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LA CONSTEL·LACIÓ

PLAN: SPLAN: S
[CAT]Plan:tas és el pla de la Terra, l’Aigua i el Sol per a generar vida.   
La natura està indiscutiblement arrelada a la nostra existència, forma part de nosaltres i nosaltres formem part 
d’ella. Ens sustenta, ens acull i dona resposta a les nostres necessitats vitals. Plan:tas té com a objectiu promoure el 
coneixement ancestral de les plantes medicinals, i alhora, d’assumir la responsabilitat de sanació a través de l’autoescolta. 
Inicialment aquesta voluntat de reconnectar amb la natura i amb nosaltres mateixos estava dirigida a les persones que així ho 
sentissin, però finalment també ha esdevingut un aprenentatge molt profund a nivell personal.   
A partir de l’estudi sobre les principals patologies i malalties de la societat actual espanyola es va fer un triatge de les plantes més 
adients segons les seves propietats i tenint en compte que fossin cultivables a qualsevol llar per fer un ús domèstic. S’ha dissenyat una 
publicació basada en les plantes seleccionades amb les indicacions i informacions necessàries per a plantar-les, tenir cura d’elles, collir-les, i 
tractar-les per utilitzar-les adequadament. La publicació forma part d’una constel·lació d’objectes que es complementen entre sí i es poden fer 
servir conjuntament o per separat. S’ha dissenyat un sistema gràfic molt visual, dinàmic i funcional per a trencar amb la densitat i monotonia de la 
majoria de publicacions sobre les plantes i el seu ús.  
Paral·lelament s’han estat cultivant les plantes protagonistes del llibre, i algunes més, de manera que s’ha experimentat en primera persona el que compor-
ta tenir cura de més de vint-i-cinc plantes amb diferents necessitats així com analitzat i registrat el procés d’evolució de cada una, des de la llavor. 
Finalment, aquest treball, és una crida a què cada un es qüestioni si fer el més ràpid o fàcil, és fer el millor per al seu cos o si és hora de participar i experimentar el 
propi procés de sanació utilitzant el que ens brinda la terra, consciencia, vida i solucions.

[ANG] Plan: tas is the plan of the Earth, the Water and the Sun to generate life. 
Nature is unquestionably rooted in our existence, it is part of us and we are part of it. It sustains us, welcomes us and responds to our vital needs. Plan: tas aims to promote 
the ancestral knowledge of medicinal plants, and at the same time, to assume the responsibility of healing through self-listening. Initially this desire to reconnect with nature 
and with ourselves was aimed at people who felt that way, but eventually it has also become a very deep learning on a personal level.
From the study on the main pathologies and diseases of the current Spanish society, the most suitable plants were sorted according to their properties and taking into account that 
they could be grown in any home for domestic use. A publication based on the selected plants has been designed with the necessary indications and information to plant them, care for 
them, harvest them, and treat them to use them properly. The publication is part of a constellation of objects that complement each other and can be used together or separately. A highly 
visual, dynamic and functional graphic system has been designed to break with the density and monotony of most publications on plants and their use.
At the same time, the main plants of the book and some more have been cultivated. So it has been experienced first hand what it means to take care of more than twenty-five plants with 
different needs as well as analyzed and recorded the process of evolution of each, from the seed.
Finally, this work brings us to a question: is it the best way to do the fastest or easiest fo tour body? or it is time to participate and experience the healing process using what the earth gives us. , 
awareness, life and solutions.

[CAS] Plan: tas es el plan de la Tierra, el Agua y el Sol para generar vida.
 La naturaleza está indiscutiblemente arraigada en nuestra existencia, forma parte de nosotros y nosotros formamos parte de ella. Nos sustenta, nos acoge y da respuesta a nuestras necesidades vitales. Plan: 
tas tiene como objetivo promover el conocimiento ancestral de las plantas medicinales, y al mismo tiempo, asumir la responsabilidad de sanación a través de la autoescucha. Inicialmente esta voluntad de 
reconectar con la naturaleza y con nosotros mismos estaba dirigida a las personas que así lo sintieran, pero finalmente también se ha convertido en un aprendizaje muy profundo a nivel personal.
A partir del estudio sobre las principales patologías y enfermedades de la sociedad actual española se hizo un triaje de las plantas más adecuadas según sus propiedades y teniendo en cuenta que fueran cultivables 
en cualquier hogar para hacer un uso doméstico. Se ha diseñado una publicación basada en las plantas seleccionadas con las indicaciones e informaciones necesarias para plantarlas, cuidar de ellas, cosecharlas, y 
tratarlas para utilizarlas adecuadamente. La publicación forma parte de una constelación de objetos que se complementan entre sí y pueden utilizarse conjuntamente o por separado. Se ha diseñado un sistema 
gráfico muy visual, dinámico y funcional para romper con la densidad y monotonía de la mayoría de publicaciones sobre las plantas y su uso.
Paralelamente se han estado cultivando las plantas protagonistas del libro, y algunas más, por lo que se ha experimentado en primera persona lo que conlleva el cuidado de más de veinte y cinco plantas con diferentes 
necesidades así como analizado y registrado el proceso de evolución de cada una, desde la semilla.
Finalmente, este trabajo, es un llamado a que cada uno se cuestione si hacer lo más rápido o fácil, es hacer lo mejor para su cuerpo o si es hora de participar y experimentar el propio proceso de sanación utilizando lo que nos 
brinda la tierra , conciencia, vida y soluciones.
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RECURSOS GRÀFICS

La circumferència ha estat el punt de partida formal de tots els 
objectes de disseny pel que representa: El cercle es tanca en sí 
mateix, per tant s’autocompleta, no té principi ni final, repre-
senta la unitat, l’absolut, la terra. 

A partir de la circumferència, composicions entre circumferèn-
cies i contraformes, s’han creat tots els recursos gràfics d’aquest 
treball. També s’ha generat una retícula circular per a poder 
organitzar bé les informacions. 

La circumferència s’ha deformat en algunes ocasions per a 
donar-li un toc més orgànic, més natural. 

L’asterisc de la tipografia Pillowlava és una flor, que també s’ha 
usat com a recurs per a assenyalar algunes coses. 

 

EL Llibre plan:tas 

Format: 200 x 200 mm, és quadrat, però la circumferència és el que marca l’estructura de les pàgines. 
S’ha hagut de crear una retícula rodona. 
Funció: Proporciona les dades necessàries per a cultivar 19 plantes diferents. Les dades són: la part 
usada de la planta, si és d’ús extern o intern, les hores de sol, el reg, les condicions de la terra, la 
resistència al fred, la temporada en què es cultiva, com es reprodueix i com es pren o s’aplica. 
Disseny: La circumferència genera una contraforma que en la part exterior de les pàgines és negra, 
aspecte a remarcar perquè si el llibre s’usa mentre s’està cultivant amb les mans brutes, no es taca 
en passar les pàgines. Els 6 colors a part del negre, estan distribuïts de manera repetida però alter-
nant per així fer més dinàmica i viva la lectura i alhora, crear un ritme visual. 
Materials: El paper és 100% reciclat i és el mateix per la tapa que per les pàgines interiors, tot i que 
en diferents gramatges. (Remake Oyster 120 grs i 250 grs).

memòria

Format: La memòria mesura  1 x 1 m i és circular.
Funció: Explicar el projecte de la manera més propera, representativa i visual possible sortint del format habitual.
Disseny: S’ha dissenyat amb la intenció de visualitzar-se des del terra i haver-se d’ajupir per a poder llegir-la exacta-
ment en la mateixa posició que s’empra per a plantar, regar, podar, etc. El marc teòric es troba inclòs en la memòria 
però separat del marc pràctic, ja que és el que explica millor el projecte i els processos. Tot està a la vista i no hi ha 
jerarquies ni ordre evident, ja que tot està interrelacionat i no es necessita un discurs linear per a comprendre el 
contingut. 
Materials: Està impresa sobre tela impermeable per així fer-la més resistent i moldejable/adaptable. 

marcadors de sol i reg

Format: Rodons i fan 65 mm de diàmetre.  
Funció: Són marcadors per a distingir les plantes, indicar si són plantes de molt sol directe, sol normal, ombra o 
semi-ombra i la quantitat de reg de manera visual. 
Disseny: Aquesta peça és l’única que té un sistema gràfic independent per a ella sola (tot i que ve amb una llegenda 
inclosa), ja que s’ha de percebre la informació fàcilment des d’una certa distància. 
Materials: Polipropilè, és l’únic plàstic del projecte, però està catalogat com a plàstic ecològic, ja que les seves propie-
tats permeten que es pugui reutilitzar. És impermeable i resistent, ja que es troba a l’aire lliure i rep moltes hores de 
sol, plujes, etc. 

llavors plantem

Format: Rodons i fan 90 mm de diàmetre i entre 40 i 50 mm d’altura.   
Funció: Emmagatzemen les llavors, les protegeix de possibles impactes i de la llum. A més, indica la informació 
bàsica del cultiu. 
Disseny: Aprofita els pictogrames del llibre per a informar de les condicions de cultiu. Per una banda ens dóna el nom 
de la planta i per l’altra les seves necessitats.
Materials: Estan fetes amb paper reciclat (Remake Oyster 250 grs) i els saquets de les llavors de tela reutilitzada. 

paperina “et regalo vida”

Format: Muntada, mesura 210 mm d’altura i 130 mm de diàmetre. 
Funció: Compartir, és bàsicament un objecte que serveix per a regalar vida, ja que regalis una planta viva, que és vida 

i a més, serveix per a sanar a una altra persona perquè és medicinal. 
Disseny: És una paperina de paper que remet al ram. Es pot muntar fàcilment, ja que ve d’una plantilla de paper. Tés 

espais per a omplir dades: un per a què serveix i l’altre quina espècie de planta és. La terra va dins amb el brot o planta. 
Materials: Està feta amb paper reciclat (Remake Oyster 250 grs).

