenciados de medicina de aquí luego aprendieron acupuntura se asociaron y 

están haciendo trabajo en el campo de medicina tradicional China”
153

. 

 

Precisament pel Dr. Albert Garcia Janeras del COMB en el mateix sentit 

manifesta que “Són complementaries, les dues medicines són complementàries,  

nosaltres els metges acupuntors, els metges col·legiats acupuntors que fem 

doncs nosaltres els metges col·legiats acupuntors si veiem que s’ha de tractar 

amb antibiòtic li donem l’antibiòtic o si necessita una altre medicina li donem 

l’altre medicina o  si s’ha d’ operar, s’opera. És complementari, nosaltres per 

exemple,  has vist que hi ha varis llibres aquí, per exemple busques pneumònia, 

hi ha la forma de tractar amb  l’acupuntura la pneumònia, la pneumònia no es 

pot tractar amb acupuntura, si que  es pot tractar però es de l’època d’abans dels 

antibiòtics  perquè el més efectiu és que tractem amb antibiòtics, llavors a mi 

mai se m’acudirà tractar una pneumònia amb acupuntura, o la diabetis i no donar  

antidiabètics orals, o el paludisme o la tuberculosi, a tots aquests llibres ho 

posa”
154

. 

 

En la seva experiència el Dr. Albert Garcia Janeras ens explica que “hi ha unes 

altres malalties que no es poden tractar amb medicina occidental, llavors per 

nosaltres és complementari, a veure per nosaltres només hi ha una medicina la 

que va bé, en cada moment per aquella persona, és la més eficaç i eficient i 

productiu  per aquella persona, senzill i barat,  amb uns has d’ escollir una cosa i 

                                                
153
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154
 Op. Cit en n92 



Una aproximació a la comunitat xinesa                                                J. Ricard Morera Casaponsa 

de Barcelona a través de la medicina                                                          Pràcticum  Màster UOC 

tradicional xinesa.                                                                               Curs 2013-14/1    
                                                                                                            
            
 
 

68 
 

amb uns altres un altre, i apartem la gent aquesta que no són sanitaris que fan 

moltes coses i no saben de res, i altre cosa són els metges que fan medicina 

xinesa que pot ser no tenen tants coneixements de medicina occidental per poder 

conèixer quines altres opcions hi ha,  nomès saben del seu i no d’altres opcions, 

per saber en cada moment quina opció hi ha, nosaltres som més complerts”
155

. 

  

També el Dr. Garcia Janeras considera que “tota la medicina, la xinesa i 

l’occidental han superat totes les barreres físiques i polítiques que hi ha en el 

món, la medicina xinesa es practica en tot el món”. Unes dades que corroboren 

aquest punt que assenyala el Dr. Garcia Janeras és a partir del informe
156

 de 

l’OMS en el qual són 78 països on s’utilitza l’acupuntura, a part de la Xina que 

un 40% de l’atenció sanitària és de medicina tradicional amb un volum de 200 

milions de pacients tractats anualment segons dades
157

 del mateix organisme 

internacional. 

 

El Dr. Garcia Janeras ens informa en relació a la internacionalització que és una 

medicina tradicional integrada “vull dir que hi han societats científiques 

internacionals a cada país hi ha associacions de metges acupuntors, nosaltres per 

la nostra secció està dins de la junta de la  ICMART (Internacional Council of 

Medical Acupuncture and Related Techniques), totes les associacions mèdiques 

i d’acupuntura relacionades, són associacions mèdiques nosaltres estem dins de 

la secció europea”
158

. 

 

El Dr. Garcia Janeras ens proporciona una aproximació al nostre país “ara no sé 

les estadístiques però podria ser que un 75 % de la gent de Catalunya hagi provat 

els tractaments complementaris de la medicina,  d’aquests, el 43% han provat 

l’acupuntura, l’acupuntura està molt reconeguda per la gent, la gent sap que si 

una cosa no els va bé no la utilitzen, un altre cosa és el rebuig inicial que hagi 

                                                
155

 Ídem 
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pogut ser al Col·legi de Metges, i encara hi ha metges que pensen que això és 

màgia i és efecte placebo, però com que amb  els gossos i els animals també 

se’ls hi fa, i amb ells no hi ha efecte placebo, i els hi va bé  també es curen els 

animals, hi ha estudis científics que demostren que l’efecte placebo tampoc no 

és tant, no és com diuen que l’acupuntura és l’efecte placebo, ara hi ha uns 

estudis nous a Anglaterra on s’ha fet  amb casos amb gent inconscient, amb gent 

amb trastorns cognitius i també els hi va bé, o sigui que no pot haver-hi efecte 

placebo, o sigui l’acupuntura va bé, llavors la gent ho sap i va a l’acupuntura 

però el problema més important que tenim aquí és sobretot a nivell social a 

veure qui la fa, on la fa, perquè aquí s’han fet barbaritats”
159

 

  

Segons la OMS les medicines amb “base en herbes i l’acupuntura són les 

teràpies de medicina tradicional”
160

 més esteses. Els informes de recerca, segons 

el mateix organisme, mostren que les publicacions en revistes científiques 

assenyalen que hi ha “eficàcia de l’acupuntura en el tractament del dolor i les 

nàuseas”
161

. Aquest punt es pot ampliar al final del pràcticum on s’han transcrit 

les entrevistes en la seva totalitat i s’aborden els temes de l’evidència en relació 

a la medicina tradicional xinesa.  

 

Els informes Cochrane consultats per aquest pràcticum mostren, no obstant que 

manquen més estudis d’evidència, manca més recerca en aquest àmbit i cal 

millorar en alguns la metodologia de la recerca i d’altres són necessaris més 

assaigs per aportar “conclusions definitives”
162

. 

 

En aquest sentit el Dr. Garcia Janeras ens assenyalava que “hi ha evidències 

científiques, nosaltres cada dos anys fem congressos internacionals per metges 

                                                
159

 Ídem 

160
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 Ídem 
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 AAVV (2013) Resúmenes Cochrane. Evidencia fiable. Decisiones informadas. Mejor salud. Ed. The 

Cochrane Collaboration. URL: http://summaries.cochrane.org/es/search/site/medicina%20china [consulta 

desembre 2013] 
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acupuntors  i cada dos anys, són congressos amb repercussió internacional i cada 

dos anys  fem un “up date” que és una recopilació  d’evidències científiques, que 

hi han cada dos anys, que demostren que l’acupuntura serveix per tractar, hi ha 

tot una sèrie de malalties de les que hi ha evidències científiques”
163

. 

 

Dades aportades per l’informe
164

 del Ministeri de Sanitat ens indiquen que el 

23,6% de la població espanyola ha utilitzat alguna vegada teràpies naturals, 

entre elles l’acupuntura que seria un 31,5% juntament amb la medicina 

tradicional xinesa del total del 23,6% esmentat. També que l’any 2007 hi ha una 

reducció al 12,9% de la població. Entre la població sobretot és utilitzada per 

“dones de classe mitjana alta o alta, entre 36 i 45 anys i d’àrees 

metropolitanes”
165

.  

 

Segons el mateix Ministeri es troben a data de 2011 i utilitzant segons 

manifesten la font de les pàgines grogues, 224 centres de medicina tradicional 

xinesa a Espanya i 1024 centres on es practica l’acupuntura. Per tant una 

medicina i una pràctica que com ens hem referit necessita d’una regulació.  

 

Una medicina tradicional xinesa que per altre banda i les opinions recollides van 

en el mateix sentit que dialoga amb l’anomenada medicina occidental amb la 

qual es complementa. Una medicina tradicional xinesa que en la comunitat 

xinesa de Barcelona en l’enquesta realitzada en el barri Fort Pienc, com hem 

assenyalat, és utilitzada segons els resultats de manera minoritària i de manera 

combinada amb la medicina occidental malgrat que en el seu país d’origen està 

àmpliament estesa i integrada fins i tot en el sistema de sanitat. 

 

 

 

                                                
163 Op. Cit en n94 

164
 Op. Cit en n123. Pàg. 26 
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5. Conclusions. 

 

En el treball s’ha intentat mostrar com és la comunitat xinesa a Barcelona 

amb les seves particularitats. Pretenen ser una radiografia d’aquesta 

comunitat amb un ingredient i manifestació del seu bagatge com és la 

medicina tradicional xinesa. Una comunitat que ha anat evolucionant al llarg 

del temps i que presenta una sèrie d’estereotips que han format part del 

nostre imaginari col·lectiu. En l’annex amb les entrevistes es pot completar 

aquest paisatge. 

Per tant un treball que ha intentat, com ja ens hem referit a la formulació de 

la hipòtesi del mateix superà els filtres i els condicionants de la nostra visió 

per tal d’apropar-nos més a la realitat d’aquesta comunitat que viu i treballa a 

Catalunya i en concret a la població de Barcelona i quin paper presenta la 

medicina tradicional xinesa. 

Aquesta aproximació a la comunitat ens mostra com s’han conformat uns 

tòpics que s’han desfermat mostrant una realitat d’unes persones que lluiten 

en el dia a dia i que com en tots els col·lectius es poden trobar mostres dels 

diferents arquetips humans que transcendeixen a les percepcions que es 

tenen de la comunitat sovint esbiaixades. Es tracta per tant d’una comunitat 

que tot i tenir un gran bagatge històric i cultural s’està integrant en la nostra 

societat, la nostra cultura i tradicions sense traumatismes tot conformant-se 

una biculturalitat beneficiosa i enriquidora per la comunitat acollidora i la 

que acull. No obstant hi ha dificultats com es pot observar en els testimonis 

de les mediadores entrevistades Anna Bahí i Begoña Ruiz de Infante. 

Per altre banda, malgrat que en l’exposició de les polítiques aparentment 

comporten un treball en xarxa, coordinat i planificat no és així l’opinió 
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d’experts com Gemma Pinyol
166

, politòloga i coordinadora del programa 

“Migracions” del CIDOB o el professor Pablo Santolaya. 

 Gemma Pinyol argumenta que les “polítiques d’immigració ens diuen quina 

és la societat que volem construir en un futur” a més ens diuen “moltes coses 

de nosaltres mateixos”. Aquest tipus de polítiques “haurien de ser de llarga 

durada”, “no són serioses i es basen en la reacció”. El professor Pablo 

Santolaya
167

 considera que aquestes polítiques analitzant la normativa es 

basen en la “inestabilitat”, a més aquestes polítiques estan mancades de 

“coordinació i planificació”.  

És a dir podem coincidir amb la politòloga i el professor que falta “consens” 

i també polítiques basades en “la igualtat”, bàsicament “polítiques d’igualtat 

d’oportunitats”. Unes polítiques que per tant afecten a la comunitat xinesa i 

que permetrien una integració i cohesió social de la mateixa.  

Una integració que, segons Miguel Pajares
168

, no fou fins el 2005 que l’estat 

espanyol dedicà més recursos i només eren fins llavors els ajuntaments i 

comunitats autònomes i amb poc finançament les que les portaven a terme. 

Considera aquest autor que les polítiques migratòries europees i l’espanyola 

                                                

166 AAVV Pla Barcelona Interculturalitat. Entrevista en profunditat: Gemma Pinyol. Barcelona: Ed. 

Ajuntament de Barcelona 

URL: http://www.interculturalitat.cat/resources/entrevista-en-profunditat-gemma-pinyol-

polit%C3%B2loga-i-coordinadora-del-programa-%E2%80%9Cmigracions%E2%80%9D  

[consulta juny 2013] 

167 Aja, Eliseo et alter (2005) La regulació de la immigració a Europa dins Col.lecció d’Estudis Socials 

núm. 17. Barcelona: Ed. Fundació La Caixa. Pàg. 232 

URL: www.estudis.lacaixa.es [consulta juny 2013] 

168
 Pajares, Miguel (2006) Inmigración y políticas de integración dins Cuadernos electrónicos de 

Filosofía del Derecho nº14. València: Ed. Universitat de València 

 URL: http://www.uv.es/cefd/14/pajares.pdf [consulta juny 2013] 
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s’han “caracteritzat per pols oposats” fomentant per una banda el rebuig a 

l’immigrant i la xenofòbia alhora que per l’altre creixia la “preocupació per 

la integració”. Per tant Pajares opina que calen més recursos específicament 

per polítiques d’integració i per tant “replantejar les polítiques migratòries”. 

També en aquest sentit a la primera sessió de treball del Grup Consultor del 

Consell Municipal d’Immigració
169

 de Barcelona considerava com a 

principals situacions de desigualtat i exclusió, entre d’altres, “el marc legal 

discriminatori, ambigu i contradictori”. 

Per altre banda, a la introducció fèiem referència als factors que dificultaven 

la convivència i ara podem assenyalar, seguint el debat
170

 que s’organitzà per 

part de l’Ajuntament de Barcelona en relació a la interculturalitat, quins 

factors faciliten la convivència i relacions entre barcelonins de diferents 

orígens. En aquest sentit es proposà i podem estar d’acord que cal un “canvi 

de sistema de valors”, major relació, una “reestructuració de la societat”, 

“projecte comú de ciutat”, “major representativitat”, “recursos i accés”, entre 

d’altres. Els especialistes reunits per l’Ajuntament consideraren que han de 

sentir-se tots (nouvinguts i barcelonins/es)  part de la ciutat, “coneixement 

mutu, cercar interessos comuns, “cultura de pau” i “promoure principis 

democràtics”.  

Per tant aquests desideratum dels experts els podem subscriure i aplicar per a 

la comunitat xinesa a Barcelona. Una comunitat que s’ha de sentir part de la 

ciutat i que la conforma. No obstant com continuï la situació actual en la 

nostra economia possiblement es pugui donar el fenomen de la 

                                                
169

 AAVV Identificació de les principals situacions /manifestacions de desigualtat i/o exclusió per raó 

d’origen a la ciutat de Barcelona. Barcelona: Ed. Ajuntament de Barcelona  

URL: http://interculturalitat.cat/resources/identificaci%C3%B3-de-les-principals-

situacionsmanifestacions-de-desigualtat-io-exclusi%C3%B3-ra%C3%B3-d%C3%B3 

 [consulta juny 2013] 
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“reemigració”, citat per Beltrán
171

. És a dir ciutadans immigrants que tornen 

a fer un altre migració a una nova destinació. 

Cal assenyalar que en l’aprofundiment amb el treball de recerca inicial i a 

partir de la medicina tradicional xinesa s’han pogut constatar diferents punts. 

En aquest sentit hem pogut observar com la medicina tradicional xinesa és 

un conjunt de coneixements en relació a la salut que es considera integral, 

segons la classificació de teràpies naturals proposada pel National Center for 

Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) dels EEUU i citada al 

referenciat informe del Ministeri de Sanitat
172

, en la mesura que estudia tot el 

cos humà des d’una perspectiva particular i alhora mil·lenària que s’ha anat 

transmetent al llarg dels segles i que ha esdevingut un coneixement que ha 

superat les barreres locals per a ésser internacional i d’abast mundial. 

