
 
 



Aquest recull de plantes remeieres ha estat elaborat durant      
l’hivern del 2013 per l’assemblea del col·lectiu Salut entre 
Totes amb el suport de persones de Can Piella i pobles del 
voltant. 
 
Parteix de la voluntat (i les moltes ganes) d’intentar recuperar i 
revalorar el saber popular, local i propi. Així, el recull consta 
(de moment) d’onze plantes dels boscos de la mediterrània 
molt usades per la gent de la nostra terra. En especial, les 
dones, que són les que tradicionalment, en la diferenciació 
de gèneres d’aquesta societat heteropatriarcal, tenen (i 
tenien) a càrrec l’art de la cura, tant sovint infravalorat i 
desprestigiat. 
 
És per tant, un intent d’agafar el coneixement que la terra i les 
àvies ens donen per empoderar-nos una mica més dels 
nostres cossos i la nostra salut. Sentim que és amb aquest 
recull que volem sembrar la llavor d’un aprenentatge que tot 
just acabem de començar. 
 
Esperem seguir aprenent molt més, ja que cada dia som més 
conscients de la força que ens dóna el coneixement creat 
entre totes i com aquest ens ajuda a construir una societat 
més autònoma i solidària. 
 
És també amb aquest recull que volem fer un regal. Un regal 
a aquells espais i persones que els hi donen vida o els hi han 
donat en algun moment, i que sentim que ens han cuidat 
molt durant la nostra gestació: a La Gordíssima de Sant 
Andreu i a Can Piella especialment, en aquest moment de 
canvi imposat. Perquè, amb totes elles hem après, que l’art 
de cuidar i cuidar-nos fa germinar les millors llavors de la terra. 
 
A totes nosaltres amb carinyo ens dediquem aquest recull... 
 
 

L’assemblea del col·lectiu salut entre totes, 
Sant Andreu de Palomar, Maig del 2013 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per acabar, ens agradaria fer-nos, alguna que altre 
advertència abans de començar a llegir... 
 
Primer que, com tot aprenentatge, aquest recull no està lliure 

d’errors; 
així que, esperem que sigui la pràctica i la pròpia experiència 
aquella que ens farà anar modificant i re-definint moltes de 
les coses que en ell hi expliquem. 
La primera revisió d’aquest fanzine l’ha dut a terme l’Arnau 
Montserrat l’estiu del 2013. 
 
També, saber que partim de la perspectiva que l’art de curar 
és, entre d’altres coses, una ciència inexacta, per tant, el que 

a una li serveix pot ser que a la companya no :). 
 
I finalment, compartir un refrany que ens agrada molt i diu.... 
 

<Qui no sap el què busca no entén el que troba> 
 
 
 
 



 
 
 



CALÈNDULA/MARAVILLA/CORONA DE REY/PLANTA DE LOS DIFUNTOS 
 

 
Cultiu 

 
Sembra directa a finals d’estiu; o en alvèols i trasplantar quan la 
plàntula té uns 10 cm. 

 

Reproducció 
 

Es reprodueix bastant bé per llavors que es troben dins del fruit que  
sembla un cuquet. 

 

Recol·lecció 
(que, quan i com) 

 

Només se n’utilitzen els pètals dessecats. Floreix tot l’any. 
Assecar a l’ombra i amb poca humitat. 

Nom científic Calendula officinalis – Calendula arvensis 

 

 

Característiques 
Físiques 

 

Arbust de 50cm d’alçada. Planta anual. Floreix entre Maig i Octubre tot i 
que en bones condicions floreix tot l’any (calendas = 1r dia del mes). 
Flors de color groc intens o taronja. La Calendula arvensis és la varietat 
silvestre i és més petita. Les propietats entre les dues són semblants però no 
exactament iguals*.  

 

Hàbitat 
 

Quan es cultiva es posa en el marge dels horts i es multiplica ella sola. És 
una planta de jardí, en el Mediterrani no es troba silvestre. 

 

Localització a Can 
Piella 

 

Horts comunitaris. 

 
Localització a 
Collserola 

 

 Horts i jardins cultivada (al voltant de Can Coll). També a Can Masdeu. 
 La Calèndula arvensis es pot trobar en molts més llocs.  



 
 
 
 
 
Ús medicinal i tipus 
De preparat** 

 

*Emenagoga: s’ha de prendre 1 setmana abans que vingui la 
regla en forma d’infusió. 
 
*Colerètica i colagoga: facilita la secreció de bilis, que 
ajuda a digerir els greixos. També es pot utilitzar per a 
tractar la ictericia i l’hepatitis infecciosa. 
 
