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Preparats amb les nostres plantes remeieres

26, 27 i 28 de maig de 2023

Participants a qui va adreçat principalment

Persones interessades en les plantes, la cultura popular,  
el medi ambient i l’educació ambiental en general.

Informació addicional
Preu d’inscripció: 45 €

Hores de docència: 12 h
Places limitades

Activitat reconeguda per al Passaport Cultural  
per alumnes de Grau de la UIB.  

Per a més informació: 
https://sac.uib.cat/aules/Passaport-Cultural/

   

Per a més informació i inscripció al curs:  
www.uimir.cime.es 

uimir@cime.es 
971 35 15 00
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C5 Preparats amb les nostres plantes remeieres
 26, 27 i 28 de maig de 2023
 Seu de l’Institut Menorquí d’Estudis  
 Can Victori, Camí des Castell, 28, Maó

Coordinadora i professora: 
• Catalina Sebastià Mesquida

Professors/es: 
• Catalina Sebastià Mesquida. Tècnica superior en gestió i organització de recursos 

naturals i paisatgístics i educadora ambiental.
• Joan Rita Larrucea. Dr. en Biologia de la Universitat de les Illes Balears.

Objectius
El desconeixement actual sobre les espècies silvestres i les varietats tradicionals, jun-
tament amb els usos remeiers que tenen, és una realitat. És molt important recuperar 
els usos que es donaven a aquestes plantes, adaptar-los a la realitat actual i posar 
a disposició aquests coneixements per tal que siguin utilitzats amb normalitat en el 
quotidià. Aquest curs pretén oferir els coneixements i tècniques bàsics per elaborar di-
ferents tipus de preparats (ungüents, olis, emplastres, etc.) per aprofitar les propietats 
de les plantes, així com conèixer les espècies més rellevants. El curs també pot aportar 
els sabers per poder fer servir les propietats de les plantes com a recurs didàctic per a 
qualsevol classe d’educació ambiental.

Descripció del curs 
El taller es dividirà en 3 sessions de 4 h cada una. Divendres de 16 h a 20 h, dissabte 
de 9 h a 13 h (o de 16 h a 20 h) i diumenge de 9 a 13 h. Veurem com podem reconèixer 
i utilitzar les nostres plantes silvestres per obtenir preparats remeiers. Les sessions es-
tan pensades perquè tinguin una part teòrica, durant la qual explicarem els continguts 
de la sessió amb el suport d’una projecció. Cada sessió també tindrà una part pràctica, 
que ocuparà una part important de la durada total. Donarem a cada alumne un dossier 
dels continguts i una mostra de cada un dels preparats que haurem fet a l’aula. Els 
assistents hauran de portar als tallers el següent material per poder realitzar la part 
pràctica: 2 pots nous i nets de 250 ml, 1 pot nou i net de 30 ml.

PROGRAMA

Divendres, 26 de maig 
16.00 - 20.00 h  
• Les plantes en la cultura popular.
• El reconeixement.
• Els principis actius i la seva extracció.
• Pràctica: elaboració d’oleat, tintura, emplastre i ungüent.

Dissabte, 27 de maig 
9.30 - 13.30  h  
• Els productes cosmètics i d’higiene personal basats en els extractes de plantes.
• Els olis essencials i els hidrolats.
• Pràctica: destil·lació i elaboració de diversos preparats.

Diumenge, 28 de maig 
9.30 - 13.00  h  

Sortida de reconeixement de plantes
• La recol·lecció, l’assecat i l’emmagatzematge.
• L’ordre de les sessions i/o els continguts es poden adaptar.


