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TALLER ‘HERBES REMEIERES. Recuperació de la memòria tradicional. 
Usos i diversitat’.   
 

Grup EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT AL LLARG DE LA VIDA 
AGENDA 21 ESCOLAR DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 

25-gener-2012, 18 h, escola Olivera 

 

 

Per què ens sanen? 

 

- Som natura. El camí evolutiu entre el regne animal i el vegetal es va separar fa milions 

d’anys, però a nivell energètic ha restat una complementarietat entre els dos regnes. A més, 

cal tenir en compte que l’evolució del món vegetal ens porta gairebé 390 milions d’anys 

d’avantatge. Compartim biomolècules, l’ADN i l’ARN i un bon nombre de pròtids, lípids i 

glúcids. Compartim l’essencial: la vida, la consciència i la capacitat d’evolució. 

- En utilitzar les plantes, minerals… el nostre cos energètic recorda informació que ja 

posseeix però que ha oblidat. Per ressonància, les plantes activen la memòria ancestral. 

- La cooperació i la simbiosi en la natura són molt més freqüent del que creiem. El nostre cos 

és viu gràcies a una gran simbiosi amb la nostra flora intestinal, dèrmica, etc. 

- La relació entre vegetals i animals sovint no és una simbiosi estreta però sí una mútua 

necessitat i benefici (pol·linització). No hi ha unió però sí interdependència ecològica. 

Nosaltres subsistim directa o indirectament gràcies als vegetals. Al mateix temps, els conreem 

per obtenir els seus beneficis, amb la qual cosa ajudem a la seva supervivència i dispersió 

com a espècies. Tots els éssers vius estem connectats en una immensa xarxa. 

- L’allunyament de la natura fomenta la sensació de separació i incrementa l’ansietat 

existencial. 

- Ha arribat l’era de la cooperació entre països, entre individus i amb la resta d’éssers. 

Aquesta primera simbiosi des de la consciència ha de ser una simbiosi entre els diferents 

regnes que vagi més enllà de l’utilitarisme amb que els hem sotmès. 

- Michael Braungart, “Hem de ser com arbres que en viure netegen la terra”. La Vanguardia. 

La Contra, 10-gener-2012. 

 

 

La recuperació del saber. Què és la signatura? 

 

- Guariment per analogia: senyals que donen les plantes respecte al seu ús. 

- Paracels (s. XVI).- Teoria de les signatures: “totes les plantes que estan a la terra per a 

benefici de l’home i el Creador han fet un senyal per tal d’indicar el seu ús.” “Verí o medicina 

segons la dosi”. 

- Principis actius en funció de l’hàbitat on es desenvolupa la planta: variacions bioquímiques 

importants. 

- Sinergia.- S’ha pogut demostrar que la combinació de tots els principis actius d’una 

determinada planta és més eficaç que l’efecte que produeixen aquests principis per separat. 

Fins i tot alguns no funcionen si els separes. Aquesta combinació dissenyada per la mateixa 

naturalesa produeix uns efectes sinèrgics extraordinaris. Les substàncies secundàries de les 

plantes, és a dir, el que no són principis actius acompleixen una tasca fonamental ja que 

fomenten l’absorció en l’organisme humà i acceleren i reforcen l’efecte medicinal. El fet que 
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proliferin tant els  productes elaborats amb els principis actius aïllats, tant en productes 

fitoterapèutics com en els fàrmacs sintètics, i no la venda de la mateixa planta respon a 

interessos comercials. 

- A partir del s. XVIII i amb la incorporació dels mètodes d’anàlisis es va despertar l’interès 

per la composició química de les plantes i es van començar a relacionar els efectes curatius 

amb els principis actius que contenen. 

- Toxicitat.- Les plantes medicinals presenten menys efectes secundaris que els fàrmacs 

sintètics, però això no vol dir que siguin totalment innòcues. S’ha de tenir en compte la 

toxicitat de certes plantes i la seva correcta administració i dosificació.  

 

 

Què cal saber 

 

- Plantes alimentàries. S’empren pels seus principis immediats (carbohidrats, lípids, 

proteïnes...) i aporten energia al nostre cos. Els principis actius de les plantes remeieres 

influeixen sobre el funcionament del nostre organisme evitant, alleugerint o curant malalties. 

Aliments alcalins/àcids (estèvia, te d’herbes, orenga...). 

- Planta aromàtica: plantes medicinals amb principis actius formats total o parcialment per 

essències o compostos volàtils. 0,66% de les espècies. S’empraven per desinfectar i perfumar 

les cases quan les condicions higièniques no era les d’ara. Prevenció de contagis.  