*Antiinflamatòria, cicatritzant i antisèptica: molt útil en 
forma de crema, sabó i macerada en oli i aplicada sobre la 
pell. Útil per cops i inflamacions, per a netejar afeccions cutànies, 
cremades, picades, acne, psoriasi, llavis secs, ferides, rascades, 
irritacions, tatuatges i per a les varius. També en gàrgares amb la infusió 
per alleugerir úlceres bucals, amigdalitis, afeccions de gola... 
 
*Antifúngica: per tractar el peu d’atleta i les micosis en general. 
 

 *Vermífuga (cucs intestinals): en infusió. 
 
 *Estimula el SI: per a infeccions vaginals (vaginitis bacterianes no 
específiques) fent rentats amb infusió. 
 
*Tònica per a l’anèmia: augmenta el recompte de glòbuls vermells, 
millora la circulació de la sang i fins i tot la depura.  
 
 

 

Ús comestible 
 

Pètals en amanida, carn i peix. S’utilitza com a colorant pel formatge. 

 

Altres usos-> S’utilitza en cosmètica. 

 

* Els tons taronges de les flors solen estar relacionats amb els betacarotens i 
els grocs amb els flavonoides. Cadascuna de les 2 varietats té una proporció 
diferent d’aquests principis actius. La C. officinalis és més pràctica i 
productiva que la C. arvensis.  
** Per a fer macerats només s’utilitzen els pètals de la flor (no afegir el 
calze, per precaució). S’ha de vigilar que s’assequin bé durant 24-48h i 
també les condicions d’humitat un cop estan dins l’oli per tal d’evitar que es 
faci malbé el macerat.  



EQUINÁCEA 

Nom científic Echinacea Purpurea 

 

 

Característiques Físiques 
 

 

Arbust de fins a 1,5 m d’alçada. Perenne. Plurianual. D’arrel 
negre i picant. Flor de color rosa o púrpura i flor interior groga i 
tubular. 

 

Hàbitat 
 

Tolera la sequera però és de clima continental pel 
que les llavors necessiten un hivern fort per a 
germinar bé (o deixar-les en terra a la nevera).  

 

Localització a Can Piella 
 i Collserola 

 

  - 

 

Cultiu 
 

En terrenys amb sòl molt poc compactat, ben drenat i molta llum. A la 
primavera es sembra; a la tardor es fa per divisió de mates. No necessita 
moltes cures i resisteix bé tant la calor com les gelades. Si 
les llavors han passat un temps d’estratificació previ a plantar, 
n’augmenta la rapidesa i taxa de germinació. 

 

Recol·lecció (què, quan i com) 
 

L’arrel és la part considerada més farmacoactiva, es recull a la 
tardor. Actualment, però, s’ha descobert que la fórmula més 
eficaç és una mescla a parts iguals d’arrel i fulles. . 

 

Reproducció 
 

De manera asexual: per divisió de mates a finals d’hivern. 
Comença a florir a la primavera i fins entrada la tardor. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ús medicinal i  
tipus de preparat 

 

Ús estrella: Potent estimulant immunitari (anticatarral, 
immunoestimulant i immunoprotector). Aquest ús s’intensifica amb 
extracte de regalèssia. 

 

ALTRES USOS o PROPIETATS: Bacteriostàtica, fungicida i 
antivírica. Preparats: 
1. TINTURA: 
a. Amb la variant E. pallida: realitzarem la tintura bàsicament amb 

l’arrel. 
b. Amb la variant E. purpurea: realitzarem la tintura a partir de la 

part aèria sobretot (95% fulla + 5% d’arrel).  
2. SUC FRESC: elaborat amb les parts aèries de la variant purpurea. 
És eficaç per: 
1. Ferides, furúnculs, úlceres, llagues supurades. 
2. Infeccions generals. 
3.Infeccions respiratòries: grip, refredats, sinusitis, laringitis, 

faringitis, asma d’origen al·lèrgic... 
3. DECOCCIÓ: aplicada amb compreses i banys 
 

També és eficaç per: 
1. Malalties del sistema digestiu. 
2. Malalties del sistema renal. 
3. Infeccions de la boca i genitals (herpes, fongs...) 
         Preparat per a la boca: TINTURA. 
         Preparat per el sist. Genital: UNGÜENT. 
 