dos llibrets de registre, un personal i un de cultiu

Format: Un llibret de 100 x 200 mm i l’altre de 200 x 100 mm. 
Funció: Registrar informació per una banda, de com s’han ingerit o aplicat les plantes medicinals, i d’altra banda, 
com es cultiven, i tots els detalls. Complementen el llibre tot i que també funcionen individualment. 
Disseny: La mitja circumferència és l’element que els fusiona amb la publicació, ja que si s’uneixen els dos llibrets 
mesuren igual que el llibre i tenen la mateixa estructura externa. A l’interior és tot per a omplir i funciona en forma de 
fitxes que es repeteixen per a que s’avaluïn sempre els mateixos paràmetres. 
Materials: Estan fets amb paper reciclat (Remake Oyster 120 grs i 250 grs). 
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Aloe Barbadensis Aloe Aloe vera

Interno: Digestiva, Gastritis, Ulceras, Colagogo, Laxante, 
purgante, antiinflamatorio, emoliente. Uso externo; antiséptico, 
bactericida, balsámico, cicatrizante, antiinflamatoria, hidratante, 
fungicida. P-V-O perenne x Poc X resistent fulles 20 cm 

Externo: pelada. 
Interno: cruda 
max 5g al dia. ESQ Embarazo, lactancia y menores de 2. 884

Artemisa Annua Artemisa Artemisa

Té facultats tòniques i apreitives, provoquen i regulen la 
menstruació, antivírica, refuerza sistema inmunitario, malaria, 
psoriasis. P-V anual ++

mant.
hum.

suelta 
turba calid fulles 

80-120 
cm

Cruda o 
infusión. SEM embarazo , lactancia y menores de 6 815

Chelidonium Majus Berruguera Celidonia

Aplicació tòpica,  icterícia, taques solars i berrugues. Reforça la 
potència visual dels ulls, contra la hematosis, hemorroides, 
brunzit d'oída P-V perenne poc

mant.
hum.

suelta 
turba

resistent 
fred fulles 40-80 cm

Ús extern, 
aplicar planta 
directament a la 
pell SEM citotoxicitat en consum excessiu, 245

Epilobium Parviflorum Epilobi Epilobio
Inflamación, hipertrofia y afecciones de próstata, afecciones de 
vejiga y riñón. P

perenne 
bianual x

mant.
hum.

suelta 
turba

resistent 
fred

tota la 
planta 20-40 cm

1,5 a 3 g por 
infusión, 2-3 
veces al día. SEM ???? 401

Lepidium Latifolium Herba arenera Lepidio

Reduce piedras en el riñón, disuelve los pequeños depósitos de 
cal que se pueden formar en el oído, diurética, aperitiva, tónica 
estomacal. Uso externo, antiinflamatorio. P

perenne 
o 
caducifoli
a x

mant.
hum. X resistent hojas 30 cm 

Crudo 3 hojas al 
dia. Infusionado: 
2 veces al dia. ESQ Embarazo, hipotiroidismo, no tomar largos periodos p.269

Nepeta Cataria Herba gatera
Menta de gatos, 
nébeda

Carminativa, evita gases intestinales, antitusiva, activa y 
regulariza la menstruación, sedante, calmante, tranquilizante. P-V perenne x

mant.
hum.

suelta 
turba

resistent 
fred

hojas, 
sumidad
es 
floridas 30-50 cm 

2 infusiones al 
dia SEM embarazo 664

Kalanchoe Daigremontiana Kalanchoe Kalanchoe Analgésica, relajante muscular, insecticida. V

uno a 
varios 
años poc

poc 1-
2 sem x sensible

hoja 
fresca 60 cm 30 g al dia ESQ enfermedades cardíacas, las flores son toxicas, no

Sepervivum Tectorum Matafoc Comú Siempreviva

Emenagogo, emoliente, antiinflamatoria, vulneraria, picaduras 
insectos, herpes zoster i labial, faringitis, hemorroides, sana 
heridas, sabañones, callos. Mosquits Calma el dolor 
instantàniament. Manchas en la piel, quemaduras X perenne x

poc 1 
sem seca x

jugo de 
hojas 
frescas 40 cm frega ESQ

no tomar vía interna en el embarazo por su efecto 
emenagogo. 298

Achillea Millefolium Milfulles Milenrama

Regulación de menstruación, amenorrea, climaterio, para el 
dolor de cabeza, espasmos nocturnos paroxísticos de las 
extremidades inferiores, llagas de piel, leucorrea, hematomas y 
heridas infectadas, inapetencia, oftalmodinia: dolor a los ojos, 
gases, resfriado, hemorroides, polls, transtorns de circulació, 
pesadez de estomago, jaqueca, hemorragia nasal, faringitis, 
dolor de espalda, vértigo, estrenyiment, náusees, febrífuga. 
Para gastritis aguda y crónica, para úlceras. P-V-O perenne x

1 got x 
dia x x

la planta 
exterior 50 cm 

infusionada de 1 
a 3 cops al dia. ESQ

alergias sin especificar, dispepsías hipersecretoras, 
hipotensora, con dosis elevadas vértigo y dolor de cabeza, 
uterotónica 803

Perilla Frutescens Perilla Shiso / Perilla

Antiinflamatoria, antialérgica, resfriados, alteraciones 
respiratorias y digestivas, estimula el sistema inmunitario, 
antihistamínica, intoxicaciones alimentarias. P-V anual x

mant.
hum.

suelta 
turba x hoja 30-60 cm

fresca en 
ensalada, o 
infusión. 1 vez x 
dia SEM ???? no

Stevia Rebaudiana Estèvia Estevia

Hipoglucémica, regeneradora / estimulante de las células 
pancreáticas, hipocolesterolemiante, diurética, normotensora, 
antioxidante, digestiva, ansiolítico en tratamientos de obesidad, 
antibacteriana, prevención de la caries. P perenne ++

mant.
hum.

suelta 
turba resistent hoja 30-60 cm fresca o infusión SEM

Consultar al médico en caso de embarazo. 
Las propiedades medicinales solo se encuentran en la planta 
fresca o hoja seca. no

Ocimun Sanctum (tenuiflorum)Tulsi Albahaca morada

Inmunoestimulante, diurética, carminativa, sedante, 
antiinflamatorio en afecciones catarrales del aparato respiratorio 
y problemas digestivos leves, diabetes. 
Vía externa, infecciones micóticas de la piel (tiña, herpes) dolor 
de oído, aceite esencial, insecticida. P anual x

mant 
hum

suelta 
turba x hoja 30-40 cm infusion sem Embarazo y lactancia consultar. no

Calendula Officinalis Calendula 
Calendula/Maravil
la

Digestiva, diurética, hepática, colagoga, colerética, fungicida, 
antihelmíntica (gusanos intestinales) emenagogo, antiséptica, 
cicatrizante, emoliente, bactericida, verrugas. Dermo-protectora, 
vulneraria. X perenne ++

mant 
hum

suelta 
turba x 

Flor, 
hojas, 
tallos. 25-35 cm

nfusión, baños, 
tintura, aceite, 
pomadas. sem embarazo 832

Urtica Dioica
Hortiga 
Perenne Ortiga Mayor

Remineralizante, depurativa, ayuda en la anemia, 
normoglucemiante, para infecciones del tracto respiratorio y 
bronquial, migrañas, afrodisíaca, astringente, diurética, 
galactogena, hemostática, tónica, rubefaciente (vasodilatación 
periférica). P-O perenne poc

2-3 x 
setm x

restistent 
al fred

fulles i 
troncs 50 cm 

infusion de 5 a 
15 g por taza sem

no consumir en casos de edemas de origen renal o cardíaco, 
20 ó 30 semillas conducen a la purga masiva intestinal. Las 
raíces y las hojas verdes provocan urticaria. No existe 
toxicidad aguda o crónica.

p.132-
133

Taraxacum officinale
Dent de lleó /  
Xicoia / Pixallits Diente de león

Depurativa, digestiva, diurética, hepática, aperitiva, anemia, 
colagoga, colerética, acne, artritis (cru), picor. P-O

perenne 
o 
caducifoli
a X

1-2 
cops 
per 
setma
na X

resistent 
al fred

hojas, 
tallo y 
flor 30 cm 

en ensalada o 
infusion sem

Úlcera de estómago, piedras en la vesícula, cuando se 
toman antibióticos, embarazadas sólo como alimento. 868

Houttuynia cordata
Houtunia 
Cordata 

Hierba del 
pescado/ planta 
camaleón

té propietats digestives, regenera l'intestí i pot ajudar en colitis i 
candidiasi. Radioactivitat P perenne X

mant 
hum suelta X hojas 60 cm infusion 

rizoma
s no no

Echinacea Purpurea Equinacea Equinacea
Estimulante del sistema inmunitario, antivírica, antibacteriana, 
tratamiento y prevención de enfermedades respiratorias. P-V

perenne 
o 
caducifoli
a +

espera
r a 
que 
estigui 
sec x x 

Flores, 
hoja, 
tallo y 
raíces 40 cm Infusión, tintura sem

embarazo, lactancia y enfermedades del sistema 
inmunológico., Esclerosis múltiple, lupus, artritis reumatoide, 
tuberculosis, leucemia.  No tomar seguido más de 2 meses no

Withania Somnifera 
Asvaganda / 
Bufera

Ashwagandha / 
Ginseng Indio

Sedant, adaptògena, alzheimer. para curar la debilidad, la 
anemia y la impotencia. mejora el vigor y el poder inmunológico perenne ++

espera
r a 
que 
estigui 
sec seca x raiz 50-60 cm

infusión 2-3 al 
dia sem

embarazo, lactancia, hipertiroidismo, irritacion 
gastrointestinal, hermacromatosis, hipertension no

Bacopa Monnieri Brahmi Hisopo de agua

Per l'epilèpsia i l'asma. Té propietats antioxidants, a la reducció 
de l'oxidació dels greixos en la sang. És un dels nootròpics 
naturals més utilitzats amb efectes provats per estimular la 
memòria, la capacitat cognitiva i la salut del cervell. Per 
l'alzheimer P perenne semi

mant 
hum x x hojas 50-60 cm infusión sem

Evitar en caso de bradicardia. Embarazo y lactancia,  
problemas de obstrucción biliar e intestinal y úlcera 
estomacal. Evitar en caso de tiroides o asma. no

