
GRUP D'ESTUDI VADEVERUM:     
un vademècum dels remeis tradicionals i naturals.

Aquest grup d'estudi neix de la inquietud de moltes persones per empoderar-
se  de  la  pròpia  salut  i  buscar  formes  d'autegestió  basades  en  el  si  de  la  
comunitat i en el saber popular. 

1. INTRODUCCIÓ

Ens trobem en una època on la informació es troba tan extensa i és tan basta 
que a vegades ens  desinforma. En salut concretament, son tantes les pàgines 
que alegen remeis miraculosos, o plantes que es presenten com la panacea 
que tot ho cura, que moltes vegades això ens evoca a una desconfiança que 
finalment  està  provocant  la  pèrdua  de  molts  remeis  tradicionals  i  sabers 
populars amb anys d'experiència i comprovació.

Així doncs a través d'aquest grup d'estudi ens hem unit diferents persones que 
volem aprendre aquests sabers, escoltant el coneixement popular i a través 
d'una  cerca  i  recerca  de  tot  el  que  ja  està  escrit  o  falta  per  escriure, 
acompanyat d'un esforç de comprensió per tal de poder-ho integrar al nostre 
viure i conviure amb salut i després poder-ho plasmar en un vademecum en 
salut ( Vadeverum) per aportar-ho al bé commú

2. OBJECTIUS

El  objectiu  d'aquest  grup  consisteix  en  recopilar  els  sabers  populars  sobre 
remeis naturals/tradicionals, explicats de forma sistemàtica i sobre una base 
científica1 però en llenguatge informal per compartir-ho amb la comunitat en 
forma  de  guia,  el  vadeverum,  i  així  poder  re-introduir  aquests  remeis  al 
coneixement  popular  i  contribuir  en  el  empoderement  de  la  comunitat  en 
l'àmbit de la salut. 

3. FUNCIONAMENT i MÈTODE

Per  tal  d'assolir  els  nostres  objectius  és  necessari  definir  en  primer  lloc  el 
funcionament general i després establir l'estratègia que seguirem. En concret 
quin  mètode,  crec  que  el  podem  definir  en  el  procés,  no  cal  que  sigui 
estrictament  científic,  però  si  que  seria  interessant  utilitzar  un  raonament 
lògico-abductiu,  és  a  dir,  buscar  hipòtesis  explicatives  que  ens  ajudin  a 
entendre el funcionament dels remeis. 

El funcionament bàsic que es proposa és en primer lloc recollir els remeis del 
nostre entorn/comunitat, en segon lloc estudiar-los i explicar-los seguint unes 
premisses citades més endavant  i  finalment  redactar  un article  i  un article 
resum de difusió pel vadeverum. 

Per començar, proposo diferents passos per fer-ho:

a. Recull dels remeis tradicionals/populars.

1 Científic entès com a camí cap al coneixement, encara està per definir el mètode en concret. 



Ho podem fer de forma individual, cadascú indagant a través de coneguts o 
internet. O també ho podem fer conjuntament, organitzant trobades per visitar 
residències/geriàtrics.  Aquesta  última  opció  és  interessant  fet  que  es 
converteix  en  una  interacció  simbiòtica  entre  dos  poblacions  de  la  nostra 
comunitat. 

En primer lloc hi haurà la fase 1 on definim  fonts base de informació:

a) Treballs similars ( com ara el treball de la dona de salut entre totxs)
b) Fonts especialitzades ( herboristes, mercats, horts urbans..)
c) Població en general
d) Bilbliografia de remeis tradicionals o naturals.

I en segon lloc ens faltarà definir la entrevista semi-estructurada, tan com per 
dirigir-nos a la població i fonts especialitzades com per també recollir-la dels 
treballs. 

b. Organització 

Em d'establir una forma d'organitzar els remeis i el Vadeverum en si. Nosaltres 
hem decidit de fer-ho de forma sindròmica ( segons el conjunt de símptomes, 
ex: en el refredat ), per temes ( de la dona, dolors musculars, etc), 

Exemple:
CAPÍTUL REFREDAT. Artícle 1: Mitja ceba a la tauleta de nit per la tos. Artícle 2:  
Sopa de farigola pel mal de coll. 

c. Estudi sistemàtic d'aquests remeis

Un cop haguem decidit per quin remei / remeis volem començar, iniciarem la 
carca  bibliogràfica,  en  l'annex  trobareu  alguns  llibres/webs  recomanats, 
tanmateix la informació es pot anar a buscar on es vulgui, ja que gràcies a la 
nostra lògica podrem discernir quina ens serveix i quina no. 