CONTRAINDICCACIONS: 
1. No es recomana prendre més de 2 mesos seguits degut al 

contingut en alcaloides pirrolicidínics. 
2. Pot interactuar i disminuir l’eficàcia d’altres tractaments ja que és 

un inductor d’enzims del metabolisme hepàtic. 
3. Es desaconsella ús en persones amb MALALTIES AUTOIMMUNES 

(Lupus, Esclerosi Múltiple, Artritis Reumatoide...) o en persones que 
estan en tractament amb IMMUNOSUPRESORS (per exemple després 
d’un transplantament d’òrgan). 
4. No durant la lactància ni l’embaràs. 
5. Desaconsellat en al·lèrgics a les plantes asteràcies 
6. La European Scientific cooperative on phytotherapy desaconsella 

l’ús de E. angustifolia.  
 

EFECTES ADVERSOS: augment de la salivació, molèsties 
gastrointestinals i augment de la diüresis. 

 
Altres usos 

 

L’aplicació cutània amb extracte d’equinacea protegeix contra 
efectes dels rajos UVA i UVB. L’aplicació d’extractes en el gland 
afavoreix l’erecció peniana per estimulació nerviosa reflexa i 
vasodilatació regional. També s’utilitza per a decorar. 



ESCARAMUJO / ESCANYAVELLES / GAVARRERA 
 
 

Nom científic Rosa canina. Família de les Rosàcies. 

 

 

Hàbitat 
 

A les vores del camí, prop de tanques. 

 

Localització a Can Piella 
 

Camí que arriba a la casa, prop del pàrquing. 

 

Localització a Collserola 
 

N’hi ha molta per la solana però no s’ha de 
confondre amb altres baies semblants com la de 
l’arç blanc o la del roser.  

 

Cultiu 
 

Cal enterrar els brots durant l’hivern. 

 



 
 

Fulles -> a mitjans de Primavera 

 

Flors -> a la Primavera i abans que s’obrin 

 
 
 

Recol·lecció (què, quan i com) 

 

Fruits -> a la Tardor 

 

Fulles -> Decocció de 70g/L : Laxant suau 

 

Pètals: 
→ Infusió de 60g/L : Digestiva (post-àpats) i Tònica 
→ Compresa mullada: Antiinflamatori local a 

nivell   ocular 
→ Aigua de roses : Millora l’Acné juvenil 

 
 
 
 
 

Ús medicinal i tipus de 
preparat 

 

Fruits -> Infusió en fred : Astringent (té molts tanins) i aport de 
Vitamina C   (en fred perquè la temperatura inactiva la Vit. C). 
 
És una de les plantes amb més concentració d’antioxidants  

 
Ús comestible 

  
Melmelada (és molt costosa de fer, cal treure les llavors i es 
necessiten molts fruits. Cal vigilar la temperatura) 

Altres usos - 

 



ESPÍGOL/ LAVANDA/ LLAVANDA 

/ ESPIGOLINA/ LLAVANDINA/ ESPLIEGO 

 
 

Nom científic 
 

Lavandula officinalis = L. angustifolia = L. vera 

 

 

 

Característiques físiques 
 

És un subarbust llenyós i perenne de fins a 60 cm. 

 

Hàbitat Llocs calcaris, secs i assolellats. Creix 
espontàniament per tota Europa i el nord d’Àfrica en garrigues 
(zones calcàries amb arbres i matolls aïllats), brolls entre els 500 
i els 1.800 metres. 

 

Localització a Can Piella 
 

Horts comunitaris, Mandala, Marge 

 

Localització a Collserola 
 

Si. A la solana de Collserola hi ha sobretot Cap 
d’ase o tomillo borriquero, un altre membre de 
la família d’igual olor.  

 

Cultiu 
 

Es pot plantar per llavors (primavera), esqueixos(finals de 
primavera i principis de tardor) o per “acodo” (primavera 
i estiu). S’han de deixar 30 cm entre plantes. 
Necessita molt sol i poca pluja. 

 

Reproducció 
 

Es reprodueix per esqueixos desprovistos de botons 
florals. 



 

Recol·lecció (què, quan i 

com) 

 

Se n’utilitzen sobretot les flors i en menor mesura la tija. Les 
fulles també tenen molt oli essencial i es poden utilitzar.  
Les flors es recol·lecten recent obertes i la floració es produeix 
entre Juliol i Agost. S’ha d’assecar a l’ombra i a temperatures 
inferiors a 35ºC ja que sinó se n’evaporen els components 
alcohòlics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ús medicinal i tipus de 

preparat 

 

- Tranquil·litzant (intranquil·litat, nervis, dificultat per 
dormir): 2 o 3 gotes d’oli essencial al coixí o a la banyera. Dues 
tasses d’infusió de flors al dia després dels àpats escurça l’etapa 
d’agafar el son i el prolonga. 
 

- Diürètica: infusió 
 

- Antisèptica i cicatritzant (aplicat externament per a llagues, 
èczemes, picadures): oli essencial (millor diluït però és de baixa 
toxicitat) o decocció. 
 

