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Què és l’etnobotànica?





Objectius

•Inventari del patrimoni biològic i etnològic

•Suggerir plantes potencialment útils

•Millorar l’explotació i la conservació dels recursos 
naturals



Metodologia: 
treball de camp, 

entrevista etnobotànica





Base de dades
www.etnobotanica.cat
(01.04. 2019)

2.627 informants
(1.845 entrevistes)

186.198 reports de 
noms, usos i gestió
populars

1.537 tàxons



Base de dades del nostre grup de recerca







Mentes i poniols
M. aquatica
M. arvensis subsp. arvensis
M. cervina
M. longifolia
M. pulegium
M. spicata
M. suaveolens

Altres espècies:

Mentha ×piperita
Mentha ×gentilis
Nepeta cataria
Satureja calamintha
Satureja fruticosa
Tanacetum balsamita



família

Labiades o Lamiaceae















Referència: Bolòs et al. 2005. Flora manual dels Països Catalans. Ed. Pòrtic. Barcelona



Mentha aquatica
Nom català: menta d’aigua

Hàbitat: herbassars de sòls sovint inundats

Usos medicinals: digestiu, antidismenorreic, 
antimigranyós
Part usada:  fulla/part aèria
Forma: infusió

Usos alimentaris: per a posar a les faves, per a
fer herbes, per a posar a la ratafia



Mentha longifolia
Nom català: menta blanca, menta de llop

Hàbitat: herbassars humits

Usos medicinals: anticatarral, antidiarreic, 
antisèptic intern , digestiu, antihelmíntic, 
per als polls de les gallines
Part usada: part aèria
Forma: infusió

Usos alimentaris: sopa, ratafia



Mentha longifolia

Per als dolors de panxa:

Fregir fulles de menta en una paella
(no m'en recordo si amb oli d'oliva o sense)
i afegir un ou batut coent-ho només per un
costat, com si fosi una truita.

Apliquem aquesta truita sobre la panxa
per al costat que no ha tocat la paella.



Mentha pulegium
Nom català: poliol, poniol

Hàbitat: pradells en sòls humits

Usos medicinals: trastorns digestius
(antiemètic, antinauseabund) 
tranquil·litzant, anticatarral
Part usada: flor/part aèria florida
Forma: infusió

Usos alimentaris: sopa, ratafia i altres
licors, per a posar als cargols i als rostits

Toxicitat: abortiva, irritant gastrointestinal



Per a fer ratafia: Nous verdes (Juglans regia), romaní (Rosmarinus officinalis ), tomanyí
(Lavandula stoechas ), tarongina (Melissa officinalis ), til·la (Tilia sp.), menta (Mentha
spicata), menta romana (Mentha x piperita), poliol (Mentha pulegium ), orenga (Origanum
vulgare ), ginebró (Juniperus communis ), clavells domèstics (Diantus sp.), fulles de
taronger agre (Citrus aurantium), pela de llimona (Citrus limon), pela de taronja (Citrus
sinensis), canyella en canó (Cinnamomum zeylanicum) , marialluïsa (Lippia triphylla ),
farigoleta (Thymus serpyllum ), sàlvia de fulla estreta (Salvia officinalis subsp.
lavandulifolia), sàlvia de fulla ampla (Salvia officinalis ), marduix (Origanum majorana ),
nepta (Nepeta cataria), donzell (Artemisia absinthium), comí (Carum carvi), hisop
(Hyssopus officinalis), escabiosa en flor (Scabiosa atropurpurea ), cap de romeguera (Rubus
ulmifolius), herba de Sant Joan (Hypericum perforatum ), herbes de les mil fulles (Achillea
millefolium), cua de cavall (Equisetum sp.). Anís de 24 o 25 º. 40 dies a sol i serena.



Mentha spicata
Nom català: herba de Santa Maria, menta

Hàbitat: sovint cultivada

Usos medicinals: trastorns digestius, 
anticatarral, antipirètic, antihelmíntic, 
tranquil·litzant, per al mal de cap, per al 
mal de queixal, afrodisíac
Part usada: fulla/part aèria
Forma: infusió, emplastre, sopa

Usos alimentaris: sopes, faves, cargols, 
guisats, ratafia i begudes refrescants no 
alcohòliques



Mentha spicata

Per a trencar la pulmonia:

Emplastre (Ús extern). Es bull la planta fins
que se'n torni a la meitat. A aquesta aigua
s'hi afegeix un quart de litre d'oli i un
quart de litre d'aiguardent, una mica
d'encens i una mica de farina per a
espessir i es posa damunt un paper
d'estrassa. Es posa amb tres draps i es
col·loca al costat de la pulmonia



Mentha suaveolens
Nom català: menta borda

Hàbitat: herbassars humits, jonqueres

Usos medicinals: digestiu, antihemorroidal, 
litotríptic renal, antitífic
Part usada: fulla/part aèria/part aèria florida
Forma: tisana, ús directe

Usos alimentaris: condiment, per a posar a la 
ratafia
Toxicitat: en animals



Mentha suaveolens

Per al tifus i la inflamació de budells:

Emplastre (Ús extern). S'escaldava la planta 
juntament amb barretets (Umbilicus rupestris) i 
es barrejava amb llard dolç. 



