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INFORMACIÓ I ENLLAÇOS 
 
Bio 66 
 
Silvoteràpia 
 
Savoir en herbe 
 
Floraluna 
 
Herboristerie moderne 

Quintessentielles 

Espirulina del Rosselló 

Le chant de l’eau 

Abies Lagrimus 

Randotrement 

 

 

Amb un subsòl que vessa de fonts d'aigua calenta, un clima mediterrani que preserva 

la biodiversitat i la cultura de productes ancestrals (ja siguin locals o vinguts d’altres 

indrets), i una geografia singular entre el Mediterrani i els Pirineus, el Departament 

desplega meravellosos recursos de bellesa i la promesa d'estades reconstituents.   

Les fonts d’aigua calenta i el termalisme:  

Les estacions termals ofereixen benestar i cures de durada variable (veure la fitxa de 

premsa sobre el benestar).   

El plàncton termal  

  

Cultivat a l’establiment de banys de Saint-Thomas, el plàncton termal és un 

microorganisme i el compost essencial dels productes de bellesa comercialitzats sota 

la marca Thermanence.  Descobert als anys 50, el plàncton termal va ser emprat per 

primera vegada per la marca Biotherm, gràcies a la seva fundadora, Janine Marissal.  

Convençuda de les bondats d'aquest actiu marí, va afegir extracte de plàncton termal, 

originari de les fonts de les muntanyes de Molig-les-Bains, a les seves formulacions  Als 

anys 90, els biòlegs de Biotherm van reproduir aquest extracte en laboratori.  

L’espirulina 

 

D’origen aquàtic i rica en propietats curatives, l’espirulina - també anomenada «alga 

blava» - es un cianobacteri de forma espiral de 25 a 50 mil·lèsimes de mil·límetre.  Es 

desenvolupa en aqüicultura, en una aigua salabrosa (lleugerament salada) i a una 

temperatura d’entre 20 i 35º.  Rica en ferro, vitamina A i B12, vitamines B, E i 

oligoelements, l’espirulina en escates, presa diàriament, aporta el 100 % del Valor de 

Referència del Nutrient (VRN) quant al ferro i les vitamines A i B12.  L’espirulina conté 

entre el 50 i el 70 % de proteïnes i assimilables (8 àcids aminats essencials), omegues 

6, vitamines del grup B, vitamina E i oligoelements.  4 productors (Cant de l’Eau a 

Fuilla, Belle Spiruline a Prades, Spiruline du Roussillon a Llupia, Alg’ethic a Torreilles) 

subministren aquest superaliment, redescobert al segle XX pel botànic belga Jean 

Léonard.  

 

mailto:julien.folcher@adt66.com
http://www.bio66.com/
https://montagnesauvage.com/sylvotheapie/
http://savoirenherbe.fr/les-produits/
http://www.floraluna.fr/
https://www.herboristerie-moderne.fr/
http://www.quintessentielles.org/
http://spirulineduroussillon.fr/
https://www.lechantdeleau.fr/
https://abieslagrimus.com/
https://www.randotrement.com/
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Olis essencials conreats al conjunt del Departament 

 

Dels 63 productors del sector de les PPAM (Plantes amb Perfum, Aromàtiques i Medicinals) - sector dividit en 

2 seccions (plantes “fresques” i “seques”) - 28 productors cultiven farigola, romaní, lavanda, berbena, 

sempreviva i sajolida, destinades als olis essencials.   

Aquests s’obtenen per la destil·lació, primer mètode de fabricació, que consisteix a barrejar en una tina les 

plantes a utilitzar, escalfar la barreja i deixar refredar el vapor.  El vapor es condensarà i es tornarà líquid.  

Aquest líquid es decanta i, al fons del recipient, hi haurà oli essencial.  Per sobre, trobem l’aigua de destil·lació, 

anomenada hidrolat i comercialitzada amb aquest nom. Als Pirineus Orientals, trobem, a Theza, un taller de 

transformació col·lectiu mòbil departamental i dues destil·leries: la destil·leria de Floraluna, amb dos alambins 

de 500 i 125 litres, i la destil·leria Quintessentiel, amb dos alambins de coure, de 80 i 150 litres.  L'associació 

Quintessentiel, que té una important col·leció de roses de Damas, proposa jornades de descoberta i collita els 

divendres de temporada (reserva obligatòria).  

També hi ha l’empresa Phytogante, especialitzada en la producció d'extractes vegetals per a la cosmètics, la 

perfumeria i l’aromateràpia. Importa les seves matèries primeres de tot el mon.  

Gemmoteràpia 

 

Branca recent de la fitoteràpia que utilitza botons (gemmes) per a les cures, deixant-los macerar en fred en 

solucions d’aigua d’alcohol i glicerina, seguint el mètode del Dr Pol Henri.  Els beneficis són similars als de la 

fitoteràpia, amb beneficis concentrats per la utilització de cèl·lules mare vegetals.  Comercialitzats des del 

2020.  
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 Abies Lagrimus 

 

Instal·lat a Sahorre, sobre el massís del Canigó, Claude Sarda, fill del país, a l’estiu recull pinyes d'avet Abies Alba, 
elements de base del xarop.  Desenvolupa una gama bio, composta d’una crema balsàmica d'avet, 2 vinagres 
d’avet, un pebre d'avet, perles florals, 2 licors i, darrerament, flor de sal dels Pirineus.  Aquests productes 
gastronòmics i de benestar s’han enriquit amb l’última creació: la sàvia de bedoll.   

Silvoteràpia 

 

Les pràctiques de silvoteràpia es coneixen sota el nom de “banys de bosc”.  Al Japó, el bany de bosc és fins i tot una 
pràctica mèdica que existeix sota el nom de Shrinrin-Yoku.  Segons els adeptes, els beneficis són els següents: 
sentir-se millor, aprendre a conèixer el propi entorn, millorar la salut física i mental, aprendre a compartir les 
emocions i aprendre a respectar el planeta.  Prendre consciència que les espècies vives depenen les unes de les 
altres.   

 

L’alimentació mediterrània, la pràctica regular de l'esport a l’ampli terreny de joc que ens ofereixen els Pirineus 
Orientals i l’aire pur que vivifica són altres dels importants avantatges per envellir serenament i durable.   
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