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PRESENTACIÓN 
Son licenciada en Farmacia pola USC e adquirín o grado de Suficiencia Investigadora, Diploma de Estudos Avanzados
(DEA) do Terceiro Ciclo en dita Universidade. Propóñolles unha conferencia sobor do meu estudo de Etnomedicina na
Serra do Caurel (Lugo). Dito estudo foi inicialmente concebido coma unha tese de doutoramento e posteriormente
decidín convertilo nun libro divulgativo que en breve estará listo para á súa publicación. 

A idea inicial foi a de realizar un traballo de investigación que integrasen o mundo rural e mais ás súas tradicións e a
Medicina. Elexín a comarca do Caurel pola súa extraordinaria riqueza botánica e por tratarse dunha zona que xa
coñecía.  Empecei  a tratar as súas xentes e decateime de que aínda conservaban coñecimentos que reflictían unha
bagaxe cultural e ancestral inmensa que se perdería si alguén non os recollía por escrito, por tratarse de tradición oral.
A base do meu traballo a constituíu o libro do biólogo salmantino Emilio Blanco Castro titulado: “El Caurel: las
plantas y sus habitantes”. 

Vivín no Caurel  durante  dous anos,  percorrendo os seus 50 núcleos de poboación a  pé,  sempre que era  posible.
Entrevistei a un gran número de persoas maiores e de mediana edade con coñecimentos sobor do uso tradicional das
plantas medicinais. 

O resultado do meu estudo é un libro de divulgación que recolle todo tipo de remedios vexetais (e nalgún caso tamén
animais e minerais) aplicados a persoas e animais, por separado ou mediante fórmulas. Falo de nomes vernáculos,
aplicacións, partes utilizadas, modos de emprego e dosificación, ademais de ritos, refráns, adiviñas, cancións, lendas,
etc. A obra está destinada a todas aquelas persoas interesadas en coñecer un enclave natural extraordinario dende un
punto de vista diferente, coma é a sabiduría popular, a cultura e tradicións mais ancestrais dun Pobo que podería
extenderse  a  Galicia  enteira,  pois  á  súa  base  é  a  Botánica  e  prácticamente  a  metade  da  Flora  total  galega  está
representada nese 5% do territorio que supón a comarca do Caurel. 

XUSTIFICACIÓN 
Por baixo do principal obxetivo da Farmacognosia: o estudo das plantas medicinais, verdadeira orixe da Farmacia,
subxace  outro  mais  fondo,  correspondente  á  sabiduría  popular,  disciplina  correspondente  á  Etnomedicina.  Dita
disciplina ten unha gran relevancia hoxe en día, no marco do desexo de regresar ás raíces e recorrer ós remedios
naturais. Así, hoxe en día existen nas farmacias españolas moitos complementos (ou sustitutos dos productos químicos)
que teñen orixe vexetal (caso do RegenderR ou do LegalonR, cuxos 2 principios activos son un fieito e mais un cardo,
respectivamente). Hai casos,  coma o das patoloxías crónicas,  nos que a Medicina convencional  pode non resultar
efectiva dabondo ou incluso perxudicial debido ós efectos secundarios de moitos medicamentos. Afortunadamente, as
farmacias do noso país xa contan cun amplo surtido de productos de orixe vexetal e mais de plantas medicinais, sendo
un caso especialmente significativo o das “Arkocápsulas” de laboratorios Arkopharma.

Por outra banda, hai un gran número de plantas utilizadas tradicionalmente na Etnomedicina con principios activos que
non foron estudiados dabondo nos laboratorios, polo que dita disciplina constitúe un importante punto de partida coma
fonte dos mesmos. Niso se basa á miña colaboración co Departamento de Farmacoloxía da Facultade de Farmacia da
USC. 

CONTIDO DO CURSIÑO 
Título: “Uso tradicional das plantas medicinais en Galicia: o exemplo do Caurel” 
Duración:  Tres horas,  cun descanso  intermedio de media hora.  Dita  duración podería  ampliarse  ou reducirse  en
función da disponibilidade. 
Ambente: Trátase dunha actividade dinámica e participativa, durante a que establezo un diálogo cos asistentes. 
O cursiño constaría dos seguintes apartados: 
1º- Introducción: Nacemento dunha idea. Traxectoria do estudo. A comarca do Caurel e mais os seus habitantes. 
2º  -  Xeralidades:  Uso  tradicional  das  plantas  medicinais  do  Caurel:  recollida  e  secado,  dosificación,  modos  de
emprego, partes utilizadas, fórmulas, aplicacións en Veterinaria. Resume das aplicacións das plantas que aínda utilizan
hoxe en día coma curativas no Caurel: tomillo, ourego, maravallo (un tipo de menta), romeu, xarxa e xanzá. Uso
Máxico-Medicinal, Etnobotánica Infantil. 
3º- Plantas medicinais do Caurel: Algúns exemplos que ilustran a gran variedade de especies, aplicacións e modos de
emprego das plantas medicinais do Caurel, coma a nogueira, a ortiga, o sabugueiro ou a xanzá. Información sobor de
cada planta: partes utilizadas, aplicacións e modos de emprego, onde se atopa,  outros usos,  curiosidades (Ditos e
Refráns, Lendas), comparación ca Fitoterapia científica. 
4º- Mesa redonda. 3 
As  explicacións  do  cursiño  van  acompañadas  dunha  presentación  en  PowerPoint,  ca  proxección  dunha  serie  de
fotografías así coma de fichas técnicas consistentes nas fotografías das plantas acompañadas de párrafos explicativos
onde se resume a información sobor de cada planta, detallada mais arriba. Posterior envío dun arquivo en PDF co
contido da teoría. 
Excursión: Posteriormente realizarase unha excursión de tres ou catro horas de duración ó Caurel, para completar a
teoría cunha actividade práctica (desprazamento con medios propios de cada un).