- Planta per condimentar o espècia: usades per les  característiques organolèptiques, 

transfereixen aromes, colors i sabors. Fan més grats l’olfacte, la vista o el paladar. 

- Olis essencials: fracció volàtil, mescla de compostos orgànics (terpens). Donen aroma i 

s’extrauen per medis físics (destil·lació). S’han d’utilitzar amb molta precaució. 

- Extractes: fracció no volàtil. Conté principis actius i s’extrauen amb medis físics com 

l’extracció amb dissolvents freds o calents. 

- La selecció, recol·lecció i conservació de les plantes són també molt importants a l’hora 

d’assegurar-se que continguin els principis actius necessaris per al seu ús medicinal. 

 

- Rizomes, bulbs, tubercles, arrels, tiges, escorça. Collir a la tardor. 

- Fulles. Collir brots tendres (diferents èpoques de l’any) + principis actius. 

- Flors. Collir al principi de la  floració. 

- Fruits. Al matí abans que el sol despunti. La calor malmet els p.a.). Fruits madurs. 

- Tota la planta: amb poca humitat, migdia (sense rosada ni humitat del vespre). 

- Evitar vorals carreteres, camins, brutícia… 

 

 

 

Tipus de preparacions i usos 

 

-Ser imaginatius. 

 

Ambientador 

Bafs i vaporitzacions 

Banys 

Cataplasmes 

Col·lutoris i gàrgares 

Cremes i ungüents 
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Infusions/tisanes 

Maceració 

Olis 

Pegats 

Perfums 

Planta fresca 

Sabons 

Xarop 

... 

 

El romaní 

 

- Recol·lecció entre abril i juliol. Amb flor. Tònic (memòria), estimulant reg sanguini, per a la 

circulació, molèsties gàstriques (tensió nerviosa). Contractures musculars. Baixa el colesterol. 

Alopècia. Substitut del cafè. Migranyes. Reumatisme. Ciàtica. Estats depressius, debilitat 

general. 

- Bany romaní.- Bullir durant 10 min, colar i deixar refredar. De peus a cap. No assecar-se 

amb la tovallola. Contra l’estrès, desgast nerviós i preocupacions. Restableix l’energia. 

- Cabell.- Bullir durant 10-15 min, colar i guardar a pot fosc durant 15 dies afegint un tap 

d’alcohol. Per a cuir cabellut i resta cabell. Es pot afegir també camamilla o noguera. 

- Remei torcedures i dolors esquena. Macerar romaní fresc o sec i àloe en clara d’ou durant 

unes hores. Aplicar amb compreses o cataplasmes durant 15 min, 2 cops al dia. 

- Ambientador. Branques i fulles en alcohol de 96º, deixar reposar a sol i serena una setmana. 

- Cataplasma per al reuma.  Bullir el romaní i fer una mescla de l’aigua resultant amb fang 

que hagin trepitjat els cavalls i una copa de brandi. Aplicar el més calent que es pugui sobre la 

zona adolorida durant 20-25 min al dia. 

- Alcohol de romaní (macerat flors en alcohol) o essència en oli d’oliva. Fregues. Cervicàlgia, 

lumbàlgia. No embarassades , epilèpsia, Parkinson (oli essencial) ni gastritis agudes o úlceres. 

 

 

La farigola 

 

- Collir durant la floració (finals primavera, principis estiu). Summitats florides. Divendres 

sant. 

- Tònic del sistema nerviós, estimulant. Potent antisèptic. Preventiu constipats i angines. 

Antibacterià, antivíric i antifúngic. Per a la tos. Faringitis, laringitis, otitis, sinusitis, 

bronquitis, emfisema pulmonar. Per baixar febre. 

- Antiespasmòdic, afavoreix la digestió. Maceració amb comí i sàlvia, ¼ l d’aiguardent i ¾ 

d’aigua. 9 dies pot obscur. 1 cullerada després menjars. Inapetència. Gasos. Cistitis. Asma 

infants. Alopècia. Ferides. Dolors reumàtics. 

- Balsàmica. Alleuja picadures. Antifúngic. Peu d’atleta. 

- Cicatritzant. Per a ferides. 

- Loció caspa. Bullir el romaní durant 5-10 min. Afegir després la farigola i deixar-ho reposar. 

Colar i aplicar en sec. A més, si el cabell és gras afegir una cullerada de vinagre de poma. 

- Essència molt volàtil. No bullir mai. 
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L’àloe 

 

- Més de 250 principis actius. 