Chamaemelum Nobile
Camamilla 
romana Manzanilla

Despierta el apetito en personas desganadas o convalecientes, 
favorece la digestión y previene los gases, diarrea, 
inflamacions, fiebre, hemorroides, dolores menstruales, catarro perenne x

mant 
hum

suelta 
turba

no restste 
al frio flores 50.60 cm infusión, crema sem

Embarazo y lactancia, gastritis y ulceras gastroduodenales. 
puede irritar la piel, no tomar con barbitúricos, 
antihistamínicos y benzodiazepinas 801

Thymus Vulgaris Farigola/Timó Tomillo
Resfriados comunes, digestiva desinfectante, circulación 
capilar, astenia, resfriado expectorante, anemia. x perenne x x x

resiste 
todo fulles 40 cm

infusió  o 
maseracio 
10g/1L

sem 
esq

precaución en el embarazo y lactancia, baja la tensión, 
alteraciones graves estomacales consultar al médico 
especialista. 698

Aloysia Citrodora Marialluïsa Hierba luisa

Digestiva, tranquilitzant. propiedades carminanitvas, 
estomacales, se utiliza como tratamiento para la flatulencia, 
para aliviar los espasmos intestinales, combate los germenes 
del mal aliento y posee propiedades relajantes. v

perenne 
o 
caducifoli
a x

1 cop 
x 
setma
na i 
estiu 
2-3 x 
setm. 

hume
da

no 
sorporta 
helada 
fuertes

hojas 
tiernas 
y/o 
flores 20 cm 

infusions i 
maseracions 5-
20g/L

sem 
esq 639

Plantago Lanceolata
Plantatge / 
Llanten Llantén

Astringente, emoliente, Pulmonar, per les inflamacions de les 
vies respiratòries. Per la pell, flujo blanco, butllofes, tos, ferides 
obertes, per rentats de boca, desinflamatòria. P perenne +

mant 
hum x resitente fulles 20-30 cm

se puede comer 
cruda, 1,5-3 g 
para infusión sem

p.721 
724

Mentha Xpiperita Menta Pebrera

Antivíric potent, insomni. Tònica, estimulant estomacal, 
digestiva, va muy bien para los gases, para los resfriados, 
expectorante y antiséptica. Dolores reumáticos o dentales, 
acción analgésica. Colecinètica, activa la producció i secreció 
de bilis. P perenne

semi
som
bra

mant 
hum x

resistent 
al fred 
(uns dies) fulles 30 cm 

infusions 2-3 x 
dia

esq, 
riz 703

Dysphania ambrosioides Te Bord
Epazote / Paico / 
Pazote

Cucs intestinals, antiparàsitari. Insecticida natural para plantas 
infestadas. x

anual o 
perenne x

mant 
hum x

clima 
tropical fulles 20-30 cm 30gx1L o infusio

semilla
s 153

Rosmarinus Officinalis Romaní Romero

Per la pressió baixa, gran antibiòtic, vitalitza, estimulante, 
antispasmódico, ligeramente diurético, colagogo sobre la 
secreción biliar, para rebajar la sangre. p perenne +

mant 
hum x

clima 
ideal 
templado, 
aun asi es 
resistente fulles 30 cm 

infusions 2-3 x 
dia esq No ingerir abans de dormir, desperta. 651

Salvia Officinalis Salvia Salvia

hormones, neurones, antiglucemiant, alzheimer, inapetencia, 
gases, depuració de la sang, transtorns intestinals, diarrea, 
inflamacions, mal de coll, suors nocturns, faringitis, genives 
sangren, Interna: evita o disminueix els suors nocturns de la 
fent amb febre, normalitza les funcions menstruals, rebaixa la 
quantitat de glucosa de la sang, i de l'orina dels diabètics. 
Activa les funcions circulatòries i cutànees i exerceix una una 
acció notable sobre l'encèfal i el sistema nerviós. Pel temblor, 
per la paràlisi. p-v perenne +

1 cop 
x 
setma
na i 
estiu 
2-3 x 
setm. x x hojas 60-80 cm infusiones sem

Embaràs, lactància, epilèpsia i si està fent tractament amb 
estrògens. 677
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de cop
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de San Juan
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transtorno del sueño, agotamiento. Mundifica, consolida, 
resuelve y deterge las heridas y úlceras internas o externas. 
Disminuye los síntomas dolorosos, modera reacciones 
inflamatorias, protege la piel. p-v

perenne 
o 
caducifoli
a x

medio-
escas
o suelto x 

sumidad 
florida 30-60 cm

2 infusions x dia 
o 1L/cullerada 
sopera

semilla
s o 
estaca
s

CYP3A4, CYP1A2 i CYP2C9 del citocrom hepático P450 o 
que afectan a su biodisponibilidad (glicoproteina-P en el tubo 
digestivo). pueden producir una reducción de sus efectos 
terapeuticos, Contraindicaciones en el caso de estar bajo 
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Antidespresivos, Pacientes con infección para el virus de la 
immunodeficiencia humana (VIH o SIDA), Pacientes bajo 
tratamiento con antidepresivos del tipo IMAO, Pacientes que 
reciben psoralenos o retinoides, Pacientes con ideas 
suicidas, Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes 
del extracto hipérico, Embarazo, Lactancia 291
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esquej
es - 614
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Aquesta publicació forma part de la memòria, és el marc teòric.
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Abstract 
Plan:tas és el pla de la Terra, l’Aigua i el Sol per a generar 
vida.   
La natura està indiscutiblement arrelada a la nostra 
existència, forma part de nosaltres i nosaltres formem part 
d’ella. Ens sustenta, ens acull i dona resposta a les nostres 
necessitats vitals. Plan:tas té com a objectiu promoure 
el coneixement ancestral de les plantes medicinals, i 
alhora, d’assumir la responsabilitat de sanació a través de 
l’autoescolta. Inicialment aquesta voluntat de reconnectar 
amb la natura i amb nosaltres mateixos estava dirigida a 
les persones que així ho sentissin, però finalment també 
ha esdevingut un aprenentatge molt profund a nivell 
personal.   
 A partir de l’estudi sobre les principals patologies i malal-
ties de la societat actual espanyola es va fer un triatge de 
les plantes més adients segons les seves propietats i tenint 
en compte que fossin cultivables a qualsevol llar per fer un 
ús domèstic. S’ha dissenyat una publicació basada en les 
plantes seleccionades amb les indicacions i informacions 
necessàries per a plantar-les, tenir cura d’elles, collir-les, i 
tractar-les per utilitzar-les adequadament. La publicació 
forma part d’una constel·lació d’objectes que es comple-
menten entre sí i es poden fer servir conjuntament o per 
separat. S’ha dissenyat un sistema gràfic molt visual, dinà-
mic i funcional per a trencar amb la densitat i monotonia 
de la majoria de publicacions sobre les plantes i el seu ús.  
Paral·lelament s’han estat cultivant les plantes protagonis-
tes del llibre, i algunes més, de manera que s’ha experi-
mentat en primera persona el que comporta tenir cura de 
més de vint-i-cinc plantes amb diferents necessitats així 
com analitzat i registrat el procés d’evolució de cada una, 
des de la llavor. 
Finalment, aquest treball, és una crida a què cada un es 
qüestioni si fer el més ràpid o fàcil, és fer el millor per al 
seu cos o si és hora de participar i experimentar el propi 
procés de sanació utilitzant el que ens brinda la terra, 
consciència, vida i solucions. 
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La curiositat i l’interès quan s’han juntat.  
L’amor que tinc per les plantes va néixer amb mi. He tingut la sort de 
viure en primera persona la màgia de la natura i totes les seves propie-
tats, gràcies als meus pares que van decidir cultivar-me sense pesticides 
ni agroquímics; és broma, sense medicaments convencionals, sense 
fàrmacs, sense antibiòtics i sense vacunes. Podria dir que és qüestió 
de sort, que hagi estat sempre sana, però m’encanta pensar que quan 
no s’alteren els cossos i segueixen el seu transcurs natural, creixen més 
forts. 
No pretenc infravalorar ni menysprear cap altra elecció, sinó promoure 
el que m’ha servit a mi i a molts altres éssers humans al llarg de la his-
tòria i que a més, respecta i beneficia l’ésser humà en tots els aspectes. 
Les plantes medicinals emmagatzemen una gran quantitat de principis 
actius beneficiosos i reparadors pel nostre metabolisme; provenen de 
la naturalesa, no contaminen el món, no ens contaminen a nosaltres; 
n’hi ha per a tots, a tots els països amb vegetació; pràcticament no cos-
ten diners, només necessiten terra, aigua i sol. 
Entenc que en general, s’escull la via més fàcil per aconseguir un pro-
pòsit, això mateix m’ha motivat a enginyar la manera d’utilitzar les 
plantes medicinals de la forma més senzilla possible encara que se li 
ha de dedicar un cert temps i atenció, ja que estem parlant de plantes i 
cada espècie té els seus requeriments. Tot i això, penso que quan a una 
persona li ressona o interessa aquest món tan ampli, troba la manera de 
dedicar-li el temps que es mereix. I això em condueix a la meta d’aquest 
treball, és una finalitat, però també és un desig: proporcionar tota la 
informació i eines necessàries perquè qualsevol persona interessada en 
les plantes medicinals pugui endinsar-se en aquest món sigui practi-
cant o participant d’alguna manera en l’ús, difusió, cultiu, experimen-
tació o investigació d’aquestes i sobretot del seu propi cos. Aquí entra 
la gran responsabilitat del disseny, del que depèn que el missatge arribi 
a través d’un sistema gràfic atractiu i funcional, amb l’objectiu final i 
definitiu de promoure l’ús de les plantes medicinals. 