- Mal de cap nerviós: 2 o 3 gotes d’oli essencial oral (terrós de 
sucre, suc...) o decocció o massatge amb oli essencial sobre “las 
sienes”. 
 

- Antiespasmòdica del sistema digestiu i estimulant de la 
formació i secreció de bilis (colagoga i colerètica) i carminativa : 
fulles i flors en infusió. 
 

- Antireumàtica: liniment, banys i compreses 
 

- Baixa la pressió arterial: en infusió amb fulles de vesc i 
olivera tendres. 
 

*Estimulant uterí! Contraindicat durant l’embaràs. 
 

Vigilar també durant la lactància, en nens menors de 6 anys, gent 
amb trastorns gastrointestinals (gastritis, úlceres, colon irritable, 
Crohn) o amb Epilèpsia, Parkinson o altres malalties 
neurològiques. 
  

Ús comestible 
 

Va bé amb carns vermelles, carn d’estruç, xocolata. 
Les flors s’utilitzen en l’elaboració de mel i gelats. 

 

 

Altres usos 

 

Coixins terapèutics 
Perfumar armari i protegir la roba de les arnes 
Regenerar boscos cremats 
Es pot fumar 
S’utilitza en cavalls i per a cridar als reis mags 



FARIGOLA/ TIMÓ/ TIMONET/ TOMILLO 
 

Nom científic Thymus vulgaris 

 

 

Característiques físiques 
 

Planta plurianual, perenne i laviada. 
Altura: entre 20 i 30 cm. 

 
Hàbitat 

 

Planta que viu tant en humitat com en secà. 
Preferiblement en secà perquè s’accentuen les seves 
propietats. 
Li agrada molt el sol i accepta vents forts. 

 

Localització a Can Piella 
 

En el marge carxofa. 
 

Localització a Collserola 
 

N’hi ha molt poca (massa humitat). 
A la zona de Manresa i el Bages sí que n’hi ha força! 

 

Cultiu 
 

Flors hermafrodites. 
Cicle de la planta: a l’ hivern descansa, a la primavera 
comença a créixer, a l’estiu es paralitza per la calor i a la 
tardor treu els últims brots. Per tant, la millor època per podar-la 
és a finals de tardor - hivern (quan la planta descansa) tot i que 
es poden anar fent collites.  

 

 

Reproducció 

   

Llavors -> a la tardor a l’ hivernacle. Trasplantaríem el 
planter passat les gelades (a la Primavera). 
Esqueixos -> a la primavera (i a la tardor si després posem 
els esqueixos a l’ hivernacle per fer planter i treure’l per primavera).  
No convé fer els esqueixos quan la planta està en flor -> per tant és 
millor fer-los a la tardor o a la primavera just abans de que 
surti la flor! 



 

Recol·lecció (què, quan i com) 
 

Flors: des de ½ de primavera fins ben entrada l’època 
estival. RECOL·LECTAR JUST ABANS DE QUE LA FLOR 
S’OBRI. 
 

 

 

 

 

 

Ús medicinal i tipus de 

preparat 

 

OLI ESSENCIAL: 
 

Són el tipus de preparat que conté més les propietats de la 
planta. 
 

Ús estrella: ANTISÈPTIC (bactericida). 
 

Tractament d’Infeccions respiratòries. 
També té propietats ANTIOXIDANTS. 
Efectes secundaris: reaccions al·lèrgiques, irritació de pell i 
mucoses, hipertiroïdisme. 
 
INFUSIONS 
 

ÚS intern: 
 

*Amb les Flors: 
- Infusió 10g de flors/L d’H2O (treure just abans de bullir i 5 
min reposant): 2 tasses al dia (matí/tarda). Per l’Aparell 
respiratori (angines, grip, encostipat, bronquitis, tos…). 
Acció Broncodil·latadora. 
 

- Infusió 5g de flors seques/1L H20 (3 tasses al dia abans 
dels menjars). Propietat Antioxidant. 
 

- També va bé per a qualsevol tipus d’infecció per bacteris, 
fongs i virus com cistitis, nefritis i prostatitis.  
 

*Amb la planta fresca: 
- Infusió 10gr/L i 10 min tapada (2 tasses al dia). Ús: 
antiespasmòdica de les vies digestives, antiàcida. 
 

- Infusió 15 gr/L i 10 min destapada (3 tasses al dia). Ús: 
transtorns gastrointestinals. 
 
Ús Extern: 

- Antisèptic i cicatritzant (ferides, furúnculs, infeccions 
de la pell, llagues, estomatitis, rentats vaginals, otitis, 
sinusitis, rinitis, etc.) 
 