En aquest treball a més de les preguntes assenyalades de caire més social en 

relació a la comunitat xinesa també s’han respost i ens hem pogut apropar a 

com es practica la medicina tradicional xinesa a Barcelona. En aquest sentit i 

a partir d’una breu introducció a aquesta pràctica mil·lenària em pogut 

conèixer els diferents actors que les practiquen amb els seus diferents perfils 

i trajectòries, quins són els usuaris d’aquesta medicina i com conviu amb la 

medicina occidental a la qual es coincideix que complementa. Com hi ha 

diferents opinions al voltant del seu ús per part de la comunitat, en la qual els 

resultats que ens ha proporcionat l’enquesta tot i tenint en compte la mostra 

que és reduïda però que plasma que la medicina tradicional xinesa, al menys 

al barri Fort Pienc per part dels xinesos que viuen i treballen és a priori 

minoritària en relació al seu ús. 

Per tant també hem pogut respondre a la pregunta de quin lloc ocupa la 

medicina tradicional xinesa en la comunitat xinesa de Barcelona, al menys 

en una mostra del Barri Fort Pienc, no obstant caldria una mostra més gran. 

                                                
171
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 A més hem aprofundit davant el possible diàleg entre la medicina 

tradicional xinesa i la medicina occidental, que esdevé no només un 

complement sinó un diàleg necessari. Una pràctica de medicina tradicional 

que ha trencat les barreres locals per a esdevenir un coneixement d’abast 

internacional que també ha traspassat a la mateixa comunitat xinesa essent 

els usuaris i els professionals no nomes xinesos sinó d’arreu del món. 

 

 

 

 

 

 

                        Any nou xinès a Barcelona. La Rambla
173
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6. Presentació i justificació de les fonts utilitzades. 

 

Bàsicament són fonts documentals, entrevistes i enquesta. 

En relació a les fonts documentals destacar els estudis realitzats per Joaquin 

Beltran i Amèlia Sáiz. A més de documents editats per l’Ajuntament de 

Barcelona, Fundació CIDOB i Fundació Jaume Bofill. Per altre banda, 

assenyalar les dades estadístiques publicades sobretot per l’IDESCAT, INE, 

Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona i EUROSTAT que 

proporcionen a la recerca molta informació quantificable de la comunitat 

xinesa i la seva distribució. 

Les entrevistes han estat a una professora de xinès de l’Institut Confuci de 

Barcelona arribada a Barcelona l’octubre de 2012, un altre al Sr. Lam Chuen 

Pin empresari i president de la Unió d’associacions xineses de Catalunya a 

més d’introductor del Kung Fu i la medicina xinesa a Espanya. A nivell de 

mediació intercultural amb la comunitat xinesa s’ha entrevistat a les 

professores Anna Bahí i Begoña Ruiz de Infante. També s’han realitzat 

entrevistes però més relacionades amb la medicina xinesa tradicional amb el 

Dr. Cai Jian (president Associació Medicina Tradicional), el Dr. Albert 

Garcia Janeras (president de la secció de metges acupuntors del Col.legi 

Oficial de Metges de Barcelona) i el prof. Jordi Vicent (Graduat en 

naturopatia i Medicina Tradicional Xinesa – Grau A- i professor Centre 

CENAC).  

Finalment s’ha realitzat una enquesta d’elaboració pròpia a 20 ciutadans 

xinesos del Barri Fort Pienc de l’Eixample de Barcelona. 
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7. Annex: Entrevistes  

 

 

 Sra. Jiechao. Professora Institut Confuci Barcelona. 

 Sr. Lam Chuen Ping. Empresari. 

 Sra. Anna Bahí Lloveras. Professora, traductora i mediadora. 

 Sra. Begoña Ruiz de Infante. Professora,traductora i mediadora. 

 Dr. Cai Jian. Metge MTX i President Associació MTX 

 Dr. Albert García Janeras. Metge i President Secció Metges 

Acupuntors del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. 

 Sr. Jordi Vicent. Graduat en Naturopatia i MTX (Grau A) i professor 

Centre CENAC. 
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 Sra. Jiechao.  

Professora nadiua de xinès del Institut Confuci de Barcelona 

 

 Entrevista realitzada a la Facultat d’Economia de la Universitat de 

Barcelona el 31 de maig de 2013 

 

 ¿Cuándo viniste a Barcelona? 

En Octubre. 

 

 ¿Cómo fue elegir Barcelona para venir? 

Me gustaba mucho, me gusta la comida, el clima y la gente.  Pero también hay 

muchas diferencias entre Barcelona y Pekin pero a mí me gusta Barcelona 

mucho. 

 

 ¿Qué diferencias encuentras entre Beijing y Barcelona? 

Primero en Beijing sólo soy estudiante y aquí soy profesora, el trabajo cambia, 

pero para mí casi todas las cosas son muy buenas pero por ejemplo el clima es 

diferente. Beijing es muy seco y aquí es muy húmedo y también en primavera el 

tiempo es “muy bien”. Las comidas son diferentes. No he probado la comida de 

España o de Europa y aquí tengo muchas oportunidades para probar comida 

nueva. Las gentes son diferentes creo que es muy difícil de explicar en China o 

en Asia la gente actúa como no sé como se dice es muy diferente, pero aquí la 

gente. Voy a dar un ejemplo en Beijing por ejemplo allí los alumnos hacen lo 

que el profesor dice pero aquí los alumnos, por ejemplo los niños no escuchan lo 

que les digo sólo actúan como quieren para mí es un poco difícil explicar qué 

quiero que hagan ellos, el comportamiento es distinto. 
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 ¿Qué ha sido lo más difícil para ti de vivir aquí, lo más complicado? 

Tengo problemas de idioma, en las tiendas todo es catalán y para mí castellano 

es un poco difícil y el catalán no lo entiendo nada. 

 

 ¿Es complicado para una persona que viene de China integrarse en la 

sociedad de Barcelona? 

No,  para mí es una experiencia Beijing es una ciudad internacional no, no creo 

que sea difícil, es un cambio pero da igual. 

 

 ¿Conoces a otras personas de China, cómo viven aquí? 

Sí. Los compañeros de trabajo, ellos vinieron aquí hace 10 años o más de 10 

años. 

 

 ¿También son profesores? 

Sí. También entre mis alumnos hay chinos. 

 

 ¿Son de la comunidad china? 

Sí 

 

Creo que es una experiencia muy buena tanto ir a China como venir aquí es una 

muy buena oportunidad tanto para jóvenes como para viajar. 
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 Sr. Lam Chuen Ping.  

Empresari. Primer metge de medicina 

xinesa a Espanya (acupuntura). 

Introductor del Kung-fu al Consell 

Superior d’Esports. Propietari d’un gimnàs i diversos 

negocis de restauració entre ells el conegut restaurant 

“Memorias de China”. A més assessora empreses en la 

seva relació Espanya-Xina i és President de la Unió 

d’Associacions Xineses de Catalunya amb 4.000 empreses inscrites
174

. 

 

 Entrevista realitzada en el Restaurant Memorias de China de 

Barcelona el 3 de juny de 2013 

 

 ¿Cuántos años hace que llegó a Barcelona? 

En el mes de mayo del año 1972 

Hace 42 años 

 

                                                
174

 Dades biogràfiques: Berengueras, Josep Maria (30 octubre 2010) Lam Chuen Ping: “Llegan 

empresarios con dinero que ayudan a sus compatriotas”. Barcelona: Ed. El Periódico.com 

URL:http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/20101030/lam-chuen-ping-llegan-empresarios-

con-dinero-que-ayudan-sus-compatriotas/565748.shtml [consulta juny 2013] 

Imatge: AAVV (26/11/2009) La policía actua contra empreses xineses perquè contra les autòctones no 

s’atreveix. Barcelona: Ed. El Singular Digital.cat 

URL:http://www.elsingulardigital.cat/cat/notices/2009/11/_ldquo_la_policia_actua_contra_empreses_xin

eses_perque_contra_les_autoctones_no_s_rsquo_atreveix_44728.php [consulta juny 2013] 
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 ¿Cómo fueron los inicios? 

Era un viaje por Europa, salía del cole y he encontrado que aquí era fantástico.  

 

 Y entonces decidió quedarse… 

Yo volví a Hong Kong, pues venía de Hong Kong,  y decidí venir aquí, y me 

instalé aquí hasta ahora. 

 

 ¿Ha cambiado la situación de la comunidad china de entonces con la de 

ahora? 

El cambio más bien es una evolución, en el año 72 en España apenas se 

encuentran chinos, en Barcelona había 20 no más, para decir un cambio no hay 

sino que es una evolución en número. Cuando empiezan a llegar más chinos es 

en los años 80 y tantos,  cuando en Barcelona se programaron los JJ. Olímpicos 

es cuando empiezan a llegar muchos chinos de diferentes partes de Europa y se 

crean oportunidades de negocio y de trabajo, etc. etc., y  después empiezan a 

llegar chinos de fuera de China a España porque tienen menos control para los 

inmigrantes mucho más fácil de entrar en comparación con otros países 

europeos, por tanto empiezan a llegar grandes partidas de chinos aunque la 

proporción tampoco es grande porque hoy en día estamos hablando de 190.000 

no llegan a 200.000 en España y comparado con otros países es poco. España ha 

tenido distintas acciones como dar permisos de trabajo si es positivo o negativo 

ya lo valorareis vosotros pero para nosotros no. 

 

 Es un sistema más permisivo con la entrada… 

Primero no tiene un buen control de fronteras, en segundo lugar  que cada 2/3 

años hay una amnistía que permite que todos los inmigrantes ilegales de toda 

Europa, de toda Europa, porque es difícil conseguir un permiso de trabajo en 

otros países europeos en cambio en España los regalan por tanto aquí se 

acumulan más ilegales que en otros países. 
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 Por tanto la política inmigratoria ha sido distinta del resto de Europa… 

No tenían ni idea de política inmigratoria  

 

 Han pecado un poco de ingenuos… 

Viajando por el mundo te pones las manos en la cabeza porque sabemos, 

conocemos lo que va a venir las consecuencias pero curiosamente en el 

Gobierno los que manejan las políticas no son consecuentes porque si les ha 

dejado venir los tiene que mantener… e incluso los inmigrantes ilegales pueden 

salir a manifestarse a la calle, que si queremos comer, queremos una vivienda, 

queremos derechos, ¿dónde se ha visto esto?  Porque en comparación con otros 

países asiáticos, ya no hablo de China el tema de inmigración está muy bien 

calculado, en cambio en España se da una facilidad impresionante y esto ha 

traído muchísimos ilegales aquí pero cuando surge cualquier problema se echa la 

culpa a los inmigrantes por esto desde la asociación podemos tener muchos… 

del Gobierno central 

 

 ¿Cuál es el perfil actualmente de los inmigrantes chinos comparado con 

años anteriores? 

De qué etapas? 50, 60, hasta los 80 yo creo que son los mejores porque son 

personas que tienen un nivel general como cultura, estudios, formación, etc, pero 

después de los 80 aprovechando la oportunidad de los JJ OO y luego menos 

control de las fronteras y es lo que ha permitido salir de China con 

documentación falsa con aviones enteros y así entrar.  No podemos decir que 

hay personal de buena o mala calidad sí de dónde vienen, nivel de estudios, 

conocimiento o contactos con el mundo exterior, buscan donde tiene fácil acceso 

y donde pueden entrar, por esto he hecho la comparación con los chinos de 

interior de Zhejiang que yo mismo comparo con  Shanghai de hace unos 20 

años, hay una distancia.  

Se ha creado alarma social por no saber lo que hacer. Los políticos en la política 

tienen que saber qué tipo de inmigrantes ya que cada país es diferente y tienen 

sus necesidades por esto hablo de calidad en las diferentes etapas y no de una 
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política general para coger los inmigrantes y si no los necesitamos para qué 

coger más. 

 

 ¿Cuáles son las principales actividades de la comunidad china en 

Barcelona? ¿a qué se dedican estos inmigrantes?  

En principio los inmigrantes de Barcelona, estamos hablando de volver a los 

años 50 son estudiantes, después éstos al terminar sus estudios ven posibilidades 

algunos tienen carrera y la siguen y otros aunque la tengan ven que se gana más 

dinero montando un restaurante chino, porque en los años 70 aquí nadie conocía 

la cocina china y de cualquier manera hay una cola impresionante desde las 8 

hasta las 12 dan cena algo que es increíble. Entonces claro para los inmigrantes 

ven que esto es un gran negocio…. Pero el desarrollo ha cambiado a partir de los 

años 90 cuando ha despertado el tema de la importación textil y el tema de los 

regalos y allí empieza a entrar en la zona de Trafalgar, llegando muchos chinos,  

y con gran éxito hasta que nos dicen del Ayuntamiento que aunque Trafalgar es 

una zona de toda la vida de mayoristas, de textil, a ver como lo eliminais, lo 

limitais la tendencia. Pero después desde los 80 hasta el 2000, Barcelona era el 

mayor centro de importación y exportación de textil en Europa y venía todo el 

mundo a comprar a Barcelona, de Francia, Milán, de Marruecos … todo el 

mundo venía a comprar aquí, después se cambió, la política hizo un giro y 

empieza a endurecer, todos los controles y pone muchos problemas en todo este 

negocio y por tanto el negocio de la importación y el mayor mercado de Europa 

de distribución se ha ido a Italia, hasta ahora es Italia el mayor mercado de la 

distribución textil se concentra en Italia.  

Después la política catalana ha hecho un cambio presionando mucho más y 

Madrid empieza a dar facilidades, entonces Madrid acogió a muchos 

empresarios grandes de Catalunya, de Barcelona que se han ido a establecer a 

Madrid y aquí se ha hecho un gran cambio de estos 10 años desde el 2000 al 

2010 en que prácticamente se ha destruido todo el sector textil en Catalunya y 

también el mayor mercado de Europa de distribución. Si hablamos desde el 

punto de vista empresarial esto es un desastre.  
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En los años 2000 si hablamos del puerto, en Barcelona todo lo que entraba en el 

puerto de Barcelona, supera el 50% son mercancías que vienen de China, no 

hablamos de una invasión de mercancías, sino de trabajo, sino tienes trabajo 

mal.  Vivían 75.000 personas pendientes de todo lo que hace el puerto y hoy día 

el crecimiento desde el año 2.000 al 2.013 de un millón, un millón doscientos 

mil contenedores que entraban en aquella época actualmente estamos  en un 

millón setecientos, prácticamente no hay crecimiento. En cambio en Valencia se 

están importando alrededor de uno a 4 millones de contenedores. El crecimiento 

ha sido que Barcelona ha bajado un 8%  mientras Valencia ha subido un 3%.  

Esto es un conjunto de política de cómo se han manejado los políticos y todo 

esto afecta a muchos. Cómo funciona un sistema, cómo funciona otro sistema y 

esto afecta directamente a la persona que está trabajando que si el año 2.000 

trabajaban 75.000 personas son 75.000 familias dependientes del puerto de 

Barcelona y actualmente con este crecimiento es insignificante. Imagínate si 

tuviera un crecimiento igual que Valencia, con 4 millones, cuántos puestos de 

trabajo habría en el puerto: estaríamos triplicando puestos de trabajo, 

camioneros… de todo 

 

 ¿Según usted de quien es la culpa del gobierno central, de la Generalitat, del 

Ayuntamiento? 

