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Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona (1978).
Curs de perfeccionament en Teràpia Kneipp en Bad Wöorishofen, Alemanya (1985).
Formació professional de Postgrau en Medicina Naturista en la Clínica Naturista Ellen White de Xile (1985).
Màster en Medicina Naturista por la “Fundació Bosch i Gimpera” de la Universitat de Barcelona (1996).
Membre fundador de la revista “Integral”.
Membre fundador de la “Asociación Española de Médicos Naturistas”.
Membre fundador i membre de la redacció de la revista Natura Medicatrix.
Promotor i coordinador (1985) de “Integral Centre Mèdic i de Salut”, avui “Integral. Medicina Integrativa i Escola de Salut” on treballa
actualment.
Promotor i coordinador de “Serveis de Salut Integral”, mútua de medicines i teràpies no convencionals que va funcionar els anys
1992 i 1993.
Col·laborador habitual de les revistes Cuerpomente, Integral i Cocina Vegetariana.
Autor dels llibres La medicina desde otro ángulo (Círculo de Lectores), El médico naturista opina (Editorial Océano) i Descubrir el
cochayuyo (Edita el mateix).
Coordinador i professor del postgrau en Medicina Naturista de la “Fundació Bosch i Gimpera” (UB) de 1994 a 2004.
Professor i coordinador, de 1995 a 1999, del curs d’Introducció a la Medicina Naturista per estudiants de segon cicle de medicina i de
ciències de la salut de la Universitat de Barcelona (Hospital Clínic).
Coordinador dels cursos d’estiu de la UB (juliols de la UB) del curs “Conèixer les altres opcions mèdiques i terapèutiques” els anys
2008 y 2009
Director docent de medicina naturista i professor de les quatre edicions (2008-2010, 2010-2012, 2012-2014 i 2014-2016) del “Máster
de medicina naturista y infermeria naturista” en el que participen el Col·legi oficial de metges de Barcelona (COMB), el Col·legi oficial
de infermeria de Barcelona (COIB), la Universitat Central de Barcelona (UB) y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Aquesta
darrere no va participar en l’última edició.
Des de 1998 fins a al 9 de setembre de 2015 president de la Secció Col·legial de Metges Naturistes del Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona.