- Dolors musculars: fregues d’oli  essencial + oli d’oliva 
 

Preparats per a l’ús extern: tintura, crema, pomada, 
inhalació vapors . 

 

Ús comestible 
 

Condiment de molts menjars cuinats. 
 

Altres usos 
 

Atrau fauna silvestre. 
Repel·lent d’insectes a la llar. 



MENTA PIPERITA - MENTA/HERBA SANA/ 

HERBA BONA/ALBARSANA/HORTELA   

 
 

Nom científic 
 

Mentha sativa L. - Mentha piperita L. 

 

 

Característiques físiques 
 

Planta rizomatosa (no grana) d’uns 50 cm d’alçada. 
Perenne. Les fulles de la piperita són més petites i l’olor és 
més intens. 

 

Hàbitat 
 

Terres fresques i clima humit. Terrenys ombrívols, argilosos i 
ben drenats. 

 

Localització a Can Piella 
 

Horts comunitaris. 

 

Localització a Collserola 
 

Si. Als marges de cursos d’aigua poc potents. 

 

Cultiu 
 

Rec constant. 40 cm entre files i 30 cm entre plantes. 

 

Reproducció 
 

- Per “estolons” (enterrar la tija més propera al terra): a la 
tardor i la primavera. És el sistema més pràctic. 
- Per rizomes: a la tardor o a la primavera. 
- Per vàstags: dividir els matolls joves a la primavera o 
la tardor. 

 

Recol·lecció (què, quan i com) 
 

Per a l’ús medicinal es recol·lecten les fulles fresques sempre 
en temps càlid i assolellat a l’estiu, preferiblement abans de 
la floració. A partir del segon any. Es tallen les branques més 
properes al terra i el mateix dia se’n separen les fulles. 



 
 

Ús medicinal i tipus de 
Preparat 

 

- Colagoga, colerètica i augmenta la secreció 
estomacal: decocció (més efecte) o en infusió de flors i 
fulles.  
 

- Antiespasmòdic i carminatiu: els olis essencials 
faciliten l’expulsió de gasos al afavorir els movimients 
peristàltics de l’intestí.  
 

- Antihelmíntic: els olis essencials eliminen cucs i 
altres paràsits de l’aparell digestiu (“jurado tiene la 
menta, que al estómago nunca mienta”).  
 

- Lleuger antisèptic i expectorant; útil en refredats, 
grips, bronquitis i sinusitis: inhalat. També es pot utilitzar per a 
netejar ferides en infusió aplicada amb una compresa. 
 

- Per via externa en gargarismes, inhalacions o 
pomades és antisèptica, antifúngica i antivírica. 
 

- Antioxidant (gràcies als monoterpens) 
 

- Dolor muscular, mal de cap, estomatitis, reumatisme 
cel·lulitis, dolor de queixals, neuritis, erupcions 
al·lèrgiques…: aplicat externament com a oli essencial 
diluït, macerat en oli o en tintura. 
Té cert efecte analgèsic. 
 

- També és útil per a relaxar el còlon quan s’utilitzen 
enemes de bari. 
 

- Excitant sexual 
 

- L’oli essencial s’ha descobert efectiu contra el virus 
de l’Hepatitis A i repel·lent de mosquits. 
 
* Els bafs amb oli essencial estan contraindicats en 
gent asmàtica i en nens menors de 3 anys. 
 

* Contraindicada en embaràs i lactància 
 

* Hipertensora 

 
Ús comestible 

 

Molts usos aromàtics en menjars i begudes. Molt 
refrescant. 

 



 

ONAGRA/ ENOTERA/ BELLA DE NIT/ PRÍMULA/ HERBA DEL BURRO 

 
Nom científic Oenothera biennis L. 

 

 
Característiques físiques 

 

Pot arribar al 1,5 metres d'altura. Amb tiges erectes i 
cobertes de vellositats. Fulles del primer any es troben en una 
apretada roseta i en espiral al llarg de la tija en el segon any i de 
fins a 15 cm. 
Flors grogues pàl·lides, amb 4 pètals i 8 estams de menor longitud 
que els pètals. Fruits en forma de càpsula. 

 

Hàbitat 
 

A les canals de les zones humides i a les 
voreres dels camps de blat. 
Prové d’Amèrica. 

 

Localització a Can Piella 
 

No 
 

Localització a Collserola 
 

No 

 

Cultiu 
 

Biannual (en clima mediterrani pot ser anual). 