Si hablamos del puerto ni la Generalitat ni el Ayuntamiento tienen competencias 

el puerto, la zona franca, la zona de aduanas… es del Gobierno Central  aunque 

la Generalitat tiene parte, el Ayuntamiento tiene parte pero a partir de la frontera 

no, de Aduanas, inspectores, no, todo viene directamente del Gobierno Central.  

 

 ¿Cuáles son las principales actividades actuales de la comunidad china en 

Barcelona? ¿Cómo ha evolucionado? 

Destruido todo el textil , por ejemplo el caso de Mataró que ha cumplido cuatro 

años y que todavía está en secreto de sumario y no se sabe  cómo cerrar,  pero es 

que no había mafiosos, no había tortura, no había todo lo que decía el conceller 

Saura. Con esto se ha destruido todo el negocio de toda la vida en Mataró, 
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porque se ha roto toda la cadena de producción, toda la cadena de producción en 

el textil que va desde el que hace el patrón, otro que corta, otro que cose, otro 

que distribuye, es una cadena de 10 ó 11 y los chinos ocupaban lo de coser y 

entrega y rota esta cadena hizo que se marcharan todas las marcas 

internacionales se fueron diciendo “de qué va este país” se ha roto y se ha 

arruinado toda la cadena. No solamente a los chinos sino que de 120 talleres que 

había en Mataró que eran talleres chinos y que trabajaban unas 5.000 personas se 

marcharon todos y actualmente solo quedan 2 ó 3 talleres y por tanto se ha 

arruinado todo Mataró No saben a qué negocio se van a dedicar y todavía están 

buscando camino. El alcalde quería abrir un macro “puticlub” dieron la licencia 

pero después por rechazo de los vecinos se acabó. Porque no sabían qué hacer 

con las naves. 

Sólo de la comunidad china que trabajaba en el sector textil había 5.000 

personas que viven, comen… gastan, etc.  

Después de arruinado el mayor distribuidor de Europa de importación de textil, 

arruinado la fabricación de textil e incluso que se fueron todas las marcas 

internacionales ya que se fabricaba mucho en Mataró, se fueron todas. 

En este momento los chinos que no están acostumbrados ni a cobrar paro ni a 

estar con los brazos cruzados ponen bazares, principalmente con muchos 

artículos y paralelamente los hijos que están estudiando en la Universidad todos 

sacan muy buenas notas. Por lo que actualmente los que sacan subvenciones, 

becas la mayoría son los chinos, cuando terminan los estudios los chicos buscan 

otra cosa porque no les gusta seguir los que hacen los padres. 

 

 Y la diferencia en la educación de valores, el esfuerzo, la exigencia… 

Esto es otra cosa,  en casi todos los negocios que puedo mencionar hay chinos 

incluso hay “Caprabos” tienen franquicias hay muchas tiendas de ropa que están 

muy bien decoradas y trabaja gente de aquí y chinos, detrás de muchos negocios 

hay chinos. No se ve aparentemente pero son chinos algunos negocios. Esto es 

bueno, es una buena integración, una buena convivencia, significa que hay una 

aceptación mirando a nivel de inmigración, aceptación de una cultura integral y 
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trabajando abriendo camino, en la crisis actual en todos los sectores está 

cambiando el modelo de comercio, de negocio, la manera de funcionar, como se 

fusionan unos con otros esto se ve en la unión de asociaciones. 

Hay muchos cambios en todo el sector comercio y en la unión de asociaciones 

tenemos unas 26 asociaciones, de mujeres, de cultura, de restauración, de 

importación principalmente en Catalunya.  

 

 ¿Cuál es el tejido asociativo de la comunidad china? 

La unión de asociaciones está por encima, solamente admitimos los presidentes 

de cada asociación, tiene su junta,  tienen su representación solamente actuamos 

cuando la imagen afecta a toda la comunidad china y en particular cada 

asociación tiene su propia función. Otra cosa importante es que sólo esta 

asociación es la que tiene la comunicación permanente con los gobiernos y 

también con la sociedad. 

 

 ¿Principalmente de qué son las asociaciones? Asociaciones culturales… 

comerciales? 

Culturales, por ejemplo Pekin tiene una asociación, Cantón tiene otra asociación 

Shanghai…  

Por territorios 

Sí por territorios,  por sectores de negocio y luego por cultura  

 

 Y ¿a través de la asociación se hace algún tipo de acogida?  Para facilitar la  

Integración a la comunidad china? 

Esto lo hacemos permanentemente. Primero es un información más o menos 

educativa de lo que puede hacer y de lo que no debe hacer,  hay cosas que en 

China sí que se pueden hacer pero aquí no,  hay un tipo de comunicación 

permanente, tenemos 6 periódicos en España y periódicos digitales que se leen 

en China también y son periódicos de 50-60 páginas en chino  y tenemos 

comunicaciones a través de la prensa de todas las cosas, leyes, normativas, 

encuentros, de todos cambios, una guía informativa, las comunicaciones de las 
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negociaciones con el Gobierno, con la sociedad, estamos muy bien comunicados 

en toda España. 

 

 

 ¿Encuentra que es una comunidad que se integra en la sociedad de 

Barcelona y a la vez la sociedad  de Barcelona integra a la comunidad 

china? 

Vamos muy bien, no llega a 60.000  chinos que viven en Catalunya. Estamos 

hablando de 20.000 autónomos, oficialmente autónomos de nacionalidad china 

son de 13.000 a 14.000 ya de que hay una parte que ya están nacionalizados la 

mayoría  de estos autónomos tienen 2-3 empresas o negocios  pequeñitos o 

menos pequeñitos en los que no trabajan sólo chinos por tanto hay una buena 

comunicación, integración  y convivencia con los vecinos ya que muchos de 

estos negocios, son de barrio, de cercanías, de proximidad… 

 

 Hay una reciprocidad en la convivencia. 

 

 ¿Y se puede considerar como se ha comentado a veces si es una comunidad 

abierta o cerrada?  

Es imposible una sociedad cerrada. Si fuera una comunidad cerrada no tendría 

negocios,  aparte tiene que estar abierta totalmente porque tiene que establecer 

buenas relaciones, ahora con la peluquería y con alguna tienda todos los vecinos 

están encantados. En principio con el tema de las peluquerías, hay peluquerías 

que no son peluquerías pero enseguida intervenimos y han creado asociación de 

peluquerías y la verdad con este precio que practican realmente no valen 40 

euros ni 30,  es lo que decimos siempre es un precio correcto. No hay 

empresario que sea pequeño que quiera hacer un negocio para perder el dinero, 

sino que hay que valorar el trabajo que lleva cortar un pelo, lavar un pelo… y 

piensa si el precio es justo si su precio es correcto o no, por tanto los chinos 

practicamos el precio correcto. Para no decir, las marcas, las empresas practican 

un beneficio del 1.000%-2.000%. Por esto en los años 90 cuando los chinos 
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importamos y empezamos a abrir tiendas tuvimos muchos problemas con las 

grandes marcas y las empresas que se juntaron para ir en contra la importación 

de los chinos.  

 

Tuvimos muchas charlas y los chinos miramos lo que vale un producto en China 

y lo que se aplica como precio final en la calle ¿cuál es?  Si aplicas un 400% es 

correcto cuando sale de fábrica, si luego tiene un transporte luego los aranceles, 

impuestos, mayoristas, y llega a la tienda, entonces el fabricante cuando menos 

porcentaje aplica, luego todo se va duplicando, entonces el 400% el 500% es el 

precio correcto, pero entonces en aquella época año 90 todas las grandes marcas 

fabrican en China y el precio que aplican es el 1.000%, 2.000%,  por tanto los 

empresarios chinos lo que hacen es aplicar en el resultado del beneficio, es una 

burrada, por tanto se juntaron para intentar frenar la importación de los chinos y 

seguramente recibieron mucha presión los gobiernos de no sé qué parte y hay 

mucha inspección, fue lo que ocurrió en el momento de los años 2.000 cuando 

aquí era lo más importante de Europa en distribución, importación, se lo 

cargaron con una presión de la política o de no queremos atacar a nadie pero se 

cargaron todos los negocios de España. España puede ser hoy líder de muchas 

cosas.  

 

 Por proteccionismo, por proteger este tipo de empresas que ya tenían su 

negocio 

Proteger podeis interpretar vosotros mismos pero los artículos que llegan todos 

tienen su coste. IPhone está fabricado en China, no tiene fábrica, todo son 

piezas, marketing, allí no triunfa es caro, es una cosa normal. Hay teléfonos 

mejores. Todas las grandes cadenas, marcas están fabricando en China. Por tanto 

su precio y beneficio a aplicar tendría que ser el correcto. No se puede aplicar el 

1000% pero puede ser obligado porque el gobierno español gasta más dinero y 

necesita recaudar. Todo está relacionado. 
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 Sra. Anna Bahí Lloveras.  

Ha estat professora de l’Institut Cervantes 

a Beijing city (China). Consultora de 

llengua xinesa a la Universitat Oberta de Catalunya. 

Mediadora intercultural a Santa Coloma de Gramanet i col.labora com a 

docent al Màster Universitari en “Comunicació Intercultural, Interpretació i 

Traducció en els Serveis Públics” de la Universidad de Alcalá
175

. 

 

 

 Entrevista realitzada en el Bar-Llibreria Laie de l’Eixample de 

Barcelona el dia 11 de juny de 2013. 

 

 

 Cóm és la teva relació amb la comunitat xinesa? 

Jo com que sempre he treballat amb la comunitat xinesa a nivell de conflictes 

normalment amb conflictes o els he ajudat per tramitar algun tema d’assumptes 

socials,  sempre  ha estat una relació doncs,  en les que he intentat ser propera  i 

ells també m’han explicat  coses que no expliquen al veí de la cantonada, ha 

estat una relació doncs, força de proximitat  i força  no sé... una relació  

professional  llavors tampoc...  ha estat molt professional però bé  ha estat fàcil. 

 

                                                
175

 Dades biogràfiques i imatge: Bahí, Anna (2013) Anna Bahí Lloveras Ed. Linkedin 

URL:http://es.linkedin.com/pub/anna-bah%C3%AD-lloveras/26/41a/34a [consulta juny 2013] 
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 Quins aspectes destacaries d’aquesta comunitat? 

No vull caure en tòpics  potser repetiré tòpics, però jo el que he vist és que  

certament doncs els hi  costa força integrar-se aquí, l’ idioma és únic obstacle, 

moltes vegades la majoria de vegades si que és cert que la seva principal 

motivació no és  aprendre l’idioma per poder-se  integrar aquí,  si no que és 

treballar, amb  lo qual, doncs  jo penso que és un dels principals motius pels 

quals  no s’ integren bé aquí  i no s’ acaben d’integrar  o  no  acaben de dominar   

el català o el castellà o el parlen poquíssim per  no dir gens perquè venen aquí a 

treballar i es la màxima. Com que ja tenen xarxa més o menys, tenen ja família i 

amics poden sobreviure i moltes vegades si treballen per persones xineses doncs 

ja ho tenen molt lligat, no és imprescindible,  no ho senten així al menys, no és 

que sigui imprescindible l’idioma d’aquí. 

 Quines són les principals dificultats que es troben els xinesos quan arriben? 

Molt lligat amb això primer, fer tràmits, és molt feixuc per ells és molt diferent. 

Quan arriben  sobretot el que han de fer són tràmits llavors és una de les 

principals dificultats  no s’ entenen amb el personal de l’ administració, que ho 

troben molt difícil, per ells és com  una odissea ara fer  això, ara anar aquí, ara 

anar allà, ara  els hi falta aquest paper, ara els hi falta aquell altre.  

Jo he estat a xina, per a mi a la Xina fer tràmits és molt més feixuc que aquí, ho  

pensava  així al principi i al final  d’estar allà i al final que ja dominava força 

l’idioma doncs jo continuava pensant que era molt  feixuc més que aquí, aquí  és 

més fàcil,i però ells tenen el problema principal de l’idioma, que és diferent. El 

tema de fer tràmits i després també i l’ idioma una cosa també implica l’altre. 

 I un cop instal·lats quins problemes acostumen a tenir? 

Un cop instal·lats doncs, Jo des del que he vist treballant en el lloc on estava 

treballant abans, ara no hi treballo, la convivència,  jo el que he vist és a nivell 

de comunitat de veïns, la convivència, l’entorn, un entorn diferent al seu, 

costums diferents.  
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Normalment és perquè per desconeixença, que hi ha coses que no, normes que 

potser que no segueixen per desconeixença o simplement, costums com no fer la 

neteja de l’escala perquè allà no la fan mai i després venen aquí i no saben 

tampoc que l’ han de fer. 

Solen viure força gent en el mateix pis normalment perquè són gent que treballa 

són menys les càrregues  de família que estiguin vivint  en un pis, es a dir pare 

mare fills, és menys habitual , el més habitual és veure una família, a més  també 

una habitació rellogada, sol ser força caòtic com és des del punt de vista de la 

gent que viu aquí la gent local, perquè es un entrar continuo de gent, sovint 

canvia hi ha molta mobilitat  llavors això és un dels problemes, un dels 

problemes que poden tenir que els veïns se sentin incomodes davant d’aquesta 

situació es queixin de la situació, que es queixin  per com ells viuen. 

 Què feies mediació comunitària?  

Sí, mediació comunitària. 

 Acceptaven bé la mediació?  

Normalment sí,  els hi costava molt d’entendre el concepte, els hi  era molt 

violent tractar un problema, un  conflicte cara a cara amb uns veïns, sempre es 

feia cara a cara, no sempre s’arribava a tractar el tema sobre la taula, de vegades 

es feia de forma individual, no  feia falta arribar a seure, però era una mica i els 

hi resultava una mica violent. A vegades també et trobaves en casos que no es 

responsabilitzaven. A vegades et trobaves amb casos que hi havia els llogaters 

no es responsabilitzaven, passaven la pilota als propietaris, i el propietaris 

tampoc en volien saber res, depèn de cada cas. Però normalment eren oberts a 

parlar-ho, però hi havia situacions diverses. Sempre que obries la porta, de 

vegades la persona responsable no hi era perquè treballava tot el dia,  era 

complicat això, poder comunicart-hi poder fer un procés sencer de mediació.   
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 És una comunitat que s’integra? La societat d’acollida els integra? 

És una comunitat que com t’he dit abans, no venen aquí a fer un intercanvi, 

venen aquí a treballar, majoritàriament el que he vist, al menys des d’allà a Santa 

Coloma, per guanyar-se la vida, bàsicament,  per treballar, llavors no és una de 

les seves prioritats integrar-se, es trobar feina. Llavors la llengua que és la 

principal eina, el principal instrument d’ integració, que t’ ajuda a entrar a la 

societat d’aquí catalana ells no la contemplen com a prioritat, si ho fan, si 

estudien català o castellà és per tema de papers per poder tramitar que si el 

reagrupament, tots aquest tipus de visats.  