1*
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Metodologia 
Gran part d’aquest projecte s’ha realitzat des de casa, concretament des 
de la meva habitació, el meu balcó, la meva terrasseta i el meu terrat. Les 
plantes han estat una part essencial en aquest projecte, l’he fet conjun-
tament amb elles i en són les protagonistes. La meva taula d’estudi està 
just al costat del meu balcó, fet que m’ha ajudat a fer un seguiment per-
manent de la seva evolució. A més, el fet d’haver tingut aquestes plantes 
amb mi, m’ha fet comprovar les seves qualitats amb els meus éssers es-
timats que així ho han desitjat. Però res hauria estat possible sense les 
3 visites que li he fet al senyor Josep Pàmies, als seus vivers, a Balaguer, 
i sense la visita a la vall de la Vansa i Tuixén, concretament al petit jar-
dí botànic de les trementinaires. Cal dir que he abordat un tema que 
ha perdurat durant els anys gràcies als llibres i al boca-orella, aspecte 
que m’ha fet reunir una quantitat de llibres innumerable de persones 
que m’envolten i ha implicat converses molt interessants. Inicialment 
aquest, era un projecte enfocat a l’exterior, als altres, amb l’objectiu 
de crear un llibre per a possiblement vendre’l, però a mesura que ha 
anat evolucionant, s’ha anat fent més íntim, més personal i he creat un 
vincle màgic amb el projecte i amb les plantes que em resultaria molt 
difícil de quantificar amb un preu, seria com devaluar-lo i posar-lo a un 
mercat que critico al llarg de la reflexió que hi ha a continuació, per 
tant, l’objectiu de promoure un saber segueix present, però no comer-
cialitzant-lo, sinó compartint-lo. 

Recuperar un saber ancestral   
Des dels inicis de la història, en totes les civilitzacions antigues, l’humà 
ha cercat solucions per a disminuir el patiment o el dolor, fent servir 
el que tenia a l’abast, el regne vegetal local (Rojas 2013). Durant la tran-
sició del paleolític al neolític, on l’home passa de ser recol·lector, a ser 
agricultor, comença a cultivar plantes per a l’ús domèstic. En l’època 
egípcia, es realitza una sistematització i ampliació del saber, amb diver-
sos reculls i herbaris, però no és fins al naixement de les grans civilitza-
cions, com ho és l’Antiga Grècia, on s’estudia realment la Fitoteràpia de 
manera més complexa. Hipòcrates i Dioscòrides, són els grans mestres 
grecs que van marcar un abans i un després en aquesta esfera.  
El concepte principal i més significatiu de la medicina d’Hipòcrates 
(460-370 dC) és el de Physis: “naturalesa universal” i “naturalesa parti-
cular” de cada ser, en el nostre cas la “naturalesa humana”. La Physis 
és ordenada en si mateixa i genera ordre i harmonia, tant en la seva 
percepció universal, com en el seu sentit específic o singular. Per al 
metge hipocràtic, la capacitat ordenadora de la Physis és la tendència 

*2
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espontània a sanar les malalties per si mateixa, “la naturalesa sana per 
si mateixa”. Hipòcrates, a més, es basa entre altres, en el fet que tots els 
aliments tenen les seves propietats i reaccionen de manera diferent en-
vers el nostre organisme.  
Dioscòrides (90-40 dC) dedica la major part de la seva vida a la investi-
gació, l’observació i creació de remeis, creant una base referent per als 
estudis de medicina i farmacologia posteriors al llarg de la història. És 
l’autor de De Materia Medica, el primer llibre complet de Plantes Medi-
cinals amb més de sis-centes espècies. També cal destacar, l’autor de la 
recopilació més exhaustiva de l’època, Plini El Vell (23-79 dC) autor de 
Historia Naturalis amb trenta-set volums d’estudis de les plantes (Ber-
donces 2003).  A partir d’aquest punt, amb l’arribada de la impremta, 
ens trobem amb una gran acció prolífica en el desenvolupament de 
textos de Fitoteràpia, molts d’aquests, compilacions exhaustives de tex-
tos manuscrits molt més antics. És certament a partir d’aquesta època 
què es produeix un desenvolupament important de l’estudi i del tracta-
ment mitjançant les plantes medicinals. 
 Així doncs, les paraules d’Hipòcrates o Dioscòrides sobre plantes medi-
cinals encara són útils, fet que demostra que no s’està tractant un tema 
passatger ni temporal, sinó d’un saber molt antic que no caduca, mai 
ha caducat i a més ha estat gran part de la base de la farmacologia. Són 
els conceptes com el de la physis d’Hipòcrates els que fonamenten els 
valors d’aquest projecte, principalment la idea que tot el que necessi-
tem ens ho ofereix la Terra. Aleshores, perquè s’intenta modificar? Per 
què s’intenta modificar l’ésser humà? La comoditat és el mateix que la 
evolució? 

La Bioètica: una reflexió necessària. 
La bioètica és l’anàlisi en els camps de la salut i les ciències biològiques 
del comportament humà quant als principis i valors morals. La bioèti-
ca procura proporcionar una solució adequada a la diversitat creixent 
en l’atenció sanitària i mèdica així com en les polítiques de salut, fo-
mentant, entre la població en general i els professionals, la reflexió que 
ha d’ajudar a tractar quines poden ser les millors opcions a prendre en 
relació amb la nostra vida en una societat de persones suposadament 
lliures. Per això, la bioètica es preocupa per les qüestions ètiques invo-
lucrades en l’enteniment humà de la vida. Neix per la consciència de 
la necessitat d’un raonament crític relatiu als conflictes ètics provocats 
pels avenços de la ciència de la vida i de la medicina. La bioètica no pro-
mou una actitud moral concreta, ni busca brindar respostes determi-
nants i definitives. Busca una reflexió fonamentada, crítica i argumen-
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tada que se centri en la singularitat de cada situació concreta.  (Gómez 
Sánchez 2009) 
- El principi d’autonomia és el deure de respectar els valors i opcions per-
sonals de tots els individus en aquelles decisions bàsiques que els per-
tanyen. Totes les persones han de ser tractades com a éssers autònoms.  
- El principi de beneficència és el deure de fer i promoure el bé. És l’obli-
gació moral d’actuar en benefici de tots.  
- El principi de no maleficència és el respecte de la integritat de l’ésser 
humà, el que es fa cada vegada més rellevant davant els avanços tèc-
nic-científics. Es tracta de no fer el mal i prevenir-lo i inclou no matar, 
no provocar patiment, no causar incapacitats i per descomptat, no fer 
mal.  
- El principi de justícia és el repartiment equitatiu de càrregues i benefi-
cis en l’àmbit del benestar vital, evitant la diferència en l’accés als béns 
sanitaris. El paper dels metges, procurar l’accés igualitari als serveis de 
salut de tots els individus independentment d’edat, raça, estat civil, so-
cioeconòmic o religiós. El criteri per saber si una actuació és o no ètica, 
des del punt de vista de la justícia, és valorar si l’actuació és equitativa. 
Ha de ser possible per a tots aquells que la necessitin. Inclou el rebuig a 
la discriminació per qualsevol motiu. (SCMFIC 2002) 
Cal saber que si es dona un conflicte, els principis de no maleficència i 
justícia (de nivell públic i obligatori), se situen per sobre dels de benefi-
cència i autonomia (considerats de nivell privat).  
La societat es caracteritza per la seva pluralitat, en tant que té diferèn-
cies sobre les creences així com les diverses idees sobre què és el bé. En 
el marc de la salut, per posar un exemple, sorgeixen conflictes entre la 
predisposició dels pacients i el procediment dels professionals (Siura-
na 2010). La bioètica no és com un conjunt de normes que dicta qui-
na actitud és la correcta, sinó que aporta uns elements de reflexió que 
ajuden a examinar un context en concret, per tal d’elaborar la decisió 
més encertada. La bioètica no determina què és el bé, sinó que anima 
les persones que es troben immerses en un escenari de conflicte a cons-
truir la seva opinió i acció a través del diàleg i el respecte (Broggi 2016). 

Reconnexió amb la Physis  
Recuperant la idea de la physis d’Hipòcrates (460-370 dC), és un pilar 
molt important d’aquest projecte la reconnexió amb la naturalesa prò-
pia de cada individu, així com la connexió amb la natura, que no deixa 
de ser conseqüència de l’anterior. L’austríaca Maria Treben va ser una 
naturòloga que va dedicar pràcticament tota la seva vida a l’estudi de 
les plantes medicinals, també autora de Salud de la Botica del Señor 



14

M A RC  T E Ò R I C

(1980), explica com a poc a poc ens hem anat desconnectant de la natu-
ralesa deixant-la en l’oblit a causa de la impaciència i la comoditat, as-
pectes que també han tingut la seva cara negativa respecte a l’evolució 
de la ciència en la medicina.  

