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 1. Què és el dolor?
 2. Com lluitem contra el dolor?
 3. Quines plantes ens poden ajudar?
 4. Alguns remeis tradicionals. 



  

1. Què és el dolor?
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- El dolor és una 
experiència sensorial 
(objectiva) i emocional 
(subjectiva), 
generalment 
desagradable, que poden 
experimentar els èssers 
vius que tenen sistema 
nerviós.

http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
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Cannabis sativa var. Indica- Marihuana

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Opium_poppy.jpg

http://www.absolutcordoba.com/estudios-en-la-universidad-de-cordoba-sobre-el-cannabis-sativa/

Papaver somniferum- Cascall- 
Adormidera 



  

 2. Com lluitem contra el dolor?
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 Depén del tipus de dolor: físic o emocional

FÍSIC: 

- medicaments

- practicant esport

- terapia alternativa: acupuntura, 
massatges,...

EMOCIONAL: 

- Va en funció de cadascú: xocolate (menjant)..., 
psicòleg, psiquiatra, practicant alguna afició...esport, 
ceràmica, cuinant, etc...
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4. ALGUNES PLANTES MEDICINALS POPULARS
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 És el millor amic del sistema 
circulatori

- redueix la tensió, responsible de 
l'infart de la congestió cerebral

- suavitza els vasos sanguinis (contra 
l'arterioesclerosis)

- regularitza el colesterol

- Antibiòtic potent (alicina)

- Antisèptic general

- Regulador de la flora intestinal 
(recomanable en casos de diarrea, 
pesadesa, mals de panxa...)

Contra el dolor en general:  L'ALL

                        Per què?

- fluïdifica la sang i podem caminar millor,
 ens cansem menys
- Combat l'enduriment de les artèries
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 ANTIREUMÀTICA

La Ceba

- Dissol i elimina l'àcid úric
-  Molt bon diurètic
- Provoca l'eliminació de toxines per 
La suor
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L'ORTIGA (Urtica dioica)
 Contra l'artritis:

- Infusió de tres culleradetes 
en una tassa d'aigua 
bollint.

- Deixem reposar 5 minuts I 
filtrem.

- Tres voltes al dia.
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 Cirerer (Prunus avium)

- Contra l'artritis: 100 grams de pedúnculs en 1 litre d'aigua 
bollint durant 5-10 minuts. Un gotet 3 voltes al dia
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REMEIS PER A LES 
MENSTRUACIONS DIFÍCILS

- Entre 25-40 g de llavors de 
fenoll en una tassa d'aigua 
bollint (INFUSIÓ)

- Deixar-ho uns 5 minuts, colar-
ho , edulcorar-ho i prendre

http://herbarivirtual.uib.es/cat-med/especie/5054.html
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       Per ajudar a superar les crisis de

 dolors MENSTRUALS:

-  'Infusió d orenga:   una cullerada

      de floretes i fulles barrejades en

  '  .   una tassad aigua Repetir vàries

  .voltes al dia

 (ORENGA  Origanumvulgare)

http://herbarivirtual.uib.es/cat-med/especie/6690.html



  

Per a regular la menstruació Tintura de calèndula:

- Macerar durant 8 dies 15 g de flors en 50 g d'alcohol de 70º.

- Colar el líquid i abocar-lo en un recipient amb tapó comptagotes

- La dosi és de 10 gotes diàries amb un poc d'aigua edulcorada

- Convé prendre esta tintura una setmana abans que es presente la menstruació.
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http://www.directoalpaladar.com/ingredientes-y-alimentos/la-calendula
http://ortigaamiga.com/content/semillas-de-cal%C3%A9ndula
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Remei antireumàtic d'Argelita 
(Alto Mijares)

Ingredients:

-”7 brotes floridos” de romero”

- “7 brotes floridos de tomillo”

- “7 brotes floridos de espliego”

- mig litre d'aigua

Preparació: 10 dies de maceració

Via d'administració: S'aplica sobre la 
zona afectada mitjançant fregues



  

1. Remei antireumàtic de Les Useres 
(L'Alcalatén)

− Ingredients:

- suc de llima 125 ml (mig got)

- oli d'oliva 125 ml (mig got)

− Preparació: es barreja I es remena

− Via d'administració: 1 got de la mescla (250 ml) en dejú 
durant una novena (9 dies)
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2. Remei antireumàtic de Les Useres 
(L'Alcalatén)

− Ingredients:

- romer (summitat florida) 40%

- timó (summitat florida) 30%

- matissa (Pistacia lentiscus), (fulla I tija) 30%

− Preparació: Tisana (com una infusió de les tres plantes) 
al 10 %, és a dir: 100 grams de mescla de plantes en 1 
litre d'aigua (40 grams de romer, I 30 gra de timó I de 
matissa)

− Via d'administració: Tòpic dèrmica, es deixa actuar en les 
zones afectades una gasa mullada amb la preparació.
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Pistacia lentiscus

- Matissa (Sant Mateu)

- Llentiscle (L'Alt 
Maestrat)

- Matiza (Borriol)

- Llentesclina (Llucena)

- lletesclina (Les Useres)

- Lentisclo (Azuébar)



  

 En Llucena s'utilitza com a hemostàtic (para les 
hemorràgies) dels queixals.

 Decocto de les fulles I de la tija al 2% (20 grams de 
planta en 1 litre d'aigua), després es glopeja el líquid 
tantes voltes com ho necessitem.
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Remei antireumàtic d'Aín
 Ingredients:

- olivarda 30%

- romer 40%

- pinyetes de xiprer 30%

 Preparació: tisana al 10 % (1 litre 
d'aigua I 100 grams de barreja de 
plantes, 30 g d'olivarda, 40 g de romer 
I 30 g de pinyetes)

 Via d'administració:  tòpic dèrmica, 
banys dèrmics en les zones 
afectades.
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 Remei antireumàtic de Els Ivarsos

Ingredients:

- ruda (part aèria)

- romer (summitat florida)

- alcohol

Preparació: maceració alcohòlica

Via d'administració: tòpic dèrmica, 
s'efectuen varis massatges al dia 
en la zona afectada.
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 RUDA (Ruta angustifolia)
 Herba ruda (Castelló de la Plana), Ruda de monte 

(La Barona)

LES PLANTES I EL DOLOR



  

 PROPIETATS
EMENAGOGA/ABORTIVA

“Si la mujer supiera las virtudes de la 
ruda, iría a buscarla a la luna”.

ANTIESPASMÒDICA

“Si la mujer supiera lo que es la ruda, 
no lloraría tanto la criatura”.

RUBEFACIENT (provoca 
enrogiment, obri els vasos 
sanguinis, bo per als 
reumatismes)
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UTILITZACIÓ POPULAR

El Portell: antiinflamatori i 
contraverí

- part aèria picada i 
aplicada en emplast

Vilar de Canes/Ares del 
Maestrat: antiodontàlgic i 
prevenció de càries

-tija i fulles mastegades



  

 Castelló de la Plana: detoxicant

 en tisana

- ruda 30%, timonet 40% I rabo de gat 
30%

- tisana 3-4%, via oral 120 ml 2 voltes

 al dia

 La Barona: broncodilatador I 
anticatarral

- “Tortilla de ruda”, com a emplasto al 

pit, 1 novena, cada dia es renova la

 tortilla
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