 

 Perceps que la societat els integra?  

Hi ha molt tipus de gent, hi ha gent que són molt tolerants gent oberta que 

d’entrada estan oberts a ajudar-los a intentar-los integrar. Hi ha gent que no en 

vol saber res i que no ho posa fàcil cadascú se sent en el seu dret.  

Jo respecto les dues postures contundents com és però si que hi ha gent que està 

més oberta a acollir-los o a entendre’ls que fins i tot coneix la seva cultura com 

és. Tenim aquesta barreja de cultures, més o menys tothom al final acaba 

coneixent una mica d’on venen, i la seva cultura.  

 Quina opinió tens de les polítiques migratòries estatals? 

No conec molt a fons com funciona tot  

 O del que hagis vist en el dia a dia, les dificultats que s’hagin trobat en els 

processos migratoris.  

No sé el que més he vist és el tema de la llengua, ha estat el fet de superar el 

tema de la llengua. Hi ha un tipus de visat conforme han anat a classe de català. 

Em va fer l’afecte que era molt fàcil superar-lo fer un informe positiu, que són 

una mica laxos l’administració, fa una mica els ulls Clucs. Tampoc puc opinar-

ho ni comparar altres polítiques.  
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 A nivell local què es podria fer i no es realitza? quins aspectes caldria 

millorar de les polítiques publiques, dels plans municipals dels dia a dia que 

podrien fer els ajuntaments per millorar la situació de la comunitat xinesa ? 

A nivell local el que faltaria fer?  

En aquesta situació de crisi és complicat, però si hi hagués finançament donaria 

prioritat als nens molt sobretot, a l’escola que puguin aprendre moltes coses, que 

hi hagués d’alguna manera una col·laboració amb les escoles, perquè els nens 

primer a l’escola es puguin integrar bé amb altres nens, que no hi hagi barreres 

una mica facilitar la comunicació entre els nens, ajudar-los a trencar el gel, que 

vagin amb normalitat i amb  ganes l’escola que els hi  falta moltes ganes a 

l’escola, per això hi ha tant absentisme, perquè no entén res, es senten estranys, 

que es treballés la integració dels nens al cole, que això pot ser durant un procés, 

no sé durant les classes o fora les classes, llavors també  incentivar molt els nens 

que fora la classe que els nens participin en activitats extraescolars amb nens.   

Es a dir que a nivell escolar tenen moltes dificultats? 

Hi ha moltes dificultats, primer sentir les classe i anar-hi, anar-hi i a fer amics tot 

això,  que seria bo que d’alguna manera se’ls ajudés a que s’integressin amb els 

nens, sobretot això crec que és el mes important, perquè això ja porta que les 

classes vagin bé, si tu estàs bé amb el grup després tu també tens mes ganes 

d’anar a classe d’escoltar i aprendre si tu no estàs bé amb el grup no tens ni la 

voluntat, tens molt desinterès, no sents cap mena d’ interès per la classe per que 

aquí d’entrada són difícils, per ells amb l’idioma.  

No sé a nivell de l’escola això. Sobretot el tema d’extraescolars que se’ls 

incentives molt però no segregar, no diguéssim separats, junts amb els altres i si 

no entén res, no passa res, ja aniran agafant al final tot es comunica amb gestos i 

amb activitats, no et fa falta la llengua, ja t’ has deixat anar en aquest sentit 

després ja t’ atreveixes a parlar una mica , es important per evitar l’absentisme. 

Perquè els nens moltes vegades estan sols molt sols, perquè els grans també 

treballen es una forma de que estiguin acompanyats amb altres nens. Per tot en 

general crec que pot anar bé. Que a l’estiu participin més a casals d’estiu, 
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colònies esplais, tot això s’hauria de treballar molt si fes falta una especialista, 

una professional que treballés més amb aquesta comunitat que fes entendre bé 

als pares la importància d’això.  

 

 Es a dir que els bons resultats dels estudiants xinesos per la teva experiència 

del dia a dia no l’ has vist?  

Jo no es que hagi tingut molt de contacte amb les escoles, l’he tingut  i he sentit 

moltes històries  i sé una mica com estava el panorama a Santa coloma i altres 

llocs, jo sé que hi ha molts nens que falten a les classes, que no van a les classes, 

que menteixen als pares , com que els  pares no entenen el català o el castellà 

moltes vegades, com han de traduir, ells fan el que volen moltes vegades al final.  

Per una banda, el tema de les notes de seguir les classes es complicat, per altre 

banda la integració amb els altres nens sol ser complicada, la veritat és que els 

nens xinesos van junts, hi ha escoles que hi ha menys nens xinesos llavors 

s’integren millor, com els altres, no tenen més remei, si que és veritat que 

algunes escoles de Fondo, que hi ha molt nen xinés, és més complicat, també es 

l’edat, si és petitonet és més fàcil s’integren de seguida però si venen 

d’adolescents hi ha uns quants, aquella edat és molt complicada, jo em refereixo 

més a aquestes edats que són mes complicades. 

 

 Què més podria fer l’ ajuntament? 

Això per una banda és a l’ escola.  

L’ajuntament podria ajudar a nivell associatiu, o ajudar amb propostes a les 

associacions o a la comunitat xinesa per col·laborar  amb activitats que participa 

l’ajuntament amb la festa major, tot tipus d’ activitat així social, de comunitat  

de ciutadania, de participació, que també   puguin participar-hi, que puguin 

sentir-se partícips del que passa a la ciutat, i que ells  també puguin aportar 

alguna cosa  de la seva cultura,  facilitar-los, si hi ha alguna associació a la que 
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se li pugui facilitar les seves tasques el seu treball a ala ciutat, que puguin ser 

visibles amb l’altre gent. 

Que puguin ser visibles amb l’altre gent tenir-los en contacte també, sempre a 

nivell d’inclusió, mes que fer coses separades per ells. 

 

 Formin part de la xarxa de recursos  

Formin part d’un conjunt, sobretot aprofitar aquells interlocutors, aquelles 

persones més integrades amb coneixements de llengua com a models  que facin 

de punts, que ajudin a aquells que no coneixen tant l’idioma,  també entrin dins 

d’aquestes dinàmiques. 
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 Sra. Begoña Ruiz de Infante.  

“Llicenciada en Filologia Romànica per la UPV-EHU 

(1983-88) i en Xinès mandarí pel Beijing Languages 

Institue (Bejing, Xina, 1988-92), Màster en Immigració i 

Educació Intercultural per la Universitat de Barcelona, Les Heures 

(2004). 

Ha estat professora de castellà a la Universitat de Beijing (1989-90), al Liceu Francès 

de Beijing (1990-92 i 1994-99) i professora de xinès al Centre d'Estudis Orientals de la 

Universitat d'Alacant (2000-01). En el període comprès entre 1992 i 1994, va fer de 

periodista a l'oficina de Beijing de l'agència EFE. 

Des del 2001 treballa com a traductora i intèrpret per als serveis públics (TISP), 

primer a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (2001-2006) i, des del 2007, a 

l'Ajuntament de Badalona. 

Entre d’altres publicacions: Mirades del món. Algunes pinzellades de la Xina (2008). 

Barcelona: Guixdos, núm. 144. Suplement Guix 344”.
176

 

 

 Entrevista realitzada en el barri Fort Pienc de l’Eixample de 

Barcelona el dia 12 de juny de 2013 

 

 

                                                
176

 Dades biogràfiques i imatge: Ruiz de Infante, Begoña (2013) Begoña Ruiz de Infante. MIRAS. 

Mediació i interpretació: Recerca en l’àmbit social. Bellaterra: Ed. Universitat Autònoma de Barcelona. 

URL: http://grupsderecerca.uab.cat/miras/content/bego%C3%B1-ruiz-de-infante-0[consulta juny 2013] 
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 ¿Cuál es tu relación con la comunidad china? ¿Qué aspectos destacarías de 

la comunidad china?¿Cómo has visto o vivido su evolución en las últimas 

décadas?¿Cómo es la comunidad china en Barcelona?¿Se distingue la 

comunidad china de Barcelona de otras comunidades de inmigrantes a 

entre las mismas comunidades chinas? 

Mi relación con China en general viene desde el año 88 hasta el 99 cuando 

estuve 11 años, cuando me fui a China, utilicé el chino como herramienta. 

Estuve estudiando Chino Mandarín chino moderno, estuve trabajando y 

estudiando,  utilicé el chino como herramienta  para el periodismo y daba clases 

en el Liceo Francés generalmente de  castellano para chinos y no chinos. 

Me  dio la oportunidad de ver como vivían los extranjeros en otro país. El hecho 

de estar residiendo en otro país con otra cultura diferente. En el Liceo Francés se 

concentran personas de entre 30 y 40 nacionalidades diferentes incluso de 

diferentes continentes, Europa, África, América, no había apenas gente  de 

Oceanía ni de Asia, apenas había gente de China. En esos momentos, ahora hay 

más, en ese momento no había más, tuve alumnos chinos después en la 

Universidad de Pekín. 

Cuando vienes aquí a vivir, descubres la dificultad  en tu país. Vivimos la 

dificultad de la propia integración  en tu propio  país. Yo no soy catalana, soy 

vasca, tuve que volver a aprender lo que era volver a vivir en España. Me fui 

como universitaria  y volví como una profesional, sin saber a qué me iba a 

dedicar, aterrizando en una tierra que no conocía que es Cataluña. Empecé a dar 

clase de chino, lo más curioso es que aterricé en el barrio de Fort Pienc, era el 

año 99, donde ya había en la parte de abajo, en la parte de abajo en la Ronda de 

Sant Pere, Trafalgar (no es Fort Pienc), había muchas tiendas de chinos al por 

mayor del textil  chino. 

Durante el primer año y medio ya sabía que había chinos en Barcelona, pero no 

sabía que había una inmigración China de cierto número, fue entonces que me 

llegó a los oídos que había un sitio: Santa Coloma de Gramanet, donde había 

una comunidad china importante, me llamaron para traducir un poema de un sr. 
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Chino (residente de Santa Coloma)  que ahogaba sus penas en alcohol, explicaba 

las dificultades, explicaba la nostalgia de su país, las dificultades de estar aquí 

solo, todo lo que tenía que trabajar, que se le hacía muy dura la vida, pregunté 

quien había escrito el poema  porque lo había escrito, el poema lo había 

traducido otro sr Chino, yo tenía que pulir el poema ,  me dijeron que en Santa 

Coloma había una comunidad China, pregunté si allí no habría trabajo para mí, 

yo estaba dando clases de Chino en Alicante viviendo aquí era muy complicado. 

Justamente están empezando a pensar la necesidad de incorporar la herramienta 

del idioma en este ayuntamiento, después de unos cuantos ir y venir, me 

contrataron a media jornada, lo que empezó a media jornada después se 

convirtió en jornada completa, y ya desde el principio empecé a trabajar en ese 

ayuntamiento también como  Freelance.   

En un principio no había intérpretes de idioma chino en Badalona y rodalías, 

sobre todo para la universidad y ahora hay escuelas en Badalona,  Barcelona, 

Santa Coloma.  También a través de Comisiones Obreras, después en Santa 

Coloma el encargo era que la comunidad china  tuviera un centro de información 

y que todavía tiene que se llama CIAPE (Centre Informació i Assessorament 

Població Estrangera). Esto generó un servicio al que podían ir los chinos 

residentes en Santa Coloma para por ejemplo si traían una carta del 

Ayuntamiento conforme no sabían  leer y tenían necesidad de tipo 

administrativo, por ejemplo una carta de la Compañía del agua conforme les 

salía un número muy elevado a pagar , una mediación familiar,  gente que estaba 

trabajando en otras ciudades pero que seguían residiendo aquí  o que el número 

de la seguridad social no era el que correspondía y lo que fue al principio buscar 

a los clientes luego los usuarios acudían.  

Estamos hablando del año 2001, si miramos las cifras del año 2001 que eran 

muy poquitos los chinos comparando con los que hay ahora en Catalunya, el 

cambio que hemos visto es muy grande, no sólo en número sino también en la 

proyección de la sociedad. Antes los chinos decían vengo aquí trabajo para otro  

y ahora desde el 2001 al 2013 han pasado 12 años  y muchos chinos de entonces 

de Santa Coloma están aquí, han reagrupado a sus hijos, los más jóvenes han 
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traído otro tipo de negocios diferentes,  no solamente en el aspecto de servicios 

sino como por ejemplo agencias de viajes, de tiendas de moda.  

Estoy en Santa Coloma y estoy trabajando en Badalona como mediadora de 

calle y con una educadora, porque había mucho absentismo dentro de los 

jóvenes de la comunidad china concretamente en el Barrio de la Pau que 

también está en el Fondo o sea pegadito a Santa Coloma. Badalona y Santa 

Coloma en el Fondo  como tierra de acogida, obreros y asalariados con mucha 

familia bajo el mismo techo. Que no dominan el idioma. Con muchos conflictos  

a nivel familiar, la adolescencia, el reconocimiento de la autoridad paterna que 

los hijos ya no son como eran ellos en China con Deng Xiao Ping. Los padres 

que están en el extranjero, con unos abuelos que miman los niños que saben que 

se van a ir al extranjero. Vivían los nietos, por encima de lo que es la vida en 

China en relación a los chinos que trabajan en China, aquí en una escuela que no 

entienden nada. Hay un conflicto  generacional con los padres.  

Están en comunidades donde hay gentes de países diferentes  que genera 

inseguridad porque no se entienden y no saben si tienen o no que pagar la 

escalera, y en las reuniones de escalera no saben “si tengo que pagar yo o tiene 

que pagar el propietario”,  “yo solamente estoy en alquiler “. En Santa Coloma y 

Badalona algunos sí que tienden a la dispersión otros se han quedado allí  y 

depositan una gran ilusión en la socialización de sus hijos, en el idioma, el nivel 

que ellos tienen no es muy alto y la realidad económica les exige que resistan ya 

que tienen que pagar las deudas que genera el venir a otro país, después las 

deudas de cada familia, después vivir aquí que les cuesta más dinero tienen que 

continuar mandando dinero a China para sus mayores porque tienen que cumplir 

con el sistema de valores chino y con el sistema de mantenimiento de la 

sociedad , por tanto es una etapa en que tienen que ganar y trabajar mucho.  

Ahora estoy trabajando en el Ayuntamiento de Barcelona. Estoy trabajando a 

raíz de un proyecto que se llama “Xeix comercial”, la “x” es de China. Una 

asociación de comerciantes de Fort Pienc se plantearon la idea de incorporar a 

los comerciantes chinos porque en este barrio hay muchísimos, el proyecto era 
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que los chinos se incorporaran a la asociación, sobrepasaron  el número y 

actualmente hay 12. La asociación cultural china que actualmente está en el Pere 

Vila participaron en la primera reunión del 2013 y ahora mismo vengo de pegar 

carteles para una “fira” que hay el domingo en el Auditori “1ª Fira de les Arts 

Escéniques de Barcelona” de Fort Pienc, al lado del Auditori y el TNC. Yo me 

preocupo muchísimo de ir a las tiendas tanto de chinos de pakistaníes, como de 

latino americanos , de catalanes porque yo me doy cuenta que hay carteles que 

sólo se pegan en determinadas tiendas y no lo van a ver todos. 