“Nuestras plantas medicinales crecen desde tiempo immemo-
rial en el jardín de Dios. Es lamentable que con el tiempo hayan 
caído en el olvido. Los responsables de esta evolución son los 
mismos hombres. Perdieron el sosiego, se volvieron impacientes, 
se envalentonaron con los éxitos de la investigación y de la cien-
cia, el desarrollo técnico los apartó cada vez más de la naturaleza 
y se hundieron espantosamente en las comodidades. El progreso 
nos ha cambiado y ha cambiado también nuestro mundo, pero 
esta trayectoria tiene también sus puntos negativos. La tensión, la 
abundancia y el exceso se convirtieron en causas de nuevas enfer-
medades. Para muchas personas el estar enfermos se convirtió en 
el contenido predominante de la vida, porque las enfermedades 
desencadenan solicitud, participación, amor y afecto, experiencias 
que una persona sana no puede esperar, sobretodo si vive en gran-
des aglomeraciones urbanas anónimas. Las salas de las consultas 
médicas han reemplazado, en parte, la función de los encuentros 
en sociedad, que anteriormente tuvieron un lugar natural dentro 
de la vida cotidiana. Y con todos estos cambios se realizó también 
una alteración en el tratamiento que se da a la propia salud. Mu-
chos han perdido todo comedimiento incluso en la toma de medi-
camentos. Los más minúsculos dolores son tratados con cantidades 
masivas de medicamento, nadie se detiene  a reflexionar, lo impor-
tante es obtener un resultado inmediato. No en balde los médicos 
advierten sobre los efectos de esta manía cada vez más generalizada 
de ingerir comprimidos. Si las personas recurrieran más a menu-
do a las plantas medicinales, en lugar de entrar apresuradamente 
a la farmacia más próxima para comprar las pastillas «cómodas», 
consideraría haber realizado uno de mis más vehementes deseos.”  
Plantas Medicinales (1989) 

Maria Treben exposa que tot aquest, en tant que ha suposat una descon-
nexió del nostre medi natural, ha repercutit també en els tractaments 
que ofereix la salut, accelerant els processos i responent a les necessi-
tats de manera immediata, que fins a cert punt està a un pas de conver-
tir-se en l’antinatural. 
Katia Hueso, escriptora del Garraf, al seu llibre Somos Naturaleza (Hue-
so 2017) es qüestiona què és el que pensa la gent quan se li pregunta per 
naturalesa, segurament es pensa en verd, en camps, en postes de sol, 
en mar, però realment molt pocs es miren al mirall i veuen naturalesa. 
Realment és molt difícil qüestionar-se això ja que el què un pensa so-
bre la naturalesa depèn de la cultura, el punt de vista, el coneixement, i 
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encara que sigui una realitat tangible, el que canvia és la nostra manera 
de percebre-la. Durant els anys se li han anat atribuint diferents sig-
nificats, segons Aristòtil (384-322 aC), la naturalesa és la propietat que 
garanteix unitat en la diversitat dels sers vius, encaixaria aquesta idea 
en la societat actual?, ens hem distanciat de la nostra naturalesa?, és 
aquest, un fet natural? A partir del Renaixement, amb el desenvolupa-
ment de la ciència moderna es va començar a generalitzar la idea que la 
naturalesa podia ser dominada i transformada. Aquesta és la visió més 
habitual que encara avui s’aprecia dins la cultura Occidental, la de ges-
tionar i domesticar el salvatge com a éssers superiors que se suposa que 
som (Torralba 2016). 
Un cop més, als humans ens toca reflexionar sobre si estem mantenint 
l’equilibri entre la nostra relació amb la natura i els avenços actuals o si 
cada vegada estem més desconnectats i tenint menys cura i respecte per 
la Terra que ens sosté i és la nostra font de vida. 

Modernitat líquida, una realitat  
La modernitat líquida és una categoria sociològica que defineix l’avui 
de la nostra societat. Bauman la descriu com una transició constant lli-
gada a factors culturals, educatius i econòmics. La nostra societat està 
en canvi constant, el que genera una angoixa existencial a l’hora de 
crear coses noves, ja que el mateix canvi constant ho conduirà al seu 
desgast. Així ens trobem com a humanitat, vivint en la incertesa, sense 
saber què passarà demà, si hi haurà una crisi, si podrem treballar, de 
què viurem i moltes altres preguntes (Hernández Moreno 2016).  
Zygmunt Bauman (1925-2017) és un filòsof i sociòleg de Polònia recone-
gut en l’actualitat com un dels analistes crítics més rellevants de l’úl-
tim segle. L’any 1950 va començar a publicar obres tractant temes que 
afectaven diferents classes socials, parlant del consumisme extrem, de 
la globalització i l’arribada de la postmodernitat. Entre totes les seves 
teories, s’ha destacat la de la Modernitat Líquida, que a més, ha estat 
la base per a una gran part de les seves investigacions i per a molts fi-
lòsofs, sociòlegs i psicòlegs contemporanis. Moltes de les seves obres 
més importants tracten sobre el consum en excessiu, sobre conflictes 
d’identitat i sobre com es desenvolupen avui dia les relacions socials.  
Bauman bateja a la societat com a “líquida” perquè el líquid tendeix a 
fluir, a passar per continus canvis, a no conservar la seva forma i això 
ho distingeix d’alguna cosa sòlida, definida i fixa que no es modifica 
amb facilitat, però és perdurable i ocupa un lloc en l’espai i el temps. 
D’aquesta manera, una cosa líquida no es lliga de cap forma al temps ni 
a l’espai, flueix per on vol (Vásquez Rocca 2008). Per tant, aquesta liqui-
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ditat és una clara representació del punt en què ens trobem com a so-
cietat. En la vida les coses que passen, flueixen, es mouen, es desborden, 
es filtren…, però sempre sense ocupar un espai concret i definit i per un 
període de temps limitat. És per això que Bauman adopta el concepte 
de “líquid” com un símbol de la naturalesa constantment canviant i a 
part, una nova era per a la humanitat.  
És necessari mencionar aquesta característica de la societat actual, ja 
que la societat líquida implica constant moviment, el que crea una ne-
cessitat constant de novetat, un requisit d’immediatesa en tot el que 
fem, és com un reflex del capitalisme, cada cop més varietat, cada cop 
més oferta, però paral·lelament més superficialitat, més deshumanitzat 
està tot. La indústria farmacèutica, tal com la coneixem ara mateix, és 
una resposta directa al que es creu que necessita una societat líquida. La 
creació de noves necessitats i a continuació la seva solució, això ha con-
duït la major part de la societat occidental, com a mínim, a confondre 
el benestar i la immediatesa amb la desconnexió de la natura i amb un 
mateix. Certament el que avui dia ens provoca por i angoixa és aquesta 
separació del nostre origen. Què passaria si reflexionéssim sobre la raó 
de ser de les coses? De fet, recuperar la nostra essència ens farà ser més 
lliures que mai, aprofitant aquesta actual societat canviant i transitòria. 
Estem destinats a mirar-nos per trobar respostes que acostumem a bus-
car fora de nosaltres.   

La Indústria Farmacèutica controla el món  
Durant els últims anys, s’ha estat idealitzant l’ús dels medicaments 
com a gran solució per als problemes de salut de l’home. I això és una 
premissa falsa que està generant greus conseqüències per a la salut de 
milions de persones. (Fava 2009) 

“[...] el uso excesivo de medicamentos se produce en un contexto en 
el cual la medicina se ha deshumanizado a un grado tan extremo 
en el que se ha perdido de vista la integridad del ser humano para 
“descomponernos” en partes a las que los medicamentos apuntan. 
Y esto viene ligado a la mercantilización de la salud (mejor dicho 
de la enfermedad), con la que nosotros pasamos a ser clientes de 
nuestros médicos y farmacéuticos y consumidores de tecnología 
y medicamentos de síntesis. Y los remedios pasan a ser una de las 
grandes fuentes de ganancias que genera este mercado.” (Kossman 
2017) 

L’única que guanya en aquest negoci és la indústria farmacèutica, for-
mada per una sèrie de multinacionals, precisament les que cobren tot 
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els diners que la societat inverteix habitualment per “curar-se”. I donat 
que el seu principal objectiu no és la nostra salut, el que obté la societat 
és: més malaltia. 
Ingrid Kossman junt amb Carlos A. Vicente a ‘’Sanarnos con plantas” 
exposen: que els medicaments de síntesi tenen reaccions adverses que 
en moltes ocasions no són contemplades pels metges a l’hora de recep-
tar-los. Que ens automediquem sense tenir clar quin és el nostre pro-
blema de veritat i quines són les possibles solucions. Que l’abús de me-
dicaments genera costums en el nostre organisme o la resistència dels 
microorganismes que es volen atacar. Que no ens centrem en la nostra 
salut en el sentit profund, sinó en ocultar símptomes que a la llarga 
es potenciaran o faran eclosió al nostre cos. I que els medicaments no 
deixen de ser substàncies químiques alienes al nostre organisme que 
sempre tenen algun grau de toxicitat. 
Tampoc es tracta d’estigmatitzar els fàrmacs. Sí, però de replantejar el 
seu ús per aconseguir aprofitar les possibilitats que se’ns proposen, evi-
tar els seus efectes adversos i toxicitat i fonamentalment fer-nos càrrec 
de la nostra pròpia salut.  
Alguns problemes causats pel mal ús i l’abús de medicaments són 
greus. Un exemple són les drogues psicotròpiques legals, per exemple, 
que són promogudes des del mateix sistema mèdic, i que modifiquen 
el funcionament dels nostres processos mentals, generen addiccions, 
silencien a les persones. Un altre exemple, en el cas dels antibiòtics, di-
positem en ells el combat contra tots els processos infecciosos del nos-
tre cos, ignorant i anul·lant totes les potencialitats del nostre sistema 
immunitari, perdent de vista el nostre propi procés de curació. Els anti-
biòtics, a més, en moltes ocasions no són necessaris, i això fa que amb el 
pas del temps, els nostres microorganismes s’acostumin i vagin desen-
volupant resistència, la qual provoca un increment de la dosi constant 
i progressiu. I per posar encara un exemple més, els antiinflamatoris; 
concretament dins d’aquests es troba un grup anomenat No Esteroides 
(AINES) que s’estan consumint de forma realment abusiva i que creen 
molt més mal (irritacions gàstriques, gastritis, úlceres, hipertensió, 
dolor d’estómac, distensió abdominal, estrenyiment, diarrea, nàusees i 
vòmits) del que curen (un dolor puntual), i no només això, sinó que no 
combaten el problema, sinó els símptomes. Per tant, més endavant, el 
problema es tornarà a manifestar en la mateixa o distinta forma.  
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El verí que mata
Els biocides són substàncies químiques que s’utilitzen en l’agricultura, 
les masses forestals, els controls de plagues, en la medicina, en embal-
samaments i en la taxidèrmia. Serveixen per alterar el transcurs o cicle 
natural dels organismes vius matant-los, repel·lint-los, atraient-los, re-
gulant-los o interrompent el creixement dels mateixos. Acostumen a 
ser creats específicament per a atacar insectes, “males herbes”, ocells, 
mamífers, peixos, microbis… que suposadament competeixen amb les 
persones per aconseguir aliments, propaguen malalties i destrossen 
collites i camps de conreu. No són necessàriament verins químics, però 
moltes vegades són nocius, tòxics i produeixen intoxicacions. Dels tres 
grans grups: Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina i Dow-Dupont que 
controlen més del 65% de les vendes mundials de plaguicides, els dos 
primers es neguen a divulgar els seus propis estudis sobre els efectes 
nocius dels seus productes. Aquest fet ha estat creant greus conflictes 
d’interès en perjudici dels petits agricultors pel fet que aquestes ma-
teixes empreses controlen també el 61% de les vendes comercials de 
llavors.  
Segons el següent article de la Vanguardia amb dades extretes d’un 
estudi elaborat per l’ONU, els plaguicides provoquen 200.000 morts a 
l’any i moltes altres conseqüències i efectes secundaris terribles.  

