
FARIGOLA - TOMILLO (Thymus vulgaris L.)
Petit subarbust d’uns 30cm d’alçada. 

Es rica en olis essencial. Es recol·lecta tot l’any però millor en 
primavera quan esta florida.

 ANTISEPTICA 

 BALSÀMICA

 ANTIESPASMODICA

 DIGESTIVA 

 ANTIINFLAMATORIA

 SUDORIFICA

 CULINARIA

Indicada per:  refredats, afonies, dolors i virus intestinals, 
ferides, cremades, voltadits, llagues boca, fa suar.



LIQUEN D’ISLANDIA  (Cetraria islandica Ach.)

Es un liquen molt ramificat de color verd blanquinós.

Creix en les escorces dels arbres, principalment en coníferes.

Es recull la planta durant tot l’any i de sabor una mica amargant.

 BÈQUICA  (Calma tos)

 ANTIBACTERIANA 

 ANTIFUNGICA

 TÒNICA

 ESTIMULA LA GANA

 RECONSTITUENT.



SAÜC – SAUCO (Sambucus nigra L.)
Arbust que pot arribar a tenir dimensions d’un arbre de fulla 
caduca, amb una escorça berrugosa.

Es utilitza tota la planta, flors, fulles, escorça i fruits.

LES FLORS SON:

DIAFORETIQUES, ANTIINFLAMATORIES, DIURETIQUES, 
BÈQUEQUES, OFTÀLMIQUES.

LES FULLES:

LAXANS I EMOSTATIQUES

L’ESCORÇA:

PURGANT I DIURÈTICA

ELS FRUITS:

DEPURATIUS

Indicada per: refredats, fa suar, mussols, genives inflamades, 
restrenyiment.



DRÒSERA – DROSERA (Drosera rotundifolia L.)

Planta herbàcia amb rizoma d’on surt un rosetó acabat amb 
fulles molt peculiars amb forma d’espàtula i amb pels llargs i 
vermellosos que segrega un líquid dolç que atrau als insectes, els
atrapa i els n’extreu les substancies nutritives.

Es recull tota la planta al estiu i normalment la trobarem en 
xarops o extracte.

 ANTIBIÒTICA

 EXPECTORANT

 ANTIESPASMODICA

Indicada per:  tos de tot tipus convulsiva, aguda, crònica, 
catarros, asma, bronquitis.



EQUINÀCEA – EQUINACEA(Echinacia angustifolia L).

Planta herbàcia de tija erecta i prima. Te una alçada aproximada 
d’un metre. Es recull la planta quan esta florida a l’estiu i l’arrel a 
la tardor. 

Es originaria d’América i es conrea en Europa per els seus poders 
curatius i com a planta ornamental per les seves boniques flors 
color rosa púrpura.

Reforça i potencia el sistema immunitari.

 ESTIMULANT DEL SISTEMA INMUNITARI

 BACTERIOSTÀTIC

 ANTIINFLAMATORIA

Indicada per : estimulant del sistema immunitari, grips, 
refredats, amigdalitis, afeccions de la pell.



UNGLA DE GAT – UÑA DE GATO (Uncaria Tomentosa)

Planta trepadora originaria de Amazones de tronc llenyós que 
pot arribar fins a 15m d’alçada.

La tija te espines corbades en forma d’ungla.

 INMUNOESTIMULANT

 ADAPTOGENA 

 ANTIMICROBIANA

 ANTIVIRAL

 ANTITUMORAL

 ANTIINFLAMATORIA

 ANTICUAGULANT

Indicada per: reforçar el sistema immunològic, infeccions, 
cistitis, refredats. 



AGRIMÒNIA – AGRIMONIA (Agrimonia eupatoria L.)

Planta vivaç, la tija es peluda de 30 a 60 cm d’alçada, de la qual 
surten nombroses fulles d’uns 20 cm de llarg i en la part superior 
es desenvolupen petites flors de color groc daurat.

Floreix a la primavera i es recull tota la planta  aèria al estiu de 
Juny a Agost.

 ASTRINGENT

Indicada per: afonies, mal de gola, diarrees, cicatritzar ferides.



PLANTATGE – LLANTEN  (Plantago)

Planta herbàcia, perenne de la base surten les fulles formant un 
rosetó. Les inflorescències s’agrupen formant espigues de color 
daurat a l’extrem de les tiges que poden fer fins 40cm d’alçada.

 DEPURATIVA

 BÈQUICA

 DIÜRÈTICA

 VULNERARIA

INDICADA PER: refredats, faringitis, ronquera, tos de coll, 



ERISIM – ERISIMO (Sisymbrium officinale)

També coneguda com herba dels cantors.

Planta herbàcia anual de tija erecta de 30 a 80 cm d’alçada.

Les fulles amb borrissol i dividides en lòbuls desiguals en forma 
de llança. Les flors son petites de color groc i agrupades en les 
espigues.

Floreix de maig a setembre.

 ANTIINFLAMATORIA

 EXPECTORANT

 EMOLIENT

 ANTISEPTICA

INDICADA PER:  Afonies, ronquera, faringitis, tos i refredats 
pulmonars.



MALVA (Malva silvestres, L)

Planta herbàcia de fulla perenne, arrel una mica 
carnosa i tija coberta de pèls com la resta de tota la 
planta, sols fer un metre d’alçada. Les flors son d’un
color violeta i molt riques en mucílags.

Floreix de primavera fins finals d’estiu que es quan 
es recol·lecten les fulles i  les flors.

 EMOL.LIENT

 ANTIINFLAMATORIA

 BÈQUICA

 LAXANT SUAU

Indicada per: catarros, tos, inflamacions intestinals.



MALVI – MALVAVISCO (Althaea officinalis L.)

Planta herbàcia d’arrel fusiforme blanquinosa i 
ramificada coberta de pèls. La planta pot arribar fins
a dos metres d’alçada. Floreix de juny a setembre.

Es recol·lecten les arrels a la tardor en el seu segon 
any de vida.

 EMOL.LIENT

 EXPECTORANT

 LAXANT SUAU

 ANTIINFLAMATORIA

Indicada per: catarros, bronquitis, angines, 
restrenyiment.



HISOP – HISOPO (Hissopus officinalis L.)

Planta de tija llenyosa a la base i d’una alçada de 80 
a 90 cm. Les flors que son de color blau s’agrupen a 
l’extremitat de les tiges desprenent un aroma 
similar al espígol.

Floreix entre juny i juliol que es quan es recol·lecten
les summitats florides.

 EXPECTORANT

 DIGESTIU

 ANTIESPASMÒDIC

 ANTITRANSPIRANT

Indicada per: tos seca, trastorns intestinals, sufocacions, males 
digestions.



TRIPO o CUA DE GUILLA – GORDOLOBO (Verbascum thapsus).

Planta herbàcia coberta tota ella per una fina capa de pèls 
blanquinosos de tija alta i gruixuda que pot arribar a fer 2 m 
d’alçada. Les fulles formen un rosetó basal, que es manté durant 
el primer any de vida. Les flors de color groc surten de la tija 
formant una gran espiga. 

Es recol·lecta al estiu quan es van obrin els pètals.

 BÈQUICA

 EMOL.LIENT

 ANTIESPASMÒDICA

 DIÜRETICA

 ANTIHEMORROÏDAL

Indicada per: bronquitis, processos gripals, inflamacions, 
hemorroides.



GEMMES D’AVET – ABETO (Abies alba Miller)

Arbre  perenne de gran alçada de tronc erecte i escorça llisa 
grisosa i copa piramidal. Les branques estan ordenades per pisos,
les fulles pentinades en dues rengleres estretes.  Forma unes 
pinyes d’uns 5cm d’amplada, es cria a l’alta muntanya en alçades
entre 1.300 i 2.000m. floreix a la primavera.

De la resina es fa la trementina, de la seva destil·lació s’obtenen 
hidrocarburs. Antigament es feien pegats pel dolors i cops d’aire.

Es recullen les gemmes a la primavera.

 BÈQUICA

 EXPECTORANT

Indicada per: catarros bronquials , pulmonars i per estovar la tos.



EUCALIPTUS – EUCALIPTO (Eucaliptus globulus Labill)

Arbre de creixement molt ràpid provinent d’Austràlia, de fulla 
perenne i de gran alçada. El tronc es llis i la escorça de color gris. 
Les fulles adultes son lanceolades i les flors no tenen pètals. Te  
un calze molt gruixut, cònic i quan es obre apareix un gran 
nombre d’estams que la fa molt bonica.

Floreix a la tardor i a l’hivern.

Es recol·lecten les fulles tot l’any,  preferentment d’ abril a 
setembre.

 BALSAMIC

 ANTISEPTIC

 HIPOGLUCEMIANT

Indicada per: bronquitis, refredats i diabetis.



PULMONARIA  (Pulmonaria offininalis L.)

Planta herbàcia, vivaç, amb un rizoma cilíndric poc profund i 
horitzontal. Les fulles son ovalades i recobertes de borrissó de 
color verd fosc amb taques blanquinoses. Les flors en poms de 
color rogent quan neixen i a poc a poc es tornen blavoses o 
violetes. Es cria en llocs humits, als boscos i prats de muntanya.

Floreix a principis de primavera que es quan es cullen les fulles.

 BÈQUICA

 EXPECTORANT

 DIÚRÈTICA

 ASTRINGENT

 SUDORÍFICA

Indicada per: Afeccions de les vies respiratòries, bronquitis, 
febres gripals, inflamació de les mucoses gàstrica i faringe.



ROMANI – ROMERO (Rosmarinus officinalis).

Subarbust perenne molt aromàtica que sol fer entre 80 i 100cm 
d’alçada. Les fulles oposades de forma estreta i les flors es situen
en l’àpex de les branques, formant poms de color blau 
violeta.Creix en boscos, vores de camins i floreix pràcticament 
tot l’any.Per tant es recol·lecta durant tot l’any preferentment 
quan esta florida.

 DIGESTIVA

 ANTIESPASMODICA

 ESTIMULANT

 ANTIBACTERIANA

 ANTIINFLAMATORIA

 VULNERARIA

 COLAGOGA

Indicada per: espasmes digestius, dolors musculars, insuficiència 
biliar, malalties respiratòries, Balsàmica i expectorant.



KALANCHOE ARANT0 (Bryophyllum Daigremontianum)

Planta de fulles carnoses originaria de Madagascar.

Les fulles es poden menjar en amanides, sucs o infusions.

Ajuda a reduir els tumors cancerígens i en podem menjar fins a 
uns 5gr x kg de pes i per dia, (una persona que pesi 50kg pot 
menjar fins 250gr de la planta per dia).

 ANTITUMORAL

 ANTIESTAMINIC

 ANTIBIOTIC NATURAL

 ANTIALGIC

 ANTIINFLAMATORI

 ANTISEPTIC

Indicada per: desinfectar ferides, redueix tumors, ulceres, còlics 
renals, diarrees, picadures d’insectes, malalties de la pell, 
hipertensió.



SALVIA  (Salvia officinalis L.)

Planta herbàcia d’uns 70cm d’alçada de fulles lanceolades verd 
blanquinós i flors de color rosa,  violeta o blavoses que estan 
agrupades en espigues. 

Les fulles es recol·lecten des de primavera fins a finals d’estiu i 
les flors quan estan ben obertes.

 ANTISEPTICA

 ANTIBIOTICA

 DIGESTIVA

 CARMINATIVA

 ANTISUDORIFICA

 CICATRITZANT

 TONIFICANT

Indicada per: afecciones respiratòries, cicatritza ferides, 
infeccions buco-faringes , angines, faringitis, problemes 
digestius,  flatulències, sufocacions, dolors menstruals.



FONOLL – HINOJO (Foeniculum vilgare)

Planta herbàcia , bianual, d’arrel gran. La tija pot arribar als dos 
metres, les flors es disposen en umbel·les de color groc i els fruits
son ovalats. Es cria en tota mena de terrenys i floreix a partir de 
juny. Les tiges s’utilitzen per preparar olives i també per coure 
llegum.Les llavors es cullen a la tardor.

 ESTIMULANT

 ESTOMACAL

 CARMINATIVA

 EXPECTORANT

 GALACTÒGOGO

 ANTIESPASMODICA

Indicada per: Catarros i espasmes, dispèpsies nervioses, 
flatulències, lactància.



SAJOLIDA – AJEDREA (Satureja montana L.)

Planta anual, amb tija molt ramificada. Les fulles són abundants, 
oposades, amb les vares senceres, estretes i molt aromàtiques 
amb flors  labiades de color blanc o rosades.

Floreix a la primavera fins final d’estiu. Es molt utilitzada per 
preparar les olives.

 DIGESTIVA

 CARMINATIVA

 ANTISEPTICA

 TONICA

 APERITIVA

 AFRODISIACA

Indicada per: digestions difícils i pesades, flatulències, fatiga, 
inapetència i desinfectant.



ORENGA- OREGANO (Origanum vulgare L)

Planta herbàcia, vivaç d’una alçada aproximada de 30 a 50cm. 
Les tiges son rectes, les fulles oposades i de forma ovalada i les 
flors formen poms de color rosa lilós i en algunes especies 
blavoses.Es recol·lecta a l’estiu quan esta florida.

 DIGESTIVA

 ANTIESPASMODICA

 EXPECTORANT

 CICATRITZANT

 ANTISEPTICA

 CARMINATIVA

 BEQUICA

Indicada per: trastorns digestius, flatulències, espasmes, ferides, 
bronquitis, tos, estimula la bilis.



ALOE VERA –  ARZAVARA - SABILA (Aloe Barbadensis)

Planta perenne originaria del sud d’Àfrica de fulles (penques)  
lanceolades i carnoses. El gel es de color transparent i ric amb 
calci magnesi, potassi, zinc, ferro, manganès, seleni entre altres.

Ric també amb vitamines A, E, C i algunes del grup B.

 ANTIINFLAMATORI

 LAXANT SUAU

 ANTICANCERIGENT

 AUTOINMUNE

 VULNERARI

 ANTIFUNGIC

 CICATRITZANT

 ANTIOXIDANT

Indicada: per problemes digestius, estrenyiment, cremades, 
desinfectant, regenera la pell, dermatitis, picadures d’insectes, 
reforça el sistema immunològic contra bacteris, fons i virus.



LAVANDA  (lavandula officinalis)

Planta  perenne  molt habitual a la conca mediterrània que pot 
arribar a 1m d’alçada de tiges llenyoses i flors molt aromàtiques 
que formen espigues de color  lila, o blavoses i contenen gran 
quantitat d’olis essencials. Des de l’antiguitat d’utilitzat en banys 
per relaxar el sistema nerviós i com a antisèptic.

Es recol·lecta quan esta florida durant el mes de juliol.

 ANTISEPTICA

 ANALGESICA

 SEDANT (acció principal)

 ANTIBACTERIANA

 ANTIINFECCIOSA

 ANTIESPASMODICA

Indicada per: faringitis, laringitis, bronquitis, tos, picadures 
d’insectes, èczemes, cremades, insomni, migranyes, males 
digestions, còlics intestinals, nerviosisme.



   

SALZE – SAUCE BLANCO (Salix alba L.)

Arbre de gran alçada d’escorça de color cendra de branques 
lleugeres i flexibles.

Hi ha exemplars masculins i femenins. Les masculines s’agrupen 
en aments que surten abans de brotar les fulles. Les femenines 
formen espigues mes petites.

Es troben en llocs humits, sobretot a les ribes dels rius i llacs.

Floreix entre els mesos d’abril i maig.

S’utilitza l’escorça que s’extreu a la tardor i a l’hivern. Compte 
com a principal component la salicina, de la qual deriva l’àcid 
salicílic.

 FEBRIFUGA

 SEDANT

 ANTIREUMATICA

Indicada per: grips, refredats, estats infecciosos i reumatisme.



ULMARIA – REINA DE LOS PRADOS (Filipendula ulmària)

Planta herbàcia de rizoma gruixut del qual es desenvolupen les 
tiges, que son d’un metre d’alçada aproximadament i tenen 
taques vermelles.

Les flors son petites, blanques i oloroses. Es cria en prats humits, 
riberes i valls de muntanyes. Es recol·lecta al estiu quan esta 
florida.

 ANTIINFLAMATORIA

 ANALGESICA

 DIURETICA (elimina toxines)

 ANTIREUMATICA

 SUDORIFICA

Indicada: estats febrils, grips,  artritis, reumatisme, edemes.



CAMAMILLA – MANZANILLA (Matricaria ChamomillaL.)

Planta anual de 20 a 60cm d’alçada. La tija es llisa, dreta i molt 
ramificada d’on surten les fulles que son fines i acabades en 
punta.Floreix de primavera a estiu segons la zona que es quan es 
cullen els caps florits.

 DIGESTIVA

 SEDANT

 CARMINATIVA (gasos)

 ANTIINFLAMATORIA

 ANTISÈPTIC (desinfectant)

 DIAFORÈTICA (afavoreix sudoració)

Indicada per digestions pesades, estats nerviosos, gasos,, 
inflamacions bucals i d’ulls, calma la tos.



          

REGALESIA – REGALIZ (Glyeyrrhiza glabra L.)

Planta herbàcia, perenne amb un rizoma molt gros i allargat.

Solen fer de 80 a 100cm d’alçada, floreix a la primavera i les flors 
son de color blau-violeta.

Es cullen els rizomes (arrels), quan la planta te tres anys entre els
mesos d’octubre i març.

 EXPECTORANT

 BÈQUICA

 ANTIINFLAMATORIA

Indicada per la tos, bronquitis, llagues d’estomac, gastritis.