 

Reproducció 
 

Les flors s’obren al capvespre de manera brusca, són pol·linitzades 
per papallones nocturnes i es panseixen amb el sol; es van 
succeint les unes a les altres durant mesos. Són 
hermafrodites. 

 

Recol·lecció (què, quan i com) 

 

Floreix des de finals de primavera fins a finals d’estiu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ús medicinal i tipus de 

Preparat 

 
- Propietats ginecològiques: 

- En la menopausa: és reguladora de les 
molèsties de la menopausa (fogots, sequedat 
vaginal). 

-  Alleuja el síndrome pre-menstrual 
-  Es recomana en quists benignes de mama 

i d’ovaris. 
 

- És rica en omega 3, precursor de les 
prostaglandines. A partir d’aquesta propietat 
s’extreu que tingui propietats en: 
· Obesitat i sobrepès (regulen el colesterol).  
· Prevenció de l’arterioesclerosis  
· Reumatismes i artritis 
· Esclerosi múltiple en fase inicial 
· Esquizofrènia (*) 
· Anorèxia (*) 

 

(*) En aquests casos trobem disminuïdes les prostaglandines, 
cosa que causa ↑ de la prolactina (manifestacions clíniques: 
galactorrea, amenorrea...). Amb l’onagra augmentem els 
nivells de prostaglandines i fem disminuir els de prolactina tot 
fent desaparèixer les manifestacions clíniques. 
 

- Propietats circulatòries: control de la 
pressió arterial i coagulació sanguínia, 
vasodil·latació i de la freqüència cardíaca. 
Efecte antiinflamatori general.  

 

- Propietats dermatològiques: psoriasi, 
eczema, acné, crosta làctica, pell seca i 
arrugada, envelliment cutani... 

 

- Tonifica el sistema nerviós i augmenta la resistència 
a l’estrès i la depressió. 
 

- Propietats UROLÒGIQUES: millora la fertilitat masculina 
i la qualitat i quantitat dels espermatozoides. 
 
PREPARAT: oli de les llavors madures extret 
per pressió en fred ric en àcid linoleic i 
gamma-linoleic. 
 
CONTRAINDICACIONS: no prendre si tenim el colesterol baix. 

 

Ús comestible 
 

Les tiges tendres són comestibles i l’arrel té 
relativament bon gust. 

 



PERICÓ / HIPÈRIC 
 

Nom científic Hypericum perforatum 

 

 

Característiques físiques 
 

Planta de menys d’un metre. Fulles allargades que si es miren a 
contrallum s’hi veuen uns foradets que són les glàndules 
secretores (d’aquí el nom de perforatum). 
Flors amb 5 pètals de color groc intens amb puntets negres al 
contorn. 
Al esprémer els pètals els dits es tenyeixen d’un líquid que 
es torna vermellós. 

 

Hàbitat 
 

Marges dels camins, ribes, prades i llocs assolellats. 

 

Localització a Can Piella 
 

No 

 

Localització a Collserola 
 

Si. En prats dens i alts, en quasi totes les valls a l’obaga de 
Collserola per exemple a la Floresta i Sant Cugat.  

 

Cultiu 
 

 

Gran adaptació a diversos pH de la terra. Millor plantar-la al 
sòl, encara que tolera l’ombra. 
Terreny ben drenat i adobat. 

 

Reproducció 
 

Mitjançant esqueix o llavors a la tardor. 



 
Recol·lecció (què, quan i com) 

 

Es cull durant la floració que es dóna durant els mesos de maig, 
juny i juliol. S’anomena herba de Sant Joan perquè està en 
plena floració aquell dia. 

 

 

 

 

 

 

 

Ús medicinal i tipus de 

preparat 

 
- Antidepressiu (els efectes comencen al cap d’un mes i només 
en casos lleus, no en casos greus), ansiolític i millorant de la 
concentració: en infusió. 
 

- Antiinflamatori (gastritis i úlceres gàstriques i duodenals) 
 

- Astènia intel·lectual 
 

- Terrors nocturns i enuresi infantil (fregant la part interior de les 
cuixes amb oli  macerat abans d’anar a dormir) 
 

- Úlceres, herpes (maceració de llavors per a l’herpes incipient), 
dermatitis (antibacterià, antivíric, antiinflamatori), contusions, 
ferides obertes, cremades, esquerdes mamàries... S’utilitza l’oli 
macerat: 100 gr de summitats florides en 1L d’oli d’oliva i deixar 
macerar durant 40 dies. 
 
Contraindicacions: 
- Interacció amb alguns medicaments com els anticoagulants i 
anticonceptius ja que incrementa l’acció d’alguns enzims del fetge. 
 