“Los insecticidas neonicotinoides están relacionados con la muer-
te masiva de abejas de la miel. Además de las muertes directas, la 
exposición crónica a los plaguicidas se ha relacionado con el cán-
cer, enfermedades como Alzheimer y Parkinson, alteraciones hor-
monales, trastornos del desarrollo y esterilidad. Los trabajadores 
agrícolas, las comunidades que viven cerca de las plantaciones, 
las comunidades indígenas y las mujeres embarazadas y los niños 
son particularmente vulnerables a la exposición a los pesticidas y 
requieren protecciones especiales, indica el estudio encargado por 
la ONU. Los expertos destacaron en particular la obligación de los 
Estados de proteger los derechos de los niños contra los plaguici-
das peligrosos. Señalaron el elevado número de niños muertos o 
heridos por alimentos contaminados con este tipo de productos 
químicos de sintesis, en particular por intoxicación accidental, la 
prevalencia de enfermedades y discapacidades relacionadas con la 
exposición crónica a una edad temprana, y los informes sobre la ex-
posición a plaguicidas peligrosos de niños que trabajan en alimen-
tos globales en las cadenas de suministro, que es una de las peores 
formas de trabajo infantil.” (La Vanguardia 2017) 

L’estudi de l’ONU ha abordat l’ús dels plaguicides químics com un im-
pediment per al respecte dels drets humans (i en concret a l’alimenta-
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ció apropiada) sense escatimar amb les crítiques a l’ús dels pesticides, 
ni amb els seus productors, ni en exemples dels seus perills ni en les 
conseqüències negatives que es produeixen. També insisteix en el fet 
que tant els governs com els propis productors tenen l’obligació d’asse-
gurar-se que no hi hagi efectes negatius, tant en humans com mediam-
bientals (ONU 2017).  

L’aigua de la meva font d’inspiració 

Josep Pàmies: un pou de saviesa al servei de la humanitat 

Josep Pàmies (Balaguer 1948) és un agricultor que ha participat en el 
món sindicalista i cooperativista des de la seva joventut. Al llarg dels 
anys, ha comprovat de primera mà el mal que l’agricultura convencio-
nal està fent a la salut de les persones i al medi ambient, i això li ha fet 
prendre consciència dels interessos ocults que es mouen fora de la vista 
dels ciutadans. És per això que, desenganyat amb l’alimentació indus-
trial que ell mateix també va produir durant uns anys, actualment dedi-
ca les seves energies a promoure un estil de vida natural i encoratja a to-
thom a ser part del canvi que la humanitat realment necessita. Ha estat 
un gran referent per a la realització d’aquest projecte en part degut a la 
seva gran trajectòria. S’ha mostrat interessat i ha participat activament 
compartint el seu saber. Gràcies als seus vivers s’ha pogut accedir a una 
quantitat d’espècies innumerable algunes de les quals han format part 
de l’hort fins encara avui. El seu compromís a l’hora de difondre infor-
mació que hauria d’estar a l’abast de tothom, malgrat la polèmica que 
la connota, reflexa la seva implicació envers la salut i el benestar de la 
societat, així com la seva aportació per donar continuïtat a un coneixe-
ment mil·lenari. (Pàmies 2014) 
És als seus vivers, a Balaguer, on s’han adquirit totes les llavors, plantes, 
planters i alguns dels llibres per a dur a terme aquesta investigació.  

Trementinaires: dones màgiques, cultes i sanadores 

Les Trementinaires, van ser dones remeieres que fins l’any 1984 (últim 
viatge de l’última Trementinaire: Sofia Montaner) passaven fins a qua-
tre mesos caminant per gairebé tot Catalunya dedicant-se a la recol·lec-
ció d’herbes, elaboració de remeis naturals i venda ambulant. Una zona 
molt recorreguda i ancestral d’aquestes dones es troba al Prepirineu, 
per la zona del Cadí, a l’Alt Urgell, concretament, a la Vall de la Vansa, 
Josa i Tuixén. La major part de les dones, a no ser que fossin adinera-

*3
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des, es dedicaven a les feines agrícoles, domèstiques i “a anar pel món”; 
com deien elles, pels pobles, per les ciutats, quedant-se a les cases de la 
gent, dels masovers, on tothom ja les coneixia de cada any. Elles eren 
imprescindibles per a la circulació dels diners a la seva vall. Normal-
ment anaven pel món en parelles, una de més gran amb una de més 
jove, que acostumava a ser una aprenent de la família (Benach 2019). 
Sense les Trementinaires, qui sap què se n’hauria fet de la saviesa popu-
lar, la qual han transmès sobretot oralment de mares a filles i d’àvies a 
netes. Gràcies a aquest boca-orella s’ha estat preservant el coneixement 
de les plantes, les seves propietats curatives i els processos d’elabora-
ció de remeis per sanar-nos. Precisament el remei que els dona nom, 
la Trementina, està feta de matèries primeres extretes de les resines del 
Pi Roig que aplicaven en forma de pegat antiinflamatori. (Frigolé 2016) 

Estadístiques 
Amb l’objectiu de poder fer el triatge de les plantes protagonistes, s’han 
analitzat dos estudis sobre l’ús de fàrmacs a Espanya i sobre les malal-
ties de llarga durada a Catalunya, alhora que s’ha tingut en compte la 
informació obtinguda per professionals d’aquest camp, com ara Josep 
Pàmies, Maria Treben i les Trementinaires. S’han triat les plantes amb 
més propietats i que a més no mostren cap impediment a l’hora de ser 
cultivades a casa, sempre que es tingui accés a una mica de llum i ven-
tilació natural. 

 L’ús de fàrmacs a Espanya   
A continuació un estudi sobre l’ús de medicaments adquirits en far-
màcies per part dels usuaris a Espanya durant els últims 3 anys (AEMPS 
2021). Les dades estan proporcionades per l’AEMPS (Agència Espanyola 
de Medicaments i Productes Sanitaris) en col·laboració amb la Direc-
ción General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de 
Salud y Farmacia, descriuen el nombre de persones, de cada mil, que 
es mediquen per dia segons la malaltia que pateixen. Cal aclarir que 
els antihipertensius, antiinflamatoris, antiepilèptics, antidepressius i 
antiulcerosos no estan actualitzats i són de l’any més recent que s’ha 
trobat (especificat). Tot i això permeten fer-se una idea del que suposen. 
La hipertensió i les úlceres són les afeccions més comunes, tot i així no 
es pot passar per alt que hi ha una gran part de la població que reco-
rre a les farmàcies a la recerca de solucions immediates sense tenir en 
compte les possibles conseqüències i efectes secundaris entre les quals 
sol estar no trobar la veritable causa del seu símptoma i per tant de la 
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seva malaltia.  
Casualment, una de les causes de la hipertensió, per la qual es medi-
quen 294 persones de cada 1000, són els efectes secundaris d’altres fàr-
macs com ara corticoides, estrògens a dosis altes, antidepressius, des-
congestius nasals, antiinflamatoris i anticonceptius. En segon lloc els 
antiulcerosos i en tercer lloc els hipolipemiants, directament relacio-
nats amb l’alimentació. En quart i cinquè lloc es troben els ansiolítics 
i hipnòtics i els antidepressius amb 90,7 i 80 respectivament, trastorns 
i malalties de la salut mental, dada que segurament avui dia, tres anys 
més tard ha augmentat, lògicament, a causa de la pandèmia mundial, i 
sobretot a causa de que s’estan normalitzant les malalties mentals. Cal 
ser conscients que si se sumen tots els resultats d’aquest estudi, que 
són únicament els catorze fàrmacs més usats a Espanya, obtenim un re-
sultat de 984,4 de cada 1000 és a dir, pràcticament tothom consumeix 
fàrmacs, encara que pot ser que una sola persona es mediqui per més 
d’una malaltia o patologia, però s’han de tenir en compte també tots els 
fàrmacs que no hi són en aquesta llista. Aleshores, es pot concloure que 
en general, gran part de la població d’Espanya usa fàrmacs. Cada dia.  
 Un altre cop, no es pretén infravalorar aquests fàrmacs ni abolir l’ús 
d’aquests, seria un retrocés. Sí que es pretén fer-ne un millor ús i pren-
dre consciència de com ens afecten i de tot el que poden arribar a fer en 
el nostre cos. Aquest estudi ha servit per veure per a quines malalties, 
patologies o malalties es medica la gent, per a després, poder oferir una 
alternativa. 