En la 2ª etapa está dentro de Barcelona Activa tenemos un número importante de 

jóvenes  de esta 2ª generación ya tenemos un número importante de chinos y de 

otros países de todas las edades que vendrán gracias al facebook, al Twitter para 

hacer promoción de sus negocios. El proyecto es continuar con una formación 

en chino que será en septiembre. El año nuevo chino que se celebró en la 

biblioteca con la semana de la cultura china por ejemplo, cuenta cuentos 

tradiciones, papiroflexia, pinturas. 

Estamos introduciendo la cultura china, estamos introduciendo el chino como 

extraescolar en primaria en esta escuela de Fort Pienc y en el IES Fort Pius y 

¿cómo lo hemos hecho? Hemos  generado sinergias con la universidad para que 

alumnos que el año que viene harán 4º supervisados por tutores profesores que 

se dedican a la enseñanza del idioma  consiguiendo que el precio no esté 

vinculado al número de alumnos sino que sea el tabulado en las escuelas 

públicas para extraescolares. Lo hemos vinculado con el Pere Vila que también 

dan clases de chino los sábados y que ellos proporcionarán  inmersión de 1 día, 

no hablamos tanto de inmersión sino de normalización. 

La comunidad china está muy preocupada por su imagen y en esta preocupación 

por su imagen y en esta tendencia que han tenido los medios de comunicación 

hasta ahora de alguna manera de “demonizar” a las comunidades extranjeras y 

entre ellas a la china con el tema de la mafias , con el tema de que si los 

negocios pagan impuestos o no, pues evidentemente los negocios pagan todos 

los impuestos y el que no paga es porque se lo está saltando, no porque haya una 



Una aproximació a la comunitat xinesa                                                J. Ricard Morera Casaponsa 

de Barcelona a través de la medicina                                                          Pràcticum  Màster UOC 

tradicional xinesa.                                                                               Curs 2013-14/1    
                                                                                                            
            
 
 

110 
 

normativa y son los propios comerciantes los que también se creen estas cosas se 

sienten penalizados y desconocen que tanto unos como otros desconocen las 

normativas no se conocen unos a otros.  Se está trabajando ahora en la “xarxa 

antirumors de Barcelona”.  

El objetivo que tiene la comunidad china de abrir un negocio, esto lo vemos en 

los pueblos y ciudades. Ahora no se puede decir que un negocio está 

continuamente cambiando de manos  si tienes un restaurante chino debajo de tu 

casa verás que a lo mejor ya lleva 3 o 4 años instalado allí , la misma señora con 

los niños que crecen con una abuelita que ha venido por reagrupación familiar 

pero que a lo mejor vuelve a China porque aquí le cuesta más adaptarse a la vida 

, realidades que la gente va discutiendo como el por qué mandan a los niños a 

China cuando son bebecitos  o si les gusta más la escuela en China o porque 

aquí no pueden cuidarlo bien y lo mandan con sus padres o por cuestión del 

idioma y lo que antes se tenía que explicar tanto, ahora ya se sabe que han 

mandado los niños a China con la abuela  porque ellos no los pueden cuidar 

tanto.  

Lo que no se ve normal cómo en época de crisis los chinos abran tantos negocios 

pero también hay que pensar que muchos negocios que están abriendo es que no 

los quieren los catalanes, porque un negocio de bar no se ha traspasado a un 

sobrino o a un vecino o al hijo de un amigo porque estamos en una sociedad que 

ha evolucionado de tal manera que este tipo de negocios que no queremos tener 

o las siguientes generaciones no están interesadas en mantener  de la manera en 

que están planteados , los chinos los cogen y tal cual los mantienen no cambian 

prácticamente nada, la frutería tal cual , los bares sobre todo tal cual y otro tipo 

de inversiones como los bazares de antes han pasado de moda ya que el bazar 

vivía de que el señor o la señora iba a comprar 6 vasos de agua para casa y 

aparte de eso compraba un juguetito para su sobrino y decía pues mira también 

me faltan unos calçotets y como les sobraba el dinero lo invertían cuando iban a 

comprar una cosa, pero ahora en tiempos de crisis no lo tienen tan fácil y 

entonces se están también abriendo otro tipo de tiendas con mejor presencia, 

también tiendas para jóvenes muchas tiendas de decoración y aquí en el barrio 
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tenemos recién abierta una tienda de decoración de interiores, por Ausias Marc , 

o sea que también aparecen otro tipo de negocios totalmente novedosos , tiendas 

de moda como “Mulaya”.  

Mulaya es una cadena china de tiendas con parquet, muy bien iluminadas , muy 

bien pintadas donde todo está en perfecto orden con mucho género y con unos 

dependientes que van uniformados de negro con un cierto glamour , con música. 

Yo pienso igual es una opinión particular, que cuando uno está pensando en el 

que uno considera “su” pueblo, esta persona tiene que mantenerse en una 

ideología de trabajo  y en el caso de la comunidad china es muy evidente que 

invierte en algunas áreas y lo está desarrollando bastante bien aparte de la 

ventaja que les da que China sea la fábrica del mundo. Las tiendas de textil, 

tiendas de “todo a 100” hay muchos paisanos que les venden productos de China 

con unas condiciones de compraventa dentro de la idea “somos paisanos”, 

“somos chinos “, “tú me pagas ahora a 20 días”. Cosas que igual aquí son cosas 

que no hemos pensado que un mismo supermercado no compra solo, sino que es 

un supermercado chino con otro supermercado chino  y son compras 

comunitarias  por tanto pueden comprar grandes cantidades . También una 

especie de Corte Inglés chino que cogen unos locales inmensos los 

compartimentan y se ponen a vender al mayor, unos venden, no sé por ejemplo 

solamente grabadoras, pero esto genera que facilite la compra al minorista, 

además no tienen miedo a la competencia, por tanto todos juntos como en 

Trafalgar unos venden al mayor y otros  otra cosa. 

 

 ¿Qué opinas de las políticas de inmigración? ¿Consideras que se 

integra la comunidad? 

Se incorpora la comunidad a la sociedad, la comunidad china no puede vivir de 

espaldas  a la sociedad catalana en general porque  se dedican a servicios y se 

deben a sus clientes y luego como ser humano necesitan tener una red a nivel 

familiar  que es muy importante pero aparte a cualquier persona que le comentas 
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que lleva aquí algunos años. La gente que tiene alguna dificultad con una carta, 

o quién es el mejor pediatra para llevar a los niños.  

Una comunidad muy joven si tú miras en menos de una década que llevan aquí, 

10 años 12, menos de una generación, son jóvenes y esta generación que ha 

venido a trabajar. Antes estábamos hablando de las leyes de acogida, esto hoy 

día ha quedado obsoleto debemos hablar de políticas generales  pero por más 

políticas que hagas de incorporación si la sociedad catalana no quiere incorporar 

estos elementos no lo harán,  se ha de hacer un trabajo por las dos partes, se ha 

de ver a los más jóvenes, a los niños que están ahora en el cole , en los institutos 

sólo hay que dar una vuelta por las escuelas de chino de los sábados, por el patio 

los chavales están hablando en un corro en “chinespanglish”  por ejemplo, en el 

ámbito de los juegos mejor en español que en chino o si hablan de una serie 

española hablarán en español y creo que los casos de aislamiento vinculados  

como cuando se habla de mafias y hablan de Gao Ping , la mafia es una trama 

como pueda ser el caso Noos, el caso Gao Ping, este señor tenía una relación 

impresionante, no estaba para nada aislado se codeaba con la nobleza de España  

y asistía a actos y en Madrid se veía con los alcaldes. La comunidad china no 

puede vivir de espaldas a la comunidad general de hecho ni los que participan en 

los “casos” lo hacen. 

 

 ¿A nivel local que pueden hacer los ayuntamientos y en concreto el de 

Barcelona para mejorar la integración? 

A nivel local lo que sí quería decir que ha habido ayuntamientos que según el 

dirigente político del gobierno han optado por utilizar herramientas como la 

mediación y medidas comunitarias destinadas a la cohesión social de todos los 

elementos  que puede haber y que los han dejado caer hablando de crisis pero 

hay que pensar las consecuencias ya que de hecho con la crisis medidas que 

había han dejado a los ciudadanos carentes  y los profesionales como los 

médicos, los profesores los que trabajan en el padrón. Pero luego hay 

ayuntamientos que se han decantado por utilizar la mediación en ciertas áreas 
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que consideran que son las áreas municipales  pero no han invertido todo lo que 

hubieran podido y ahora con los recortes se está quedando muy mal. Por 

ejemplo la falta de intérpretes en las comisarías de policía está generando 

muchos problemas incluso de inglés, estamos dando muy mala imagen teniendo 

en cuenta que gran parte vive del turismo, los chinos no denuncian porque 

culturalmente no entienden que una persona que ha robado a unas cuantas horas 

esté fuera. 

De todos modos Catalunya es muy pionera y yo estoy encantada de hacer mi 

trabajo aquí. 
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 Dr. Cai Jian. Metge MTX i 

President Associació MTX
177

 

 

“Formació acadèmica: 

1982-1987 Llicenciat en MTX per la Universitat de Medicina Tradicional Xina 

de Beijing. 

1991-1992 Postgrau en acupuntura per la Universitat de Medicina Tradicional 

Xina de Shanghai 

Experiència laboral: 

1988-2002 professor i metge d’acupuntura i Tui Na de la Universitat de MTX de 

Beijing. 

1996 Enviat pel Govern Xinès a Fukoa (Japó) per a treballar com a metge i 

docent. 

1999-2001 professor i Doctor d’acupuntura i Tui Na en la Fundació Europea de 

MTX a Barcelona (enviat per la Universitat de MTX de Beijing. 

2002 – Actualment Professor i terapeuta d’acupuntura i Tui Na en diferents 

centres, escoles i Universitat de Barcelona (Fundació Europea de MTX, 

Universitat de Barcelona, Universitat de Vic, ISMET, Qinesia) 

 

                                                
177

 Dades biogràfiques i imatge: AAVV (2012) Asociación de Medicina Tradicional China 
URL:http://www.medicoschinos.com/photo.htm [consulta octubre 2013] 

http://www.medicoschinos.com/photo.htm
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Publicacions: 

Autor del llibre “Explicación de las fórmulas estándares de acupuntura” (en 

Chino) 1994 

Co-autor del llibre “Ilustración anatòmica de los puntos de acupuntura” (en 

Chino, castellano, inglés, 2008)Ed: http://www.pmph.com/Page/index.jsp 

Autor del DVD “Localización de los puntos energéticos” (en castellano) 2009 

http://www.youtube.com/watch?v=u0kfliUizgg 

Ponent en diferents congressos nacionals i internacionals a Fukuoku, 

Barcelona…” 

 

 Entrevista realitzada en la consulta del Dr. Cai Jian de l’Eixample de 

Barcelona el dia 05 d’octubre de 2013 

 

 

      Dr. Cai Jian vino de China después de ejercer la medicina en 

China y Japón. Se instala en Barcelona para ejercer la medicina 

tradicional china. ¿cómo fueron los inicios? 

Vengo por el trabajo, Yo antes trabajaba en la universidad de Medicina China de 

Pekín, hace 13-14 años vine aquí a trabajar como profesor de Medicina China, 

Acupuntura y terapeuta también y como médico de Medicina China,  porque 

aquí hay una Fundación Europea, es una fundación privada pero tiene una 

colaboración con la Universidad de Pekín, éramos 7 profesores que 

trabajábamos en España y en Barcelona éramos 2 profesores, es una 

colaboración, en un principio hablábamos sólo Chino e inglés y trabajábamos 

con una intérprete, en las clases en la consulta con pacientes,  pero después ya 

decidí hablar el idioma.  

http://www.pmph.com/Page/index.jsp
http://www.youtube.com/watch?v=u0kfliUizgg
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Luego me gustó mucho la ciudad como Barcelona las personas,  las costumbres, 

el clima, el paisaje todo me gustó  y decidí quedarme aquí. 

 

 ¿Para ser médico de medicina tradicional china cuantos años hay que 

cursar? 

¿En China?  

 Sí  

Hay carrera de 5 años y de 6 años es diferente, los dos tenemos competencia 

médica en China. 

  

 ¿Aquí es posible? 

No aquí todavía no tiene carrera oficial de Medicina China, todas las escuelas de 

ahora todas son privadas,  

……. 

 

No hay otra cosa, al principio por  el trabajo y luego por mi cuenta.  

 

 ¿Y contactó con miembros de la comunidad china en Barcelona? 

Sí, con algunos sí… ¿Con los Chinos no?  

 

 Sí, en un principio a veces también se ayudan mutuamente… 

Sí con los que conozco sí, claro se ayudan mutuamente, sí por ejemplo aquí hay 

muchos profesores de Tai-chi, chi-kung, todos tenemos relación colaboramos 

mutuamente. 

 

 ¿La Medicina tradicional China en Barcelona está muy desarrollada? 

Yo creo que bastante desarrollada porque ahora no solamente los médicos 

Chinos hacemos acupuntura, también hay que no son médicos pero chinos que 

hacen también acupuntura, luego también hay muchos médicos de aquí 

occidental aprendiendo acupuntura y están ejerciendo también, o también hay 

gente que no son ni  médicos ni chinos son gente de aquí que se van a una 
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escuela de aquí privada, donde enseñan la medicina china , donde estudian a lo 

mejor dos años y también ejercen la medicina China, hay mucha gente,  como 

no hay una ley concreta sobre este sector falta un poco de control.  

 

 ¿Y con la medicina tradicional china y la medicina occidental se entienden? 

¿cree que hay un diálogo?  

Yo creo que sí, había publicado en la Vanguardia, varias veces artículos sobre 

acupuntura y medicina tradicional china , y muchas veces son artículos escritos 

por lo médicos de aquí, por los médicos de medicina occidental,  entre los 

médicos de medicina occidental también hay bastante gente que conoce la 

medicina tradicional China, de hecho en el Colegio de Médicos de Barcelona 

hay una asociación de los acupuntores, es decir son médicos de aquí son 

licenciados de medicina de aquí luego aprendieron acupuntura se asociaron y 

están haciendo trabajo en el campo de medicina tradicional China. 