Mentha ×piperita
Nom català: menta, menta pebrera, menta 
piperita

Hàbitat: Cultivada

Usos medicinals: antiinflamatori gàstric i 
intestinal, estomacal, digestiu, antinauseabund, 
hepatoprotector, anticatarral, antipneumònic, 
antitussigen , per a les picades, vasotònic, sedant
Part usada: fulles/part aèria
Forma: infusió

Usos alimentaris: sopa, condiment, begudes, per 
a fer bullir amb la llet, per a posar a la xocolata



Mentha ×piperita

Anticatarral:

Tisana (Ús intern). Es barregen les flors amb flors
de rosella, alfàbrega, agrimònia, borratxa, cua de
cavall, camamilla, espígol, eucaliptus, tripó, hisop,
malva, melissa, saüc, til·la, marialluïsa, romaní,
orenga, poliol, escabiosa, farigola, bardissa i
violeta. Han d'estar ben seques.



Mentha ×gentilis
Nom català: menta, menta de sopa

Hàbitat: cultivada

Usos medicinals: digestiu
Part usada: fulla
Forma: tisana

Usos alimentaris: sopa, guisats, ratafia i altres
begudes



Mentha ×gentilis

Decocció de flors de cordonet
(Santolina chamaecyparissus) i fulles de menta
ben fresca com a beguda refrescant



Nepeta cataria
Nom català: gatera, herba gatera, menta de gat, 
nepta

Hàbitat: herbassars ruderals. Antigament cultivada

Usos medicinals: antiasmàtic, antidiarreic, 
antidismenorreic, antinauseabund, antitífic, 
antiequimòtic, antipneumònic, digestiu, per a les 
picades
Part usada: fulla/part aèria
Forma: emulsió, tisana, emplastre

Usos alimentaris: per a posar a la xocolata, als cargols
i a la ratafia



Nepeta cataria

La nepta tot mal repta

La nepta és molt efectiva per a les nàusees i s'ha
d'ingerir en aparèixer les ganes de vomitar. Es fa una
decocció de la planta i s‘hi afegeix una mica de
xocolata de pedra ratllada.



Satureja calamintha
Nom català: poliol, poliol bord, poniol,  
rementerola

Hàbitat: Vorades de boscs, fenassars

Usos medicinals: per a trastorns digestius, 
antidismenorreic,  tranquil·litzant,  diürètic
Part usada: part aèria florida
Forma: infusió

Usos alimentaris: per a fer ratafia



Satureja calamintha

Una infusió de poliol abans d’anar a dormir
ajuda a relaxar-se.



Satureja fruticosa
Nom català: poliol, poniol

Hàbitat: replans de roca, clapers assolellats

Usos medicinals: per a trastorns del sistema digestiu, per a 
l’afonia.
Part usada: part aèria/part aèria florida
Forma:  infusió, tintura

Usos alimentaris: preparació de begudes



Satureja fruticosa

Per al mal de ventre: 

Tintura alcohòlica (Ús intern). Maceració en anís.



Compostes o Asteraceae



Tanacetum balsamita
Nom català: cost, herba caragolera, herba cuquera, 
menta, menta cuquera, menta romana

Hàbitat: herbassars ruderals

Usos medicinals: antihelmíntic,  cicatritzant, digestiu, 
per a les picades d’aranyes i llagastes
Part usada: parta aèria florida
Forma: decocció, ús directe

Usos alimentaris: per a posar als cargols i a les begudes



Tanacetum balsamita

Cicatritzant: 

Per a curar talls, aplicació tòpica. S'escaliva la fulla i 
s'unta d'oli.
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Usos medicinals
Trastorns

Desconegut per l'informant

Enverinaments

Infeccions / Infestacions

Inflamacions

Malalties indeterminades

No consta

Trastorns de la pell o del teixit subcutani

Trastorns del sistema cardiovascular

Trastorns del sistema digestiu

Trastorns del sistema endocrí

Trastorns del sistema genitourinari

Trastorns del sistema metabòlic

Trastorns del sistema musculoesquelètic

Trastorns del sistema respiratori

Trastorns del sistema sanguini

Trastorns en l'embaràs / naixement / puerperi

Trastorns inespecífics

Trastorns mentals

Trastorns nutricionals

Traumatismes
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Usos alimentaris
Preparació

Beguda preparada amb aigua

Beguda preparada amb aiguardent

Beguda preparada amb aiguardent i 
aigua

Beguda preparada amb licor

Beguda preparada amb llet

Condiment

Conservada dessecada a l'aire

Conservada en salmorra

Cuita en aigua

Cuita en aigua i oli

Cuita en sucre

Fresca (sense preparació)



Grup de recerca: www.etnobiofic.cat
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