- Contraindicat en dones embarassades 
 

- Pot ser hipertensor 

 

Ús comestible 
 

Ratafia: 20 gr de flors + 1 llimona tallada a rodanxes macerar 2 
setmanes en 1L d’aiguardent en un recipient tancat que s’ha de 
sacsejar sovint. Es cola i s’hi afegeixen 200gr. de sucre. 

 

Altres usos 
 

En veterinària s’utilitza l’oli de cop com a vulnerari (per a tractar 
úlceres i ferides) i per alleujar les mastitis en vaques. 



PLANTATGE / LLANTEN MENOR 
 

 

Nom científic 
 

Plantago Lanceolata 

 

 

Característiques Físiques 
 

Perenne i anual. 
Altura: 0,1m. 

 

Hàbitat 
 

No sensible a les gelades, ho tolera tot (sòls àcids i alcalins). 
Prefereix sòls humits. 
NO creix a l’ombra (necessita sol per créixer). 

 

Localització a Can Piella 
 

Molt disseminat però prefereix zones humides. 
Voltants de l’hort. 

 

Localització a Collserola 
 

Per tot arreu; sobretot als marges dels camins. 

 

Cultiu 
 

Comença a créixer a la tardor (comença a germinar). 

 

Reproducció 
 

Silvestre. 



 

Recol·lecció (què, quan i 
com) 

 

Flor (espiga) ���� de maig a setembre. 
De juliol a octubre maduren. 
 

Fulla � fulla fresca és el què s’utilitza. Es recol·lecta quan no hi 
ha flor (de tardor fins a principi de primavera). 

 

 
Ús medicinal i tipus  

de preparat 

 

- Ús estrella: Antiinflamatòri i cicatritzant (Fulles fresques, 
Pomada i Cataplasma) és el millor remei per a les picades d’abella i 
altres insectes. 
Decocció + gàrgares si s’utilitza per inflamacions de la boca. 
 

- És una planta que té mucílag-> va bé pel SISTEMA DIGESTIU = 
Laxant i calmant. 
 

- Expectorant i desirritant. 
 

- El llantèn menor és capaç de reduir els nivells de colesterol total, 
beta-lipoproteïnes i triglicèrids.  

 

Ús comestible 
 

Les fulles joves es poden menjar en amanides, juntament amb 
altres verdures. Són molt riques en Vitamina C (fins a 19gr. Per 
cada 100gr a principis de primavera), Vitamina A i calci. 
També es poden fregir o bullir. 
 

Les tiges florals són molt riques en tiamina (vitamina B1). 
 

Les llavors seques i triturades es poden utilitzar per a aromatitzar 
plats o fer sèmola. 

    
 

DECOCCIÓ MOLT ANTIINFLAMATÒRIA: 

28 gr de fulles de llantén + 1 litre d’aigua es posen a bullir durant 10 min. 

(decocció). S’afegeix 14 gr. de fulles de Malva per fer-ho més 

emolient. Hi ha gent que ho prepara, a més a més amb 28 gr. de 

summitats d’esbarzer. 

 

 



ROMANÍ / ROMERO 
 

 

Nom científic 
 

Rosmarinus officinalis L. (Labiatae) 

 

 

Característiques Físiques 
 

Arbust de 0,5-2m d’alçada. Perenne. Plurianual. 
Floreix 2 cops a l’any. 

 

Hàbitat 
 

Cares de les muntanyes de zones càlides i calcàries, sobretot del 
Mediterrani. Clima càlid i moderadament sec, en llocs abrigats. En 
quasi tota la península excepte la franja nord i la part 
nord-est. 

 

Localització a Can Piella 
 

Mandala i marges dels horts. 

 

Localització a Collserola 
 

Si. 

 

Cultiu 
 

Tot tipus de terres i substrats. Llocs assoleiats i secs. 



 

Reproducció 

 

Es propaga per llavors, esqueixos o divisió de peus. 
La llavor és millor plantar-la durant la primavera i fer el trasplantat 
a l’estiu o tardor. Les llavors tenen un baix nivell 
germinatiu. 
L’esqueix és la forma més interessant de reproducció. 
El millor és trasplantar durant la tardor o inicis de primavera 
(per tant, fer l’esqueix 2 mesos abans, cap a febrer i agost per a 
que arrelin abans de trasplantar. S’han d’agafar esqueixos de 
15 cm i després de la floració). 
La divisió de peus és complicada i pot danyar la planta 
mare. 

 

Recol·lecció (què, quan i com) 
 

Branques durant l’estiu, després de la floració i es 
deixen assecar a l’ombra. 