Antihipertensius (2017): 294: Per la hipertensió arterial. 
Antiulcerosos (2012): 136: Tractament o prevenció d’úlceres. 
Hipolipemiants: 118: Colesterolèmia. 
Ansiolítics i hipnòtics: 90,7: Ansietat. 
Antidepressius (2013): 80: Depressió. 
Antitrombòtics: 74,6: Trombosi i coadjuvants de malalties cardiovasculars. 
Broncodilatadors: 57: Asma i malaltia pulmonar obstructiva crònica. 
Antiinflamatoris no esteroides (2016): 37,9: Processos que cursen amb inflama-
ció i dolor. 
Analgèsics no opioides: 37,5: Processos que cursen amb dolors lleus. 
Opioides: 20: Processos que cursen amb dolors forts i persistents. 
Antiepilèptics: 18: Epilèpsia 
Antipsicòtics: 13,5: Malalties que afecten el sistema nerviós central. 
Antiparkinsonians: 6: Parkinson. 
Antimigranyosos: 1,2: Migranya. 
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Problemes de salut a Catalunya  
Un altre estudi a partir d’una enquesta publicat pel Departament de sa-
lut de la Generalitat de Catalunya sobre els problemes de salut durant 
l’any 2018 (DSGC 2018), indica els cinc problemes crònics o de llarga 
durada més freqüents dividits per grups d’edat i sexe a Catalunya (ex-
pressat en percentatge respecte al total d’integrants de cada grup). Les 
següents dades són del més recent que s’ha trobat publicat per una ins-
titució pública. Evidentment, la situació actual del COVID-19 suposem 
que estarà produint alteracions, però ens serveixen per tenir una visió 
general dels principals problemes de salut, amb l’objectiu de poder ofe-
rir una solució alternativa.   
Els problemes de salut a llarg termini més freqüents varien segons el 
sexe i cada grup d’edat. En la població més vella, la incidència dels pro-
blemes més freqüents és més gran que en la població més jove. En la 
gent gran, les malalties musculoesquelètiques i endocrines són cada ve-
gada més importants. En canvi, en la primera franja d’edat (15-44 anys) 
predominen els mals de cap i els mals d’esquena.  
Les al·lèrgies ocupen un paper molt important en aquest pòdium, per 
les quals la medicina tradicional ofereix com a solució els Antihistamí-
nics que tenen un component que és la Clorfenamina, que és sedant i 
s’ha comprovat des de l’any 2002 que afecta el sistema nerviós i l’aten-
ció, de fet, ho posa als prospectes, aquests medicaments es prenen tam-
bé per a refredats comuns.  
S’observa que l’ansietat està present tant en homes com en dones en 
la primera franja d’edat, en la segona (45-64) persisteix només en les 
dones, i en la tercera franja (65-75) ja no hi trobem ansietat, sinó de-
pressió, també només en dones. Pel qual també s’ofereix medicament, 
ansiolítics i antidepressius. Un estudi sobre els antidepressius comuns 
publicat per la Facultat de Farmàcia de la UB (Jeremías., Sánchez, Ruiz, 
Galván, Zayas, Roquer 2017), que els antidepressius com per exemple 
el Diazepam, acaben tenint molts més contres que pros, ja que gene-
ren addicció, tolerància, i tenen efectes secundaris com ara diarrea, 
nàusees, vòmits, sequedat de boca, restrenyiment, dispèpsia, palpi-
tacions, taquicàrdia (freqüent), cefalea, insomni, eufòria, tremolors, 
disminució de la libido, agitació, ansietat, disminució de la concentra-
ció, tendències suïcides, al·lucinacions, síndrome d’abstinència, entre 
d’altres. El mateix estudi, diu que un 16% de les dones a Espanya prenen  
benzodiazepines i que d’aquestes, mig milió són addictes. Les Bemzo-
diazepines són substàncies psicotròpiques per a tractar l’ansietat, ja 
que produeixen efectes sedants, somnífers, ansiolítics, anticonvulsius, 
amnèsics i relaxants musculars. Segons l’estudi sis de cada deu pacients 
diuen no haver estat informats del risc de prendre aquests fàrmacs i 
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Dones:   
Entre 15 i 44 anys:  
1. Migranya o mals de cap freqüents: 
16,2% 
2. Mal d’esquena crònic lumbar o 
dorsal: 14,3 %
3. Mal d’esquena crònic cervical: 12,4% 
4. Al·lèrgies cròniques: 11,2% 
5. Ansietat: 9,4% 

Entre 45 i 64 anys:  
1. Mal d’esquena crònic lumbar o 
dorsal: 30,7% 
2. Malalties reumàtiques i de l’aparell 
locomotor: 28,3% 
3. Mal d’esquena crònic cervical: 26,1% 
4. Ansietat: 19,9% 
5. Migranya o mals de cap freqüents: 
19,4% 

Entre 65 i 74 anys:  
1. Malalties reumàtiques i de l’aparell 
locomotor: 46,9% 
2. Mal d’esquena crònic lumbar o 
dorsal: 29,8% 
3. Mal d’esquena crònic cervical: 27,1% 
4. Diabetis: 19,1% 
5. Depressió: 18,4% 

A partir de 75 anys:  
1. Malalties reumàtiques i de l’aparell 
locomotor: 64,8% 
2. Mal d’esquena crònic lumbar o 
dorsal: 43,8% 
3. Mal d’esquena crònic cervical: 37,1% 
4. Incontinència urinària (pèrdues 
involuntàries d’orina): 34,7% 
5. Diabetis: 21,8% 

 Homes:  
Entre 15 i 44 anys:  
1. Al·lèrgies cròniques: 13,9% 
2. Mal d’esquena crònic lumbar o 
dorsal: 8,2% 
3. Addiccions (inclou addicció al joc, 
ordinadors, mòbils, substàncies...): 8% 
4. Ansietat: 6,8% 
5. Migranya o mals de cap freqüents: 
6,6% 

Entre 45 i 64 anys:  
1. Mal d’esquena crònic lumbar o 
dorsal: 22,5% 
2. Malalties reumàtiques i de l’aparell 
locomotor: 17,8% 
3. Mal d’esquena crònic cervical: 15,5% 
4. Migranya o mals de cap freqüents: 
10% 
5. Al·lèrgies cròniques: 8,3% 

Entre 65 i 74 anys:  
1. Malalties reumàtiques i de l’aparell 
locomotor: 28,4% 
2. Diabetis: 26,2% 
3. Mal d’esquena crònic lumbar o 
dorsal: 24,1% 
4. Mal d’esquena crònic cervical: 15,9% 
5. Al·lèrgies cròniques: 8,4% 

A partir de 75 anys:  
1. Malalties reumàtiques i de l’aparell 
locomotor: 34,6% 
2. Mal d’esquena crònic lumbar o 
dorsal: 28,1% 
3. Incontinència urinària (pèrdues 
involuntàries d’orina): 22,5% 
4. Diabetis: 18,4% 
5. Mal d’esquena crònic cervical: 18,1% 

dels possibles efectes adversos, i les benzodiazepines tenen una gran 
capacitat de generar dependència, per la qual cosa certs pacients neces-
siten cada vegada més dosis. 
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Enquesta 
Per a anlitzar el coneixement sobre plantes medicinals de la societat 
s’ha creat una enquesta què han respòs 98 persones de les quals el 50% 
és menor de 35 anys i l’altra meitat és major de 35 anys. A partir d’aques-
tes preguntes, s’han pogut extreure diverses conclusions que després 
han condicionat les peces de disseny. A continuació es troben aquestes 
conclusions en forma de llistat, sent cada guió la conclusió principal 
d’una pregunta. 

Dades objectives: 
- Un 56% tenen balcó.
- Un 74% tenen alguna planta a l’interior de casa. 
- Un 65% tenen alguna planta a l’exterior de casa. 
- Un 24% dediquen temps a les seves plantes, dels quals un 50% dediquen 
entre mitja hora o una hora al dia. 
- En total, de tota la gent que té plantes, només un 18,8% en fa o ha fet ús 
medicinal. 
- El 90% de les persones han experimentat la medicina convencional.
- Les patologies més comuns són mal d’esquena, mal de cap, mal d’estó-
mac, dolors articulars, al·lèrgies, mal per la menstruació, acné, coleste-
rol, cames cansades. 
- Un 30% es mediquen habitualment amb fàrmacs i un 11% amb comple-
ments o vitamines. 
- Un 42% prèn ibuprofè i un 24% paracetamol per al mal de cap. 
- Per al dolor muscular, un 27% pren ibuprofè i un 11% paracetamol, un 
26% no pren res.

Opinions:
- Sobre les plantes medicinals, un 15% pensa que són utils, un 4% que 
alleujen el dolor, un 13% que funcionen, un 16% les considera necessàries,  
un 9% pensen que serveixen només per a coses mínimes, un 8% pensa 
que son tonteries, un 20% diuen que els hi agrada, un 10% hi estan inte-
ressats, un altre 10% opina que són l’alternativa als fàrmacs. 
- Sobre la indústria farmacèutica, un 8% la considera imprescindible, un 
26% usa la paraula màfia per a descriure-la, un 34% opina que és un ne-
goci, un 7% opina que li devem la vida, un altre 8% la considera útil, un 
7% perjudcial, un 6% no hi confia.
- Un 17,3% pensen que tenen 0/10 coneixement sobre les plantes medici-
nals, un 16,3%  un 1/10 de coneixement, un 13,3% un 2/10 de coneixement, 
un 14,5% un 3/10 de coneixement,  un 12,3 un 4/10 de coneixement, un 13,3 
un 5/10 de coneixement, un 9,2 un 6/10 de coneixement, un 3,1% un 7/10 
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i un 1% un 10/10. 
- En total el que desitjarien tenir un 30,6% de les persones de coneixe-
ment sobre plantes medicinals és un 10/10, un 65% ronden entre el 5 i el 
9 sobre 10 i un 5% ronden entre el 0 i el 4/10. 

-Les plantes més populars entre les persones que han respos, son: aloe, 
perilla, calèndula, àrnica, kalanchoe, farigola, orenga, eucaliptus, mal-
va, equinàcia, camamilla, valeriana, menta, estèvia, belladona, artemi-
sa, milfulles, rosa mosqueta, romaní, ortiga, lavanda, matafoc, maria-
lluisa, i cua de cavall. 

-Finalment, un 76% està disposat a informar-se, un 62,8% a probar els 
seus efectes, un 51% a accedir a les plantes, un 30% a cultivar-les i un 32% 
a anar a herbolaris.
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1*

Inaugurant el meu hort l’u de setembre de 2020. 
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*2

Vall de la Vansa i Tuixén, Març 2021

El meu espai de treball.
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3*

Pàmies Vitae, Balaguer. Abril 2021

Vivers Pàmies Vitae, Balaguer. Març 2021
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Pàmies Vitae, Balaguer. Abril 2021

*4

Jardí botànic de les Trementinaries, Tuixén. Març 2021
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5*

El meu balcó i les plantes de sol. Maig de 2021

Les de ombra.
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Les de ombra.

