
 

TALLER D’ALOE VERA 

 

 En aquest taller parlarem de les plantes medicinals en general i del Àloe 
vera en particular. 

 

Descripció: 

Àloe és un gènere de les Asphodelàcies (Liliàcies), que comprèn més de 
200 espècies. És originària d'Àfrica. Les espècies del gènere dels àloes són quasi 
sempre llenyoses, però amb les fulles grans i carnoses, disposades en rosetons i 
amb una espina robusta en el seu extrem, armades d'altres espines marginals 
més xicotetes. Les flors són tubuloses, perquè les sis peces que formen la coberta 
floral se solden totes entre si en un tub. Estes flors solen tindre color rogenc, 
ataronjat o groguenc. El fruit és una càpsula.  

 
 
 
 
 
 
 
Floració: 

Segons les espècies, a la primavera i l’estiu; i encara a l'hivern en els seus 
respectius països d'origen. Els fruits són unes càpsules de forma triangular.  

Cultiu: 
L'Àloe Vera, té dos enemics naturals: l'excés d'aigua i el fred per davall del 

10 ºC. D'altra banda, és molt resistent a la plagues i a la falta d'aigua. 
Per a evitar les males condicions atmosfèriques, és convenient plantar 

l'àloe en llocs resguardats. No obstant això, 
requereix molta llum, encara que és 
preferible que no estiga exposada de forma 
directa.  

El terreny ha de ser arenós, encara 
que no és una condició imprescindible, ja 
que també creix en òptimes condicions en 
terres volcàniques, com és el cas de les 
Illes Canàries. El que sí que és molt 
important és que el terreny tinga un bon 
drenatge i siga lleugerament àcid.  

 



 

El reg no és un element imprescindible, gràcies a la seua gran 
resistència a la falta d'aigua. Encara així, és recomanable regar-la amb poca 
aigua, la qual cosa ens permetrà dos recol·lectes anuals. En cas contrari, només 
podem tallar fulles una vegada a l'any.  
 
 
Cultiu a casa: 

Per al seu cultiu a casa, és millor fer-ho en macetes de fang en compte de 
plàstic. I amb terra normal de jardí amb un 50% de torba, a parts iguals.  

Durant el hivern, la protegirem del fred. La seua reproducció es per mitjà de 
fills que li naixen al voltant.  

Cal recordar, que no es pot regar durant les dos primeres setmanes 
després del seu trasplantament.. 

Totes les plantes d'Àloe tenen propietats curatives, sobretot les adultes de 
tres anys aproximadament des que han fet la flor. 

 
Recol·lecció: 

 Si se'ls fa a les fulles un tall, exsuden un líquid aquós de sabor molt amarg, 
acumulat en cèl·lules secretores. Donat que la paret cel·lular que les separa és 
molt prima, el suc fluix amb facilitat.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Usos medicinals: 

• L'Àloe Vera és un excel·lent netejador i antisèptic natural (conté almenys 
sis agents antisèptics: lupeol, àcid salicílic, nitrogen d'urea, àcid cinnàmic, 
fenol i sofre).  

• Actua com a anestèsic calmant tot tipus de dolors (especialment els 
musculars i de les articulacions). 

• Tranquil·litza els nervis.  
• Posseeix una gran activitat bactericida, destrueix nombrosos tipus de virus i 

fongs. 
• Antiinflamatori, antiprurític (deté la picor). 
• Altament nutritiu (conté vitamines, minerals i sucres). 
• Dilata els capil·lars sanguinis incrementant la circulació en la zona 

afectada. 
• Descompon i destrueix els teixits morts (incloent el pus). 
• Afavoreix el creixement cel·lular normal (accelerant la curació de llagues i 

ferides). 
• Hidrata els teixits i és antipirètic (elimina la sensació de calor en les llagues, 

úlceres i inflamacions). 
 
Usos cosmètics: 
 

• Penetra en les tres capes de la pell: Epidermis, la dermis i la hipodermis, i 
expulsa els bacteris i els depòsits de greix que tapen els porus. Al mateix 
temps l'acció dels nutrients naturals, els minerals, les vitamines, els 
aminoàcids i els enzims, estimulen la reproducció de noves cèl·lules. 

• És un important regenerador cel·lular, cicatritzant, tonificant i d'alta 
penetració en la pell. Quan s'usa amb regularitat, evita les arrugues 
prematures i retarda les pròpies de l'edat. Redueix la mesura dels porus 
oberts, i es pot usar davall el maquillatge.  

• Com l'Àloe Vera és astringent, s'ha de combinar el seu ús amb una crema 
hidratant, preferentment que continga Àloe entre els seus components. És 
un excel·lent filtre solar de rajos ultraviolats i elimina les taques causades 
pel sol, si s'usa durant un llarg període de temps.  

• L'àloe, utilitzat després de l'afaitat, dóna bons resultats, ja que en pocs 
instants regenera moltes de les cèl·lules mortes causades al passar la fulla 
d'afaitar. Així usant una loció després de l'afaitat, donarà una sensació de 
gran alleugeriment. Igualment, en aquest sentit, és molt eficaç utilitzat 
després de la depilació: evita erupcions, grans i rojors, tancant ràpidament 
els porus dilatats. També és molt efectiu en la prevenció o eliminació de 
xicotetes estries. És important la hidratació de la pell amb oli o crema 
després que l'àloe haja penetrat en la pell.  

 
PRÀCTICA 
Com a pràctica farem crema d’àloe casolana, i cada participant es portarà una 
mostra. 
 
 