 

 No obstante la medicina tradicional china  va más allá de  la acupuntura 

¿No?, pero quizás es algo más conocida… 

Sí por supuesto, la acupuntura es más conocida, y porque acupuntura no hacen 

falta muchos materiales extras, solamente con una agujita ya puede hacer, pero 

en medicina china hay muchas otras terapias como toxa, moxa, hierbas, 

dietética, todo esto también y luego también hay muchos métodos para preservar 

salud, esto yo considero que es una ventaja en la medicina China que es en la 

prevención hay muchos métodos, todo el mundo conoce Tai Chi, la relajación, el 

Chi kung, para prevenir la salud, yo pienso que también es muy importante los 

institutos de salud, estos ejercicios el chi kung medicinal, el chi kung deportivo 

también como unos ejercicios de gimnasio, el pilates,  body Balance, si tu haces 

esto también puedes mejorar la salud, pero Chi kung medicinal  decimos que es 

más efectivo en prevenir enfermedades concretos, y en su autorecuperación, 

cuando uno  ya tiene una enfermedad con la práctica puede mejorar bastante. Y 

esto puede ahorrar mucho dinero  de tesoro público. 
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 Entonces una parte muy importante de la medicina tradicional China es la 

prevención.  

Todo el mundo aquí  dice que china no hay gordos, hay que cuidar la dieta y las 

cosas que haces día a día.  

 

 Y la Medicina tradicional China, es una medicina milenaria, si tuviésemos 

una bolita de cristal ¿cómo ve que puede evolucionar la medicina 

tradicional china?  

Yo creo que para evolucionar o desarrollar la medicina tradicional China hay 

que ir por dos piernas, una pierna es respeto a las cosas tradicionales ya tiene su 

experiencia de miles de años y funciona muy bien aunque ahora hay muchas 

cosas que no se pueden explicar. Aunque no se puedan explicar no significa que 

no sean correctas, entonces para usarlo mejor también hay que tener otra pierna 

en investigación, hay que hacer investigación para mirar porque estas cosas 

funcionan y luego pues lo usamos más... con más… como se llama esto… 

seguridad.  
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 Dr. Albert García i Janeras
178

. 

Metge i President Secció Metges 

Acupuntors del Col·legi Oficial de Metges 

de Barcelona.  

“Llicenciat en Medicina a la Universitat de Barcelona el 

1975, obté l’'especialitat de Medicina Interna i comença 

els estudis d'acupuntura a l'Hospital del Sagrat Cor de 

Barcelona. 

Realitza activitat hospitalària de metge adjunt de Medicina Interna fins el 

1989 en que mitjançant una beca del "Ministerio de Asuntos Exteriores" i 

del Govern de la Rep. Pop. Xinesa, arriba a Xina on cursa els estudis 

oficials per l'especialització en Acupuntura per a Metges, fins el 1992 a 

la Universitat de Medicina Xinesa de Nanjing. 

Màster d'’acupuntura de la Universitat de Barcelona –Fundació Bosch i 

Gimpera, i l'Acreditació Oficial de Metge Acupuntor del Col·legi de Metges 

de Barcelona el 2001. 

A més de practicar l'Acupuntura i la Medicina Xinesa al CENTRE MÈDIC 

BAOYANG, és professor d'’acupuntura als Màsters i Cursos de Postgrau de 

la Universitat de Barcelona (IL3-UB), Universitat Autònoma de Barcelona 

(Fac-Veterinària), Universitat de Lleida, Universitat de Santiago de 

Compostela, Asociación Científica de Médicos Acupuntores de Sevilla, 

Universidad de San Antonio de Oporto, Universitat Central del Caribe 

(EEUU). 

                                                
178

 Dades biogràfiques i imatge: Garcia, Albert (2012) Currículum resumit. Barcelona: Ed. Centre Mèdic 
Baoyang URL: http://www.baoyang.cat/cat/acupuntors.html [consulta desembre 2013] 

http://www.baoyang.cat/cat/acupuntors.html
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És autor de diversos articles en revistes de Medicina i Acupuntura. Ha 

participat en diferents Congressos, Cursos i Simposiums tant Nacionals com 

Internacionals. 

A més del seu treball assistencial i docent, és un actiu impulsor pel 

reconeixement de l'’acupuntura tant entre els metges de les altres 

especialitats, com a la societat en general, pel que ha participat en diferents 

debats i fors de discussió”. 

 

 

 Entrevista realitzada en la consulta del Dr. Albert García Janeras de 

l’Eixample de Barcelona el dia 23 de desembre de 2013 

 

 

 Com va arribar a la pràctica de la medicina tradicional xinesa? com foren 

els inicis? Com va arribar personalment? i després a Catalunya i 

Barcelona?  

Jo va ser per curiositat, estava a l’hospital i hi havia un company que sabia 

una mica, havia tingut nocions de la medicina xinesa, va començar a explicar 

coses i llavors vaig tenir curiositat i a partir d’aquí vaig començar a mirar 

llibres i a estudiar fins que vaig veure el que volia saber de la medicina 

xinesa però vaig veure que aquí no hi havia prou informació i vaig pensar en 

anar a Xina, el 89 vaig poder anar a Xina a aprendre dins de les fonts de la 

medicina xinesa. 
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 A finals dels 80 va estar a Beijing? 

Vaig estar Nanjing, vaig estar becat pel govern espanyol i xinès  en un 

programa d’intercanvi cultural dels dos països, per formació dels metges 

occidentals en medicina Xinesa, és un programa oficial de formació de 

medicina xinesa del govern xinès. 

 

 Aquí a Catalunya, a Barcelona com van ser els inicis, des de quan es pot dir 

que es practica aquí. 

Aquí a Catalunya com a la resta d’Europa l’acupuntura va venir de mans de 

Soulié de Morant un francès que havia arribat a ser consol de França a Xina, va 

estar visquent a Xina molt temps, va tornar a París i allà va començar a explicar-

ho i es va anar introduint en els camps mèdics, estem parlant de principis de 

segle XX, abans havien estat els jesuïtes al segle XVI, XVII que havien estat 

informant el que feien els xinesos amb la medicina xinesa, van haver-hi alguns 

llibres que s’havien publicat però no es va desenvolupar com al segle XX amb 

Soulié de Morant. 

 

 Amb Soulié de Morant, a Barcelona com arriba ? 

A Barcelona vam ser quatre interessats, quatre metges raros que ens deien que 

érem bojos, que estàvem interessats amb això, s’anava a França a estudiar, 

després es portaven els metges francesos que havien estat amb Soulié de Morant, 

que van començar a fer cursos, anava venint gent que en sabien, de fet xinesos 

molt pocs, en aquella època, el que va haver-hi…. Érem quatre gats, els que ho 

fèiem, els xinesos en aquella època,  estem parlant abans de la invasió massiva 

de xinesos abans dels 90,  els fonaments parlaríem de metges occidentals a 

Catalunya. 

  

 Estaríem parlant de principis dels 80 

Sí estem parlant de principis dels 80 i finals dels 70, 90 érem els quatre bojos 

que estàvem interessats. 
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 Quin es el grau d’ implantació de la medicina tradicional xinesa a 

Barcelona  

Què vols dir amb grau d’ implantació? 

 

 Si quin és el grau d’extensió de metges que practiquen, usuaris d’aquest 

tipus de medicina  

Estadístiques no te’n podria dir, sóc el president de la secció de metges 

acupuntors de Col·legi de Metges de Barcelona, llavors nosaltres tenim la secció 

de metges col·legiats, de metges de medicina occidental col·legiats a la 

província de Barcelona, nosaltres tenim uns 300, aquests 300 metges formats 

amb medicina i que tenen uns estudis correctes d’acupuntura. Aquests 

practiquen acupuntura. Altres que no siguin metges ho desconec, però els que no 

són metges fan acupuntura homeopatia, reflexoteràpia, fan massatges, 

quiropràctica,  flors de Bach, de vegades penso que sóc burro perquè només ser 

fer acupuntura i els altres fan de tot. No saps ben bé aquesta gent el que fan, el 

que deixen de fer i el que saben fer ni res. 

  

 La medicina tradicional xinesa abasta diferents  camps  

No a veure, una cosa és la medicina xinesa on  hi ha l’acupuntura, la 

farmacopea, els fàrmacs a base de productes vegetals, minerals i animals, les 

dietes, els  exercicis i els massatges, els massatges xinesos,  a apart d’això hi ha 

una sèrie de tècniques, que utilitzen una sèrie de professionals que no són 

metges,  quiropràctica, reflexologia, l’homeopatia,  hi ha una sèrie de productes 

que es  recepten, tot una sèrie de tècniques, són una sèrie de medicines 

complementàries que són una altre cosa, no és medicina tradicional xinesa, 

aquests també diuen que fan acupuntura, però jo l’acupuntura que fan aquesta 

gent, si saben fer tantes coses jo no sé … no sé ben bé el que fan. 

 

 Quina és la percepció de la societat que estigui a Barcelona la medicina 

tradicional xinesa? 

A nivell social? 
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 Sí 

Depèn de quin àmbit social siguin,  la gent diu que va bé, sap que va bé. 

 

 I en el Col·legi de Metges va ser complicat poder obrir la secció? 

Va costar perquè de fet és una medicina  rara, punxar agulles al cos d’una 

persona perquè es curi és una mica estrany, llavors va costar entendre-ho, ja 

portem 30 anys de secció. 

 

 En relació a l’evidència científica, els estudis que s’han realitzat. 

Hi han evidències científiques, nosaltres cada dos anys fem congressos 

internacionals per metges acupuntors  i cada dos anys, són congressos amb 

repercussió internacional i cada dos anys  fem un “up date” que és una 

recopilació  d’evidències científiques, que hi han cada dos anys, que demostren 

que l’acupuntura serveix per tractar, hi ha tot una sèrie de malalties de les que hi 

ha evidències científiques. 

  

 Es relaciona amb altres metges xinesos que viuen i treballen a Barcelona?  

La secció és de metges acupuntors que estiguin col·legiats al col·legi si no són 

metges occidentals no es poden col·legiar, una altre cosa es que tingui una 

relació personal,  jo particularment no en tinc cap, el que passa i disculpa, els 

metges xinesos han de tenir una titulació xinesa, ells poden dir que són metges 

xinesos, qui els demana la  titulació, ells poden dir que tenen la titulació però  

aquí no te cap efecte legal. 

 

 És a dir que de fet encara que es presentin com a metges xinesos.  

Jo entenc que són metges xinesos han estudiat la carrera de medicina xinesa, a 

Xina  si realment l’han estudiada,  si són llicenciats en medicina xinesa, perquè 

pot ser que no siguin llicenciats, si no tenen el diploma de medicina xinesa no 

serveix, imaginem que tots són llicenciats en medicina xinesa  que han fet els 5 

anys de medicina xinesa més els dos anys de pràctica hospitalària, doncs aquest 
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títol aquí no és reconegut, per a mi són metges perquè han fet la carrera de 

medicina xinesa, però no poden estar col·legiats perquè no està reconeguda la 

seva carrera, és com si tu estudies per ser astronauta i fas la carrera d’astronauta 

però si vas a un país on no hi han astronautes no serveix per res. 

  

 No hi ha una regulació aquí ? 

No hi ha cap regulació  

 

 I pensa que hi ha un possible diàleg entre la medicina tradicional xinesa i la 

medicina occidental? 

Diàlegs que vols dir  

 

 Si poden ser complementàries  

Són complementaries, les dues medicines són complementàries,  nosaltres els 

metges acupuntors, els metges col·legiats acupuntors que fem doncs nosaltres 

els metges col·legiats acupuntors si veiem que s’ha de tractar amb antibiòtic li 

donem l’antibiòtic o si necessita una altre medicina li donem l’altre medicina o  

si s’ha d’ operar, s’opera. És complementari, nosaltres per exemple,  has vist que 

hi ha varis llibres aquí, per exemple busques pneumònia, hi ha la forma de 

tractar amb  l’acupuntura la pneumònia, la pneumònia no es pot tractar amb 

acupuntura, si que  es pot tractar però es de l’època d’abans dels antibiòtics  

perquè el més efectiu és que tractem amb antibiòtics, llavors a mi mai se 

m’acudirà tractar una pneumònia amb acupuntura, o la diabetis i no donar  

antidiabètics orals, o el paludisme o la tuberculosi, a tots aquests llibres ho posa . 

 

 Llavors de quin tipus de malalties ... 

Hi ha unes altres malalties que no es poden tractar amb medicina occidental, 

llavors per nosaltres és complementari, a veure per nosaltres només hi ha una 

medicina la que va bé, en cada moment per aquella persona, és la més eficaç i 

eficient i productiu  per aquella persona, senzill i barat,  amb uns has d’ escollir 

una cosa i amb uns altres un altre, i apartem la gent aquesta que no són sanitaris 
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que fan moltes coses i no saben de res, i altre cosa són els metges que fan 

medicina xinesa que pot ser no tenen tants coneixements de medicina occidental 

per poder conèixer quines altres opcions hi ha,  nomès saben del seu i no d’altres 

opcions, per saber en cada moment quina opció hi ha, nosaltres som més 

complerts . 

  

 Es podria considerar que la medicina tradicional xinesa ha superat la 

barrera local per ser un coneixement d’abast internacional?  

Tota la medicina, la xinesa i l’occidental han superat totes les barreres físiques i 

polítiques que hi ha en el món, la medicina xinesa es practica en tot el món. 

  

 Ja no és una medicina local dels xinesos practicada per xinesos sinó que és 

una medicina …. 

Sí, sí integrada, vull dir que hi han societats científiques internacionals a cada 

país hi ha associacions de metges acupuntors, nosaltres per la nostra secció està 

dins de la junta de la  ICMART (Internacional Council of Medical Acupuncture 

and Related Techniques), totes les associacions mèdiques i d’acupuntura 

relacionades, són associacions mèdiques nosaltres estem dins de la secció 

europea.  

 

- Si pensa que hi ha alguna cosa que es podria afegir sobre la medicina 

tradicional xinesa, com podria ser més coneguda que ho veiés la gent com 

una possible forma terapèutica... 

La gent no és tonta, ara no sé les estadístiques però podria ser que un 75 % de la 

gent de Catalunya hagi provat els tractaments complementaris de la medicina,  

d’aquests, el 43% han provat l’acupuntura, l’acupuntura està molt reconeguda 

per la gent, la gent sap que si una cosa no els va bé no la utilitzen, un altre cosa 

és el rebuig inicial que hagi pogut ser al Col·legi de Metges, i encara hi ha 

metges que pensen que això és màgia i és efecte placebo, però com que amb  els 

gossos i els animals també se’ls hi fa, i amb ells no hi ha efecte placebo, i els hi 

va bé  també es curen els animals, hi ha estudis científics que demostren que 
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l’efecte placebo tampoc no és tant, no és com diuen que l’acupuntura és l’efecte 

placebo, ara hi ha uns estudis nous a Anglaterra on s’ha fet  amb casos amb gent 

inconscient, amb gent amb trastorns cognitius i també els hi va bé, o sigui que 

no pot haver-hi efecte placebo, o sigui l’acupuntura va bé, llavors la gent ho sap 

i va a l’acupuntura però el problema més important que tenim aquí és sobretot a 

nivell social a veure qui la fa, on la fa, perquè aquí s’ han fet barbaritats. 

