
La trementinaira opina La farmacèutica opina

1. Les tisanes tenen efectes sobre la nostra salut

“a mi aquesta tisana em senta bé a la 
panxa”

“A mi no em provoca res”

2. A l’escola podem treballar la relació que tenim amb el dolor

“Si em fa mal el cap, m’aguanto una 
mica i em poso una compresa humida. 

Només quan em fa mal molta estona faig 
alguna cosa més”

“Jo de seguida faig alguna cosa per 
treure el mal de cap”

3. Les medicines han de ser gratuïtes per a tothom

“El que hem de fer és que la gent no 
prengui tantes medicines i conegui més 

els efectes de les plantes, és més 
preventiu i sa” 

“El que hem de fer és que les medicines 
siguin gratuïtes per a tothom, que 

estiguin subvencionades per 
l’administració”

4. Les patents són un mecanisme econòmic que promou la innovació 
però provoca que la recerca s’orienti al benefici privat (més 

pastilles pel consum de pacients rics i menys recerca bàsica per al 
coneixement de les propietats de les herbes remeieres, per 

exemple)

“La recerca ha de ser pública per 
orientar-la al bé comú, les patents són 

una perversió”.

“La recerca és molt cara i cal pagar-la. 
Per això, les patents són una bona 

solució”

5. Cal desenvolupar processos d’autogestió i autonomia en quant a la 
salut  

“La dependència que tenim dels metges 
i del sistema de salut és exagerada, ha 
estat creada així per crear el negoci de 

les farmacèutiques”.

“La salut ha d’estar en mans d’experts, 
no podem caure en rumorologies i 

costums poc informats”



6. L’administració tendeix a dificultar l’ús i comercialització de remeis 
naturals, perquè estableix protocols de recerca sobre medicaments 

que només les grans fortunes poden costejar.

“L’administració no pot controlar els 
usos de la biodiversitat natural, i en cas 

de creure que hi ha perills, pagar de 
manera pública la recerca”

“Els sistema públic de salut no ha de 
suportar l’enorme cost que té la recerca, 
quan aquesta pot fer-se mitjançant les 

empreses privades”

7. La medicina actualment és un objecte de consum i rep el mateix 
tractament per part del sistema publicitari.

“No s’hauria de poder fer publicitat de 
medicaments”

“Mentre garanteixi unes definicions 
científiques, els anuncis són un bon 
mitjà per fer arribar la innovació a la 

població”

8. Les herbes remeieres són un patrimoni cultural que podem 
potenciar dins de la nostra comunitat.

“Es pot fer una farmaciola del barri a 
l’hort escolar”

“Quines xorrades dieu??????”

9. Les herbes remeieres poden fer venir els avis i àvies a la nostra 
escola.

“És molt important rescatar aquest 
llegat abans de que es perdi més”

“Les herbes remeieres eren adequades 
en un temps en que el camp dominava, 

però ara cal anar amb compte perquè les 
plantes poden estar contaminades, i el 
sistema de coneixement és diferent”

10. Les herbes remeieres poden ajudar a entendre la importància de la 
biodiversitat, que interaccionem amb “el contingut” de les plantes, 

que la humanitat i la natura han coevolucionat, etc.

“Les herbes remeieres ens expliquen 
com som nosaltres”

“Què pesats amb les herbes 
remeieres!!!!!”