Per  tal  d'unificar el  contingut  i  no obviar cap informació important,  ja  l'any 
passat es va definir diferents punts que ens agradaria que es descrivissin de 
cada remei, (es van adaptant a les noves propostes i al avançar del grup)

1. Descripció i Origen
2. Principis Actius 
3. Mecanismes d'acció
4. Mode d'ús  ( i per què)
5. Contraindicacions
6. Bilbiografia

Gràcies a aquestes premisses, podrem unificar tot el coneixement existent i 
entendre-ho amb perspectiva.

Important a destacar que cap coneixement previ és necessari, tothom aportarà  



la  informació  que  trobi  segons  el  que  li  interessi  i  el  fet  de  compartir  la  
comprensió i les conclusions que cadascú en treu serà la riquesa del nostre  
vadeverum. Per exemple, els venim del món més mèdico-farmaco-químic-(..)  
potser podrem oferir algun coneixement de principis actius, però no sempre  
serà així ja que també dins el nostre camp hi ha molta ignorància i la cerca  
s'haurà de fer igual. 

d. Redactar els articles

Proposo redactar dos articles, en un es trobarà tot el contingut treballat durant 
les nostres  sessions del  grup d'estudi.  En l'altre es trobarà un articles mes 
acotat a la difusió i l'ús d'aquest coneixement.

De nou, corroborant que és necessari una diversitat en el grup, serà important  
redactar  articles  comprensibles,  ja  que una explicació  que només entén la  
comunitat especialitzada, no és una explicació que ens val. 

e. Difusió i ús del Vadeverum

Per tal de guardar i difondre els “dos” vadeverums que crearem, l'extens i el 
resumit, proposo guardar-los en dos formats diferents:

a)  Wiki:  en  aquesta  wiki  es  guardarien  tots  els  articles  extensos.  A  través 
d'aquesta eina també ens permetra establir relacions i una organització més 
acurada. A més a més, al ser online, permetrà que altres gurps d'estudi o altres 
interessats d'arreu del món puguin afegir  o millorar la informació.

b)  Vadeverum  :  Imprimir  i  enquadernar  els  articles  resum  per  fer  els 
vadeverums. Aquests vadeverums es podrien difondre a través dels diferents 
CSO,  ateneus,  etc  creant  un espai  de salut (  farmaciola)  on hi  hagués les 
plantes o altres remeis ja fets emegatzemats i la guia perquè tothom que ho 
necessites  pogués  accedir  a  ella.  De la  mateixa  manera  també es  podrien 
regalar  o  vendre  a  través  d'un  verkami/coopfunding  que permetria  fer  dita 
impressió i encuadernament. 

4. PROPÒSITS

- Que el saber popular no es perdi en supersticions i entendre la sabiduria de la 
naturalesa.

-  Proporcionar eines perquè les persones s'empoderin de la seva pròpia salut.

- Combatre les indústries farmacèuticas i el sistema de salut actual a través de 
centres autogestionats de salut que disposin de la seva “farmaciola” natural i 
el VADEVERUM per guiar-se.

5. ÀNNEX

– La botica de la abuela: 
http://movimientotransicion.pbworks.com/f/LA+BOTICA+DE+LA+ABUELA

http://movimientotransicion.pbworks.com/f/LA+BOTICA+DE+LA+ABUELA.pdf


.pdf
– Cuidate Compa – Eneko Landaburu: 

http://www.txalaparta.com/documentos/libros/doc/305/cuidate
%20compa.pdf 

– SALUD DE LA BOTICA DEL SEÑOR: 
https://cooperativa.ecoxarxes.cat/file/download/114418

– COCHRANE : Llibreria independent d'estudis científics 
http://www.cochrane.org/

– PubMed: Buscador de la base de dades MedLine d'estudis 
científics: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

– La dolça revolució: http://www.dolcarevolucio.cat/
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