Sembrant llavors al terrat. 12 de Març. 



32

M A RC  T E Ò R I C

Bibliografia  
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 2021. 
Informes publicados - Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios. [online] Disponible a: <https://www.aemps.gob.es/medica-
mentos-de-uso-humano/observatorio-de-uso-de-medicamentos/infor-
mes/?lang=ca> [Accés 11 Març 2021]. 
 
Agencia SINC. (2021). La censura de la industria farmacéutica. [on-
line] Disponible a: <https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-censu-
ra-de-la-industria-farmaceutica> [Accés 16 Març 2021]. 
 
Ajuntament de Barcelona, 2021. La sabiduría popular, a través de las 
hierbas medicinales. Barcelona, [online] Disponible a: <https://ajun-
tament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/es/noticia/
la-sabiduria-popular-a-traves-de-las-hierbas-medicinales_336358> 
[Accés 10 Març 2021].
 
Benach, M. (2019). L’herència de les trementinaires. [Blog] Martí 
Benach, Disponible a: <https://martibenach.atavist.com/heren-
cia-de-les-trementinaires> [Accés  5 Març 2021]. 
 
Berdonces, J., 2003. Natura Medicatrix. 1st ed. Espanya: Dialnet, 
pp.142-152. 

Bertran Picart, L., 2021. Formulario PLAN:TAS. [online] Excel. Disponi-
ble a: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nd-6hmNQDLlUKXT-
sEAZ0sTdUUWRfDsm1tq3b2U4h_fw/edit?usp=sharing> [Accés 3 Abril 
2021].
 
Broggi, M.A. (2016). Prendre consciència. [Article] Assossiació de 
Cardiopaties Congènites, Disponible a: <https://www.aacic.org/ca/edi-
torials/prendre-consciència/> [Accés 14 Març 2021]. 
 
Broggi, M.A. i Torralba, F. (2016). Què és la Bioètica?. [Article] aacic.org, 
Articles d’interès. Catalunya. [Accés 1 Març 2021].
 
Castello Dubra, J. (1999). Hombre y naturaleza en Tomas De Aquino. 
Buenos Aires, pp.621-632. 
 
Cuevas Fernández, O. i Redondo Cuevas, L. (2011). Tratamientos natura-
les al alcance de todos. Espanya: Cenadiher SL  
 



33

P L A N  :  TA S

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, (2020). Informe 
de salut de Catalunya 2019. Catalunya: Direcció General de Planificació 
en Salut., pp.26-27.  [online] Disponible a: <https://salutweb.gencat.
cat/web/.content/_departament/estadistiques-sanitaries/dades-de-sa-
lut-serveis-sanitaris/Informe-de-salut-de-Catalunya/Informe-de-Sa-
lut-2019.pdf> [Accés 20 Març 2021].
 
Fava, A.G. (2009). Preserving Intellectual Freedom in Clinical Medici-
ne. (1a ed.) Psychother Psychosom. 
 
Font Quer, P. (1990). El Dioscórides renovado. (12a ed.). Espanya: Edito-
rial Labor SA. 
 
Frigolé Reixach, J., 2016. Dones que anaven pel món. Estudi etnogràfic 
de les trementinaires de la Vall de la Vansa i Tuixent (Alt Urgell). [onli-
ne] Catalunya: Generalitat de Catalunya. Disponible a: <https://calaix.
gencat.cat/bitstream/handle/10687/423608/IPEC-TE-012.pdf ?sequen-
ce=1&isAllowed=y> [Accés 1 Maig 2021]. 
 
Fundación Canna. (2021. Uso Medicinal de Cannabis | Fundación 
CANNA: Investigación y análisis de Cannabis. [online] Disponible a: 
<https://www.fundacion-canna.es/uso-medicinal-de-cannabis> [Accés 
20 Març 2021]. [Accés 15 Març 2021].
 
Garcia, L. and Cadanet, J., 2002. El pas de les Trementinaires pels pobles 
catalans. Treball de Recerca.  
 
Gerson, C. i Walker, M. (2011). The Gerson Therapy. Espanya: Ediciones 
Obelisco 
 
Gómez Sánchez, P. (2009). Principios básicos de bioética. Revista Pe-
ruana de Ginecología y Obstericia, (2009;55:230-233.), pp.230-233. 
 
Gros, M. (2021). Calendrier Lunaire 2021. (43a ed.). Espanya: Calendrier 
Lunaire Difusión. 
 
Hernández Moreno, J. (2016). Política y Cultura, La modernidad líqui-
da. México, pp.279-282. 
 
Hueso, K., 2017. Somos Naturaleza: Un viaje a nuestra esencia. 1st ed. 
[online] Barcelona: Plataforma Editorial. Disponible a: <https://books.
google.es/bookshl=es&lr=&id=2vWkDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&d-
q=somos+producto+de+la+naturaleza&ots=VtsrSpfZNo&sig=R2_k9F-



34

M A RC  T E Ò R I C

J9etewDw_2yu2gkWWhcYc#v=onepage&q=somos%20producto%20
de%20la%20naturaleza&f=false> [Accés 5 Maig 2021]. 
 
Jeremías, C., Sánchez, E., Ruiz, I., Galván, J., Zayas, P. and Roquer, M., 
2017. Uso y abuso de los ansiolíticos y antidepresivos. Treball d’inves-
tigació. Universitat de Barcelona. Disponible a:  <http://hdl.handle.
net/2445/114220>  [Accés 29 Març 2021].
 
Kossman, I. i Vicente, C.A. (2017). Sanarnos con plantas. (4a ed.). Argen-
tina: Deva’s. 
 
Kozel, C. (1976). Guia de medicina natural. (2a ed.). Espanya: Carlos 
Kozel. 
 
La Vanguardia, (2017). Los plaguicidas provocan 200.000 muertes al 
año. [online] Disponible a: <https://www.lavanguardia.com/natu-
ral/20170309/42701670609/plaguicidas-herbicidas-insecticidas-muer-
tes-intoxicacion-onu.html> [Accés 19 Març 2021]. 
 
Martí Ribas, C. (2012). La farmaciola natural. Espanya: Cossetània 
Edicions. 
 
Ministerio de Sanidad, 2018. Prestación Farmacéutica en el Sistema 
Nacional de Salud. Espanya: Gobierno de España.  
 
Niazian, M. i Nalousi, A.M. (2020). Artificial polyploidy induction for 
improvement of ornamental and medicinal plants [article]  Plant 
Cell Tiss Organ Cult. Disponible a:  https://link.springer.com/arti-
cle/10.1007/s11240-020-01888-1#citeas  [Accés 11 Març 2021].
  
Normal Shealy, C. (1996). The complete family guide to alternative 
medicine. United Kingdom: Tikal Ediciones. 
  
Olsen, G. (2021). Take Action Now - A list of resources for activists and 
reformers - Gwen Olsen. [online] Gwen Olsen. Disponible a:  <https://
gwenolsen.com/take-action/> [Accés 10 Març 2021]. 
 
ONU, 2017. Report of the Special Rapporteur on the right to food. Hu-
man Rights Council. [online] Disponible a: <https://www.toxicologia.
org.ar/wp-content/uploads/2017/09/Report-Plaguicidas-ONU-2017.pdf> 
[Accés 1 Maig 2021]. 
  
Pàmies, J. (2014). Una dolça revolució. (3a ed.). Espanya: Stevia Editors. 



35

P L A N  :  TA S

  
Ramírez Vaca, E. (2018). EL ORIGEN GEOGRÁFICO DE LAS PLANTAS ME-
DICINALES VENDIDAS EN OFICINA DE FARMACIA. TFG. Universidad 
Complutense de Madrid. 
  
Rojas Ochoa, F. (2013). En defensa de una medicina natural y tradicio-
nal avalada por la ciencia. Revista Cubana de Salud Pública, [online] 
Disponible a: <https://www.scielosp.org/article/rcsp/2013.v39n4/623-
626/> [Accés 11 Març 2021]. 
  
Royal Horticultural Society (2003). RHS Good Plant Guide. United 
Kingdom: Blume. 
  
SCMFIC, (2002). Los 4 principios básicos de Bioética. [pdf] Societat Ca-
talana de Medicina Familiar i Comunitaria, CASTIndústria. Catalunya. 
  
Siurana Aparisi, J. (2010). Los principios de la bioética y el surgimiento 
de una bioética intercultural. [Artículo] Scielo, Veritas. Valencia. 
  
Torralba, F., 2016. Viure conscientment. [Article] Assossiació de Cardio-
paties Congènites, Disponible a: <https://www.aacic.org/ca/editorials/
viure-conscientment/> [Accés 14 Març 2021]. 
  
Toumani Touré, A., Basma Bint Talal, P., Maathai, W., Sahnoun, M., 
Chowdhry, K., Ariyaratne, A., Hironaka, W., Tangiora, P., Witoelar, E., 
Gorbachev, M., Calame, P., Lubbers, R., Mayor, F., Rasmussen, H., Soe-
tendorp, A., Strong, M., Hoyt, J., May, E., Rockefeller, S., Suzuki, S., Sosa, 
M., Boff, L., Kakabadse, Y. and Ramphal, S. (2000). Carta a la Tierra. [Car-
ta] UNESCO, https://earthcharter.org, Costa Rica. [Accés 11 Març 2021].
  
Treben, M., 1989. Plantas Medicinales. Espanya. 
 
Vásquez Rocca, A. ed., 2008. Individualismo, modernidad líquida y 
terrorismo hipermoderno de Bauman a Sloterdijk. pp.122-130. Disponi-
ble a: <http://www.konvergencias.net/vasquezrocca168.pdf> [Accés 19 
Març 2021].
 
Wauters, A. (2008). The Homeopathy Bible. United Kingdom: Gaia 
Ediciones.