 

 

Ús medicinal i tipus de 

preparat 

 

- Hipertensor: el romaní té un efecte cardiotònic, estimula estats 
de fatiga com ho fa el cafè però sense efectes secundaris. L?arç 
blanc funciona d’una manera molt semblant.  
En infusió de 20-30 gr. de fulles i deixar reposar 20-30 min. És 
millor fer maceració (1 branca de romaní o 1 cullerada de fulles 
seques en aigua freda poc mineralitzada 8-14h) que infusió. 
 

- Estimulant neuronal: per exemple per millorar la memòria. En 
infusió o maceració. 
 

- Antiespasmòdic: infusió o maceració. 
 

- Carminatiu: infusió o maceració. 
 

- Antisèptic: en forma de pomada, loció (200gr. De tintura de 
romaní + 150 gr. aigua destil·lada + 1 cullerada de glicerina. 
Saccejar bé i guardar). La loció també va bé per a evitar la caiguda 
del cabell 
 

- Va molt bé pel mal alè 
 

- Antiinflamatòri: va bé pel reuma, esquinçosi per a estimular la 
circulació. Es pot fer en forma de pomada amb oli d’oliva o cera i 
afegint oli essencial de menta, ginebró, trementina, sàlvia. 
També en forma de tintura 250 gr de fulles fresques en 1 L 
d’alcohol de 70º durant 9 dies, filtrar i guardar. 20-25 gotes/2 cops 
al dia i sense perllongar gaire el seu ús. 

 

Ús comestible 
 

S’utilitza en carns, aromatitzar olis, estofats, peix... 
 

Altres usos 
 

Xampú de romaní i ortigues: 2 grapats d’ortigues i 1 grapats de 
romaní en 2 litres d’aigua. Es bull durant 10-15 minuts, reposar 6 
hores i filtrar. 
Afegir 120gr. de sabó de Castella ratllat mentre escalfes la barreja. 
Refredar i guardar. 

     



       
 

Nom científic  
 

Salvia officinalis 

 

“¿De qué podrá morir el hombre que tiene salvia en el huerto?” 

 

Característiques físiques 
 

Arbust de màx.70cm. Perenne. Pluriannual. 

 

Hàbitat 
 

Muntanyes calcàries i planures seques. 

 

Localització a Can Piella 
 

Mandala i marges de cultiu horts comunitaris. 

 

Localització a Collserola 
 

No. Planta molt poc extesa silvestrament. 

 

Cultiu 
 

Reproducció: per esqueixos, sense floració. Recol·Lecta de llavor 
a finals d’estiu. 
Floreix a partir de maig. I perdura bona part de l’estiu. 
Accepta tot tipus de sòl. Tolera ombra i sol però com més sol 
més propietats. 

 

Recol·lecció (què, quan i com) 
 

Fulles: Tot l’any, per infusions. Abans de floració i a 10cm del 
terra, per olis essencials. 
Flors: primavera-estiu. 
Llavors: finals d’estiu. 

 

SALVIA / SELIMA / SALIMA FINA 



 

 
 

 

 

Ús medicinal i tipus de 

preparat 

 

- Emmenagoga (regular o provocar la menstruació i el 
part): Infusió 3 tasses/dia després dels àpats. 20g de fulles/L 
d’aigua. Macerat amb vi. 
 

- Antiespasmòdica (digestiu i uterina) : Infusió de flors 2 
tassa/dia 1 setmana abans de la menstruació. 
 

- Tònica: Macerat amb vi. 
 

- Antisudorífica: Tintura. 
 

- Antiinflamatòria suau en general i sobretot bucal: Dolor 
de queixal � mastegar fulles. Úlceres bucals � glopejar infusió. 
Faringitis � gàrgares d’infusió. Enfortir genives � Macerat en 
vi i glopejar infusió. Gingivitis o periodentitis � aplicació directa 
sobre la geniva.  
 

- Cicatritzant i desinfectant: compreses de maceració de 
0gr.de fulles en 3/4l d’aigua o bé la fulla fresca irectament 
sobre la ferida. 
 

- Hipoglucemiant en sang i orina: Macerat amb vi. 1 gotet 
cada dia. 
 
CONTRAINDICACIONS:  
- Embaràs 
- Insuficiència renal. 
 
Precaució amb la dosi ja que pot ser Neurotòxica. 
 

Vigilar també amb les infusions (dosis i temps) ja que pot ser 
molt aspra degut als seus principis actius astringents.  
 

 

Ús comestible 
 

Salsa de sàlvia amb mantega. Típica de la cuina italiana. 
Totes les llegums guanyen en digestibilitat amb unes fulles de 
sàlvia a l’aigua de bullir 

 

Altres usos 
 

 Atracció de fauna silvestre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