  

 Hi ha molt intrusisme  

Hi ha molt intrusisme, aquests que fan moltes coses, que tot ho saben fer, que 

l’acupuntura la facin les esteticiens o  a les perruqueries s’ha fet,  i això és de 

jutjat de guàrdia, és per posar-los a la presó, perquè l’acupuntura mal feta pot ser 

molt perillosa, s’ha de ser metge i s’ha de conèixer de malalties, els estudis han 

d’estar reglats, per escoles controlades i reglades, tu em parles de metges 

xinesos, els metges xinesos si han fet els estudis correctes en el seu país, els 

estudis xinesos allà estan reglats i controlats, els metges xinesos s’ha de veure 

els títols xinesos que tenen i la consideració de si poden practicar aquí o no, jo 

entenc que són metges, altre cosa és la legalitat, si es reconeix o no els reconeix, 

hi ha una quantitat de gent que han fet una quantitat d’estudis d’aquí amb 

acadèmies, centres que no estan reconeguts per ningú, que diuen que són molt 

bons, amb un programa d’estudis, que posen els programes d’estudis que volen, 

els exàmens no estan controlats per ningú, donen uns títols que no serveixen per 

res, donen uns títols que no estan acreditats ni validats per ningú. 

  

 Perquè  l’homologació de la medicina tradicional xinesa què seria? 

Els títols només els convalida el Ministerio de Educación y Ciencia.  

I per formar-se en medicina tradicional xinesa aquí no hi ha cap escola que sigui 

legal. Són escoles privades que no tenen cap control de res,  cap, diuen nosaltres 

tenim un conveni amb la universitat de tal,  poden tenir un conveni per tenir 

professors, però aquest conveni amb aquesta universitat no legalitza res, no hi ha 

cap estudi que estigui homologat. 
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 Per adquirir aquests coneixements un ha d’anar a la Xina ? 

Un si vol ser metge de medicina tradicional xinesa,  ha d’estudiar medicina, si 

va a la xina i fa medicina tradicional xinesa serà un títol que aquí no li servirà, 

pot fer la carrera de medicina i després fer estudis d’acupuntura que hi ha 

oficials, hi ha màsters oficials  d’universitat,  amb acreditacions oficials, els 

col·legis de metges donen acreditacions oficials de la gent. Perquè tu pots ser 

metge però això no vol dir que sàpigues acupuntura ja, t’has de formar, els 

col·legis de metges donen unes acreditacions a gent que han demostrat tenir  

prou estudis, prou experiència per tenir aquest diploma acreditatiu i això és el 

Col·legi de Metges, diploma acreditatiu de capacitació amb acupuntura, el 

Col·legi de Metges diu que garanteix que el col·legiat està capacitat per fer 

acupuntura pel Col·legi de Metges, això és un diploma oficial, és un títol oficial. 

Si una persona vol fer medicina tradicional xinesa ben feta ha de fer això. A part 

els metges xinesos que han estudiat correctament però aquí no estan legalitzats, 

a no ser que hagin estudiat medicina occidental. 

 

Un altre cosa és que demanin una convalidació i a mida que els hi donen 

demanin unes assignatures, que fent aquestes assignatures llavors sí que poden 

passar,  hi ha algun metge que ho ha fet. 

 

Per altre banda, la societat xinesa és molt endogàmica, estan traspassant els bars, 

els locals, les fruiteries, s’estan estenen, a veure, si un xinès compra una fruiteria 

i s’han de fer obres, posar les parets, posar llums, farà fer a un altre xinès totes 

les obres,  i tot ho faran entre ells, es compren entre ells, es venen entre ells, es 

paguen els deutes entre ells, els beneficis on van? doncs  a la Xina, no tenen 

diners als bancs, no hi ha res que es quedi aquí.  

 

 Llavors la medicina tradicional xinesa la practiquen dins de la comunitat? 

Dins de la seva comunitat, com és una societat molt amagada, no es fa pública, 

tot el que fan és d’amagat. Tot queda entre ells.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Si algú mata a algú no es fan denúncies, no s’assabenten,  tot queda entre ells, no 

sé si ho has arribat a entendre això d’aquesta societat.  

 

 De fet per una banda s’ha comentat que és una societat tancada, per altre 

també te part d’oberta al tenir comerç volen obrir-se, més aviat a nivell de 

negoci, però estrictament de negoci. 

Ells on van sempre són xinesos, i sempre van al país on van els altres, els del 

país aquell són estrangers, per ells sempre els altres són estrangers, el que no és 

xinès és estranger, estiguin on estiguin. És una comunitat que està molt tancada, 

es molt difícil que et deixin entrar, pots entrar a nivell familiar de parentiu i dins 

d’uns límits, llavors et permeten, però  està molt tancat, i es protegeixen.  

 

 És a dir que els metges xinesos viuen i treballen per la  comunitat no és que 

s’integrin a la comunitat a la societat de Barcelona.  

Fixat que els únics que parlen català dels xinesos són els que han estat 

escolaritzats en català, els altres no. Hi ha xinesos que només parlen xinès, tu 

te’n vas a qualsevol restaurant xinès, i veuràs la gent gran, que els pares dels 

amos només parlen xinès, no s’integren, perquè integrar-se? si el seu món està 

tancat allà, si vas a Xina un xinés a Xina que té un negoci no sap el negoci que 

té davant, no l’interessa saber el negoci que té davant, si tu preguntes una 

llibreria, si té una llibreria davant, no et sap dir on està la llibreria, per què no els 

interessa és un món tant tancat, no sé fins quin punt has entrat a la societat 

xinesa, però és així, són una societat molt curiosa, però molt tancada, el pitjor 

enemic d’ un xinès és un xinès. 

 

 Per? 

Perquè entre ells es protegeixen però també es molesten, i aquí no tant perquè hi 

ha més vàlvules d’escapament, però a la Xina sobretot, llavors un estreny l’altre.  
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 Sr. Jordi Vicent.
179

  

“Graduat en Naturopatia i MTX (Grau A) i professor 

Centre CENAC. Director de formació en la Creu Roja 

de Mataró. Responsable de l’Àrea d’Acupuntura de la 

Clínica Issa de Mataró. Responsable de l’Àrea 

d’Acupuntura del Centre Mèdic Meditrauma-Medisalud de Mataró. 

Professor de Teoría de Cursos de Socorrista i Socorrista Aquàtic en la 

Província de Barcelona. 

Matèries que imparteix en el Centre CENAC:  

- Principis i Fonaments del Criteri Naturista. 

- Avaluació i Observació de la Persona I (Iridologia) 

- Fonaments de la Medicina Tradicional Xina. 

- Situacions d’Assistència Urgent en Consulta i Primers Auxilis. 

- Educació per a la salut / Ètica, Deontologia i Legislació”. 

 

 

 Entrevista realitzada en el Centre CENAC de Barcelona el dia 23 de 

desembre de 2013 

 

 

 Com arriba a la pràctica de la medicina tradicional xinesa com foren els 

inicis?  

Jo o el que és la medicina xinesa  
                                                
179

 Dades biogràfiques i imatge: AAVV (2013) Profesores. Barcelona: Ed. Academia CENAC 
URL:http://www.escuelacenac.com/home-5/profesores/ [consulta desembre 2013] 

 

http://www.escuelacenac.com/formacion-continua/monograficos/iridologia/
http://www.escuelacenac.com/home-5/profesores/
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 Vostè i després aquí  

A veure jo vaig començar bàsicament,  per una qüestió de trobar-me malament, 

de jove vaig tenir una hepatitis, això em va fer despertar noves maneres de veure 

l’acte curatiu, tenia un company que era acupuntor i a partir d’aquí vaig 

començar a estudiar acupuntura i vaig començar l’any 1986, l’any 86, vaig 

començar al CENAC, estàvem a Rambla Catalunya i evidentment no té res a 

veure de com està ara, en aquell moment érem 8 alumnes i vam acabar 4. 

Evidentment els principis eren molt difícils més que res per aquesta diferència 

de manera de tractar, ja fa uns 20 i tants anys, els meus inicis van ser buscar 

noves maneres de ser tractat, de tractar, de veure la salut, les malalties de tractar 

no només a mi sinó a diferents pacients. 

   

 Quin és el grau d’implantació de la medicina tradicional xinesa a 

Barcelona, quin ha estat el recorregut?  

El recorregut inicial va ser molt difícil, bàsicament perquè és una medicina no 

autòctona no pròpia del nostre país, això és molt normal que generi reticències, 

que generi fins hi tot por al desconegut, sobretot als anys 80, quan vaig 

començar,  la gent,  anomenaves acupuntura i no sabia ben bé què era, més que 

una targeta de presentació personal amb tota una argumentació del que era, del 

que no era, del que podia tractar i del que no podia tractar, perquè hi havia gent 

que havia sentit a parlar, llavors aquest va ser un problema especialment a la 

societat però el món legal no s’encaixava, vam estar molts anys en un buit legal, 

en un  buit que recordo que vaig començar la professió a l’ any 89, el que llavors 

era la llicència fiscal el que és ara el IAE, nosaltres estàvem a un epígraf 

totalment, diguéssim no propi, era l’epígraf recordaré sempre el 079 “sexadores 

de pollo y otros” ,  i aquells “otros” devíem ser nosaltres, llavors hi havia un 

gran buit. Entre que la societat no sabia ben bé el que fèiem, legalment amb un 

buit ens va portar a fer actes de cara a la societat, de cara a la legalitat, perquè 

sortíssim d’aquest buit legal, va ser dur perquè ens va portar a afiliant-se a 

sindicats ja existents per poder ser més número de gent. Un dels sindicats en que 
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vam estar afiliats molts de nosaltres va ser Sintecsa, sindicat de ferroviaris, és a 

dir coses molt rocambolesques per poder tenir més força a nivell social. Això va 

canviar i va canviar, en uns 5-7 anys on des del ministeri es va tipificar la 

professió d’acupuntor amb epígraf propi i amb llicència fiscal, tal com estem ara 

reconeguts, per tant pel ministeri d’economia i pel ministeri de treball, això jo 

crec que ens dóna una tranquil·litat és una tranquil·litat, i progressivament la 

gent ens ha anat coneixent, sempre hi ha límits i hi ha gent molt extremista, que 

han volgut portar l’acupuntura a coses que no toquen, i això ens ha fet molt de 

mal, però aquest impàs de la il·legalitat del buit legal, i de que la societat ara ens 

coneix amb uns límits tant per baix com per dalt,  dins d’un marc, jo crec que 

això ara ens dóna una cabuda i en una societat que no és pròpia d’aquesta 

medicina,  ens dóna una cabuda dins la societat important, això ho demostren  

les enquestes que hi ha on es parla d’un, les potser no tant espectaculars 25% 

fins a un 40%, que ha utilitzat l’acupuntura, jo em quedaria amb un terme mig i 

em quedaria amb un 30-32% de gent que ha provat l’acupuntura per tant avui en 

dia jo crec i en els meus alumnes els hi dic que estem vivint un moment dolç, 

ells potser no ho viuen però jo que he viscut els anys 80 i principis dels 90, crec 

que ara estem en un moment dolç de l’acupuntura dins de la societat de 

Catalunya. 

  

 Hi ha un registre?  

Sí hi ha registre però el que passa que és com tot, per desgràcia no tenim un 

registre únic, tenim diferents registres en diferents societats aquí Catalunya, a 

veure no m’atreviria a dir número de professionals exacte però podríem estar 

parlant de 4.000 professionals com a màxim entre 4.000 i 5.000 professionals, 

com a màxim aquí Catalunya. 

 

 Llavors la Medicina tradicional xinesa ha comentat que es remunta com a 

màxim als anys 80. Anteriorment es podria trobar?  

Sí la Medicina tradicional xinesa, si t’explico una miqueta la història de cóm 

arriba a Catalunya primer hem de fer una petita introducció de cóm arriba afora 
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de Catalunya a Europa, perquè es la via d’entrada fora de Xina. Fora de Xina 

primer la medicina tradicional xinesa s’estén a països d’escriptura similar a la 

xinesa amb ideogrames, Japó i Corea bàsicament i això arriba molt 

prematurament cap a l’any 1000, entre el 600 i l’any 1000, i a Europa  és molt 

curiós arriba a pinzellades això no arriba fins a l’any 1930 aproximadament, on  

un polític, un cònsol  que viu a la Xina  Soulié de Morant, francès, que arriba a 

la Xina i com coneix l’idioma comença a interessar-se a traduir llibres de 

medicina, s’interessa molt per aquesta medicina i els anys 30, entre els 30 i 40 

del segle XX  arriba a França i doncs comença a parlar i a divulgar d’aquesta 

nova medicina, diferents companys seus, metges, comencen a parlar i a divulgar 

i a treballar amb ell, concretament a França, però això és molt incipient i fan 

servir aquesta medicina , unes tècniques no originals és a dir Soulié de Morant 

no deixa de ser un polític i el que fa és un copiar i enganxar i no es coneix tota 

l’essència, es veu la superficialitat, estem parlant d’una acupuntura molt inicial a 

Europa que bàsicament fa tractaments molt simptomatològics és a dir el dolor, 

uns per tractar el dolor, el mal de cap,  però no treballen la profunditat que 

treballa la medicina tradicional xinesa. No és fins els anys 80 concretament l’any 

83 que l’Organització Mundial de la Salut intenta fer una homogeneïtzació a tot 

el món, començant sobretot  per Europa, comença a parlar d’uns mínims, uns 

requisits mínims  de coneixement per poder practicar  l’acupuntura, és llavors 

quan comença aquí Espanya  l’any 83 mateix CENAC, el seu inici com a centre 

docent, una cosa important potser,  el nostre origen comença a principis dels 80, 

aquí a Catalunya finals dels 70 i principis dels 80, tenint present l’inici a Europa 

a França però d’aquesta manera desordenada poc seriosa i és a principis dels 80 

que ja comença a haver-hi una serietat en els estudis i per tant en la pràctica. 

  

 Quina pensa que es la percepció d’aquesta medicina a Barcelona? 

A Barcelona, crec que ha canviat, ha canviat la percepció, ha canviat perquè ja 

que al principi s’associava acupuntura a deixar de fumar i aprimar-se,  

tractaments molt superficials, molt simptomatològics, molt superficials en 

l’aspecte de dir si jo no puc,  això m’ajudarà, aquesta associació es falsa, crec 
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que l’acupuntura per deixar de fumar pot ajudar però no és l’eina més idònia i 

per aprimar no és ni molt menys l’eina més idònia, a partir d’aquí crec que això 

és la plataforma per a que ens coneguessin dels encerts i no encerts de la gent 

que volien de deixar de fumar i aprimar-se,  deien jo també tinc lumbàlgia, 

doncs ja que hi som a més a més fem el tractament de la lumbàlgia entenent que 

pel malalt el prioritari era deixar de fumar o aprimar-se, i com a complementari 

la lumbàlgia es tractava, clar quan un pacient veu que la lumbàlgia va molt bé 

encara que ell prioritàriament volia deixar de fumar. Possiblement sortia al cap 

de dos setmanes continuant fumant però que la lumbàlgia havia millorat i aquest 

tastet  de coses que no eren les que ell buscava però que trobava solució, ha fet 

que cada vegada es conegui amb més profunditat. Això per un costat però 

després també el coneixement dels practicants de l’acupuntura explicant i 

argumentant el que sí podem treballar i el que no. Ara crec que la gent sap ben 

bé l’acupuntura quins problemes pot tractar i quins no. Ara hi ha poca gent que 

demani deixar de fumar o aprimar-se amb acupuntura és molt poca la gent, en 

canvi avui en dia tenim molta gent per l’aparell locomotor, tot el que és dolor, 

inflamació, degeneració, tot el que comporti doncs aquesta limitació de 

moviment, aquesta capacitat de poder  treballar l’aparell locomotor també el 

sistema nerviós, del sistema nerviós, també hi ha  molta demanda, d’alteracions 

digestives, tant malalties com disfuncions, des d’un síndrome de Crohn a una 

disfunció com un estrenyiment, i també alteracions del metabolisme, obesitat 

però aquesta obesitat amb una alteració hormonal, diabetis, o doncs diferents 

malalties, jo crec que ara la gent ja sap una miqueta quan venir a buscar-nos, la 

gent sap realment el que podem treballar.  