- Inhibidor del dolor, antiinflamatori (similar a la cortisona), cicatritzant, bactericida, digestiu, 

depuratiu, regenerador cel·lular, antibiòtic, antisèptic, desintoxicant, antiviral, coagulant, 

nutritiu, trastorns digestius, protector sol. Aftes, herpes labial, morenes, picadures, psoriasi, 

peu d’atleta, càndides. Reforça sistema immunològic. Osteoporosi, diabetis, arteriosclerosi, 

hipertensió, ulls i oïdes. Innocu. 

- Dolors musculars i articulacions: Gel d’àloe 100% amb gotes d’olis essencials i essències 

florals. 

- Aplicacions locals directament. També polpa triturada i calenta al bany maria per massatges. 

- A amanides. Treure l’alcíbar rentant-lo sota l’aixeta. Es pot triturar. 

 

L’estèvia 

 

- Alcalina. Importància dels aliments alcalins per equilibrar l’excés d’acidesa. 

- Edulcorant. 

- Regulador de la funció del pàncrees. 

 

 

La malva 

 

- Flors i també fulles. Recol·lecció primavera i estiu. Mucílags. Vies respiratòries i digestives. 

Antiinflamatòria, protector pell i mucoses. Calmant de la tos. Laxant. Afonia mestres: malva 

+malvasvisco + agrimònia + farigola.  

 - Xarop expectorant.- Bullir les flors de malva (1 puny amb cada mà) en ¼ de l d’aigua i 

afegir ¼ de k de sucre morè durant 20 min. Colar i posar en recipient fosc durant 2 dies. 1 

cullerada cada 6 hores. 

 

Altres 

 

Cap d’ase.- Lavandula stoechas. S'utilitzen les flors per preparar infusions i olis essencials 

que contenen cetones i alcohol. Es fa servir com a antisèptic, digestiu, antiespasmòdic, 

cicatritzant i antibacterià. Aromateràpia, oli essencial per perfumar l'aigua del bany i suavitzar 

la pell.  

Coriandre.- Planta culinària i medicinal. Redueix la flatulència. Molt utilitzada arreu del món 

(curri, guacamole, mojo verde…). Llavors i fulles. 

Espígol.- Lavanda angustifolia. Summitats florides. Balsàmica. L’oli essencial més emprat. 

Regulador del sistema nerviós, relaxant muscular, antiinflamatori, cicatritzant, antisèptic. 

Baixa la tensió. Equilibra l’energia. Ansietat, insomni, migranyes, taquicàrdia, asma, 

neuràlgies. Aporta pau. 

Menta poliol.- Mentha pulegium.  S’utilitza la fulla. Gran digestiu. Carminativa i digestiva. 

Bronquis, expectorant. Dentifrici, halitosis. Infusió per relaxar. Hepatotòxica. 

Menta.- Mentha sativa. Problemes digestius, còlics, per a la vesícula biliar, gasos, acidesa. 

Analgèsic: tòpicament redueix el dolor. Infusions relaxants. Estimulant mental. Millora la 

concentració i l’atenció.  Té verd. Molt utilitzada a la cuina. 

Ruda.- Antisèptic, rubefaent. Contusions, cops, ferides, ulls, circulació. Precaucions. Dolors 

osteoarticulars. Acúfens. Neteges, protecció. ‘Qui té ruda, Déu l’ajuda’. 
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Sàlvia.- Antisèptica. Tònica. Estimulant del sistema nerviós i de les glàndules suprarenals. 

Antireumàtica. Circulació. Regulador hormonal femení. Sudoració excessiva. Cel·lulitis, 

varius, acne, menopausa (fogots). 

 

 

Les trementinaires 

 

- Conegudes amb aquest nom perquè la trementina era un dels remeis més venuts, resina dels 

pins que curava cops i dolors. 

- Baixaven a terres baixes a mitjans de la tardor, quan les feines del camp s’anaven acabant i 

elles havien assecat herbes i fet olis i ungüents durant el bon temps. També era l’època en què 

hi havia més diners perquè s’havia acabat d’arreplegar les collites i els menjars que es feien a 

la plana no arribaven a muntanya. Aquestes dones baixaven pels camins seguits de generació 

en generació i eren acollides a les cases de pagès i en poblets, a canvi d’uns quants cèntims o 

d’algun dels seus remeis, hi feien estada i així recorrien la Catalunya central oferint els seus 

producte i obtenint uns ingressos suplementaris que ajudaven a travessar el llarg hivern a 

muntanya. Un cop arribat el desembre o cap a mig mes, les trementinaires seguien el camí al 

revés, cap a casa. Però ja fa més de cinquanta anys que no es veuen les trementinaires o 

tuixentes (perquè moltes eren de Tuixent o de la Vall de la Vansa) trepitjant els camins. 

 

 

May Domínguez Rodés 

Historiadora_fitoterapeuta 

25 gener 2012 
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