
Productes tradicionals derivats de l’oli d’oliva. 
Sabons naturals

De Mònica Crusat i Crusat, dijous 11/11/21.

Moderador
Notas de la presentación
Bon dia a tothom,Abans de res volem agrair a l’escola agrària Mas Bové i al col.legi d´Enginyers Agronoms  de Catalunya, per donar-nos la oportunitat de poder ser aquí per explicar el nostre projecte, fent tant poc temps que hem començat , per nosaltres significa molt.I podem dir també que si som aquí és gràcies a la pandèmia. Per situar-vos una mica , dir-vos que nosaltres ens trobem al Baix Camp, concretament als pobles de l´Argentera i Riudecanyes que formen part de la Baronia d´Escornalbou, amb el Castell.- Monestir que es troba al mig.Pensem que per la seva situació, a cavall entre el mar i la muntanya, el seu paisatge natural,  els camps d´oliveres, els recursos amb els que