  

 Es podria dir que la medicina tradicional xinesa ha superat la barrera local 

per ser un coneixement d’abast internacional? 

Si aquí a més hi ha una cosa que va ser l’Organització Mundial de la Salut  que 

va recomanar a l’acupuntura  el que podria treballar en el camp de diferents 

patologies, sent molt econòmica i que molts països que econòmicament no 

poden pagar molta medicina això es pot fer molt econòmicament,  es poden 



Una aproximació a la comunitat xinesa                                                J. Ricard Morera Casaponsa 

de Barcelona a través de la medicina                                                          Pràcticum  Màster UOC 

tradicional xinesa.                                                                               Curs 2013-14/1    
                                                                                                            
            
 
 

134 
 

tractar les patologies des de  diferents vessants, i això ha arribat a la gent i per 

tant es podria dir que estem a la societat catalana a un nivell de coneixement 

similar a altres països d’ Europa fins i tot a països on l’acupuntura  entra dins la 

seguretat social. Estem a un nivell molt  similar. 

  

 Es relaciona amb metges xinesos que viuen i treballen a Barcelona  

Sí  

 

 Pensa que aquesta medicina ha servit perquè s’integressin en la societat 

barcelonina membres de la comunitat xinesa que la practiquen? 

Especialment que la practiquen, jo sí que tinc relació, en aquest moment tinc dos 

companys de feina que són xinesos, al llarg del temps han passat doncs 3 o 4 

persones que són d’origen xinès que han treballat aquí, ara el mes de gener 

s’incorporarà un altre metge xinès, la relació la veritat és molt bona, però la 

veritat és que ha ajudat més a integrar els professionals que no els usuaris 

xinesos, els usuaris xinesos crec que ara utilitzen el terapeuta xinès, el metge 

xinès i  fins i tot hi ha aquí metges que no estan censats com a metges, que 

venen que són metges xinesos, i que treballen aquí i només treballen amb la 

comunitat, que és una comunitat tancada, treballen amb ells i per ells,  jo no crec 

que la medicina tradicional xinesa hagi pogut fer aquesta interrelació entre la 

comunitat xinesa i la nostra societat. Crec que no ho hem aconseguit. 

  

 Pensa que hi ha un possible diàleg entre la medicina tradicional xinesa i la 

medicina occidental?  

Sí, del tot hi ha de ser, hi és , sinó que a més a mes hi ha de ser l’hem de trobar, 

l’hem de forçar, la medicina només és una, són diferents maneres de veure una 

mateixa cosa, un ser humà és un ser humà, no és un ser humà europeu o vist a 

l’europea és un ser humà, nosaltres el que oferim és un altre punt de vista per 

tant ens hem d’entendre, perquè parlem de la mateixa cosa amb altres paraules 

amb altres terminologies, però estem parlant del mateix per tant si parlem del 

mateix ens hem d’entendre, el que no podem fer és tornar als anys 80, hi havia 
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una confrontació constant no només entre la societat que no ens entenia sinó 

entre la medicina convencional europea que no ens entenia i per tant creia que 

estàvem parlant de coses totalment diferents. Jo crec que això ha canviat, porto 

vint-i-dos anys treballant a un centre mèdic a Mataró. Allà sóc una persona que 

he intregrat l’acupuntura dins de diferents especialitats i per tant tots els 

especialistes em deriven malalts i jo derivo malalts a especialistes crec que això 

és una cosa que no hem de buscar un protagonisme des del  “jo sóc el millor 

terapeuta del món” i la medicina tradicional xinesa és la millor eina del món, 

sinó que és una més, els extremismes … això és el que fa mal, jo la practico i 

per tant és la millor, no,  jo la practico per tant és una més dins d’aquest ventall 

de medicines que hi ha. Per voler buscar el protagonisme de la nostra medicina i 

quan anem d’aquesta manera i volem que la nostra sigui la millor i volem que la 

nostra sigui la més important estem fent mal al pacient, nosaltres ens devem al 

pacient, en definitiva crec que aquests extremismes són els que fan mal, però he 

de parlar del meu punt de vista i per tant el pacient en surt perjudicat, però això 

ha canviat molt, encara ens queda molt treball a fer, molt, però sí que hi ha un 

enteniment i que l’hem de portar encara més enllà. 

 

 A la Medicina  xinesa estudis d’evidència científica que s’hagin portat a 

terme. 

Sí n’hi ha un el que passa que és com tot, pel tipus de medicina que és el seu 

origen no es van fer, és un tipus de medicina diferent, la medicina occidental es 

basa en l’estudi científic i la validació científica, es comença una miqueta  des 

de l’explicació científica, que diguéssim sobre el que està passat, la medicina 

xinesa s’ha basat en l’experiència i en l’observació i no dic que no s’hagin de fer 

estudis científics, és un altre manera de fer ciència, observar i intentar en els 

errors i els encerts anar reconduint el tractament. Evidentment que això no és 

vàlit per si mateix, s’ha de buscar una evidència científica. S’han fet estudis i, 

els primers estudis que es van fer són als anys 80  conduits de la mà de  l’OMS , 

l’any 83, on es va intentar verificar el que són els meridians, els punts 

d’acupuntura, aquest va ser un primer estudi, no un estudi de malalties, sinó el 
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perquè  l’acupuntura funciona. Aquests punts que havien estat trobats fa 2500 

anys quina realitat tenen objectiva, i la primera realitat objectiva i els estudis ho 

demostren  són punts on  la resistència elèctrica estan per sota de la meitat de 

qualsevol altre punt que no sigui d’acupuntura, per tant aquesta és una primera 

evidència objectiva científicament demostrable, que es pot valorar amb un tester, 

adaptat a la nostra resistència, això ens dóna que els punts d’acupuntura tenen 

una resistència elèctrica molt per sota de tots els altres punts que no siguin 

d’acupuntura. El segon pas va ser valorar el recorregut de l’energia, el recorregut 

del meridià i això es va fer amb isòtops radioactius, a diferents centres del món 

un d’ells Barcelona, es van injectar isòtops radioactius a punts d’acupuntura, es 

van estimular agulles  d’acupuntura i es valorava el recorregut d’aquells isòtops 

radioactius que circulaven pel cos. Viatjant transportant d’una manera bastant 

similar al que feia 2500 anys havien observat els xinesos, aquestes dos van ser 

les primeres i a partir d’aquí es van fer estudis a doble cec o triple cec per 

valorar les malalties, això sí es fa d’una manera similar a la medicina 

convencional, és a dir  grup control de 30 pacients amb unes malalties similars o 

unes característiques similars, se’ls hi fa un tractament en uns punts concrets i 

un altre grup control amb similars patologies 30 pacients amb la mateixa 

disfunció o patologia, i se’ls hi fa un tractament totalment diferent, un el 

tractament que teòricament és el curatiu i l’altre un tractament que no té res a 

veure. Que es veu una millora sensible o notòria de vegades depèn de la 

patologia, de la disfunció en els punts que són els indicats, i una millora molt 

sensible, en algun cas una millora espectacular en el que els punts no són 

adequats perquè, curar no és només prendre un medicament, quan un es vol 

curar el medicament es l’excusa, les ganes de voler curar-se, per això moltes 

vegades hi ha alguns pacients que són del grup control dels que no se’ls hi punxa 

i poden  millorar  fins hi tot més que en el grup de tractats. Això es pot agafar 

que l’acupuntura és un efecte placebo, no perquè hi ha gent que prenent-se una 

aspirina li anirà molt bé i hi ha gent que es prendrà un caramel que volent curar-

se li anirà molt bé i també millorarà, per tant jo diria que el grup control que 

hem punxat en punts que estan indicats han millorat molt més que no pas l’altre 
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grup control, per tant això és una evidència que es pot anar repetint. Però tenim 

un handicap perquè no hi podem fer tant bé com amb una pastilla, doncs perquè 

la medicina xinesa no nomes valora malalties sinó que valora estat de la persona, 

vitalitat de la persona podríem traduir-ho i la vitalitat fa que una persona amb 

una malaltia o un altre pugui tenir un resultat diferent que un altre persona que 

tenint la mateixa malaltia té un to vital diferent. La vitalitat per a nosaltres és 

molt important de fet  treballem sobre la vitalitat del subjecte, per intentar 

millorar aquella disfunció per tant aquest es un handicap important és una 

manera que al ser diferent, la valoració que fem sobre el malalt no nomes la 

patologia sinó també l’estat vital del subjecte, ens fa que aquest tipus d’estudis,  

no ens vagi tant bé i hauríem de buscar un altre sistema per validar això.  

 

 I altres tipus de teràpies xineses que n’opina, com la moxibustió, les plantes 

medicinals... 

La medicina xinesa té diferents eines i diferents teràpies, la més usada aquí a 

Catalunya  és l’acupuntura, l’acupuntura i la moxibustió són dos tècniques que 

van juntes, de fet l’ideograma la paraula que designa acupuntura no existeix, 

l’ideograma és acupuntura i moxibustió  no es poden separar, i l’ideograma es 

l’utilització d’agulles i escalfar, els punts i les zones. Escalfar, aquí és una 

tècnica que també s’utilitza no amb una planta sinó amb una esterilla, nosaltres 

quan tenim un dolor ens escalfem algunes zones, amb medicina xinesa 

s’utilitzen algunes eines, s’utilitzen també les ventoses durant molts i molts 

anys, hi ha altres eines com també la fitoteràpia, aquí a Catalunya les plantes ha 

estat una de les eines utilitzades durant segles i mil·lennis, la medicina xinesa té 

també les seves plantes amb la seva acció terapèutica i també les estudiem, 

també tenim  els exercicis, exercicis com el xi kung, o el tai xi el que busquen és 

molt similar a l’acupuntura, però enlloc de l’estímul de punxar és el moviment, 

és un moviment o una postura, un estirament o una respiració, buscant que la 

vitalitat del subjecte millori, tindríem una altra tècnica que seria el Tui Na seria 

el massatge, podríem donar-li una connotació de fisioteràpia dins la medicina 

xinesa. 
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 Finalment que en pensa de la regulació de la medicina xinesa a Catalunya  

Es va intentar regular d’una manera potser no idònia però perquè es va utilitzar 

una via potser molt ràpida, vam estar gairebé dos anys treballant amb un decret 

però per qüestions de no perdre estatus d’altres professions especialment  metges 

i fisioterapeutes van dir que estàvem fent intrusisme, i que no teníem 

competència per fer aquella funció social, jo crec que aquí  impera el voler  

salvar-se l’economia abans de  voler tractar un malalt. Jo entenc que 

evidentment hi ha molts drets adquirits a nivell mèdic, hi ha molta fortalesa a 

nivell social que fa que tinguin molt pes específic, i  en la societat política, en 

definitiva hem d’intentar regular això pel bé del malalt, és que crec que ens 

oblidem de que hi ha malalt i que per ell és per qui estem treballant i per ell és  

per qui  hem de regular-ho. Aquesta per mi és la gran pena, per culpa de no voler 

perdre un euro al final perd salut el malalt,  crec que anàvem per un bon camí  

però al final el decret no era el que crec que seria millor però sí millor del que 

tenim ara, encara que ara estem en una situació plàcida però si anem a buscar la 

seguretat, la tranquil·litat dels malalts era un bon decret, aquí es van barrejar dos 

coses que no s’han de barrejar mai la qüestió econòmica amb la qüestió de la 

salut. I aquí es van barrejar com amb moltes altres coses es barregen per 

desgràcia.  

 

 Potser amb això es diferencia amb la Xina que hi ha uns estudis amb unes 

facultats.  

Sí aquest és un problema, a la Xina jo hi vaig estar l’any 90 i a la Xina en el que 

és el marc de la Salut Pública per posar un paral·lelisme en paraules que 

entenem aquí, dins del món de la Salut Pública no hi ha aquesta competència, al 

contrari jo estava a l’hospital a urgències per exemple, i rebíem un malalt i en 

funció del que tenia i de com estava el derivàvem cap a una medicina o cap una 

altre, o cap a les dues, quan estava ingressat si s’ingressava el malalt rebia 

atenció tant d’acupuntura com de plantes xines, de ventoses, de  moxa, com de 

pastilles de paracetamol o d’antihistamínic, és a dir sempre pensant amb el 
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malalt aquesta es una situació que no hem pogut reproduir aquí jo entenc també 

que no es pot reproduir això, i entenc que no es reprodueixi tal i com existeix  a 

la Xina perquè allà és la seva medicina però ells han entès que existeix un altre 

tipus de medicina i l’han fet seva també i l’utilitzen quan és necessari, per tant 

no arribant al model de la Xina jo crec que hauríem d’arribar a un model on la 

medicina xinesa podés estar introduïda dins de la societat d’una manera com ho 

està la medicina convencional jo crec que hi ha tres aspectes que faciliten i 

justifiquen que estigués dins la sanitat  pública perquè una medicina estigui a la 

sanitat pública hi ha tres requisits indispensables: primer és científicament 

demostrable, aquí a Europa s’ha de demostrar científicament, hi ha diferents 

estudis com t’he dit abans que ho validen. Se n’han de fer més evidentment.  

Segon, econòmicament viable i més avui en dia, i econòmicament és molt  

viable, molt  més que receptar fàrmacs. Tercer- Que és molt important, que 

socialment hi hagi una demanda, hi ha un tant percent molt elevat que ho utilitza 

i molt més seria si fos més econòmica, és a dir nosaltres ho veiem que hi ha més 

gent que ho utilitzaria  però cada visita val uns diners que molta gent no té i que 

per tant si estigués dins la sanitat pública hi hauria una demanda molt més alta. 

 

 Per tant aquests tres punts, és a dir científicament demostrable, econòmicament 

viable i socialment demandada jo crec que tots tres hi són per tant la voluntat 

d’ara política és la que hi hauria de ser, no és que no es vulgui però suposa que 

ara hi ha altres coses molt més importants, per a ells més importants que això.  
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