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Introducció a les Herbes aromàtiques i medicinals. 
Classe de Nit. 2014. Cervera 

 
Es tracta d'una introducció a les herbes remeieres i els seus usos durant 8 dies de 19 a 21h, 
dimarts 14 i 28 de gener, 11 i 25 de febrer, 11 i 25 de març, i 8 i 22 d’abril. Teoria i pràctica. 
Preu: 50€ curs+50€ materials. Mes informació: info@fitomon.com; Tel. 973 53 21 10 
 
1r dia  
Botànica útil. On trobar la flora remeiera a Catalunya. Conservació de la biodiversitat. 
Identificació, usos i forma de recol·lecció sostenible de la flora silvestre i cultivada.  
 
2n dia  
Com conservar, assecar, destil·lar, refrigerar i congelar., tipus d’embalatges i informació de 
la etiqueta.  
Identificació de 20 herbes aromàtiques seques per les formes, els colors, olors i el gust.  
 
3r dia  
Introducció al cultiu ecològic a la mediterrània d’espècies útils.  
Preparació de planter amb llavors i esqueixos, i control de plagues i malalties amb derivats 
vegetals.  
 
4rt dia  
Introducció a les Formes de preparació alimentàries: aplicacions de les espècies i 
condiments, els aromes per la cuina.  
Preparació de condiments: olis i vinagres aromatitzats, de sals aromatitzades, de licors 
aromatitzats.  
 
5è dia  
Introducció a les Formes de preparació medicinals. Introducció a la Fitoteràpia.  
Preparació de xarop pel refredat: saüc, timó, malva, .... , de barreja digestiva/respiratòria/..., 
de vi / licor medicinal, d’extractes i tintures (romaní/altres), d’oli de cop.  
 
6è dia  
Introducció a Formes de preparació cosmètiques. Ingredients naturals. 
Identificació de 15 olis essencials per l’olor i descripció dels usos.  
 
7è dia  
Preparació pasta de dents, d’un macerat d’oli vegetal amb herbes i olis essencials per 
massatge, d’argiles (mascaretes i cataplasmes) amb olis essencials 
Elaboració d’ungüent/pomada natural amb olis essencials 
 
8è dia  
Destil·lació d’olis essencials.  
Preparació de sals de bany amb olis essencials (Banys aromàtics), d’aigua de roses, de 
desodorant/repel·lent/ambientador...  
Elaboració de sabons naturals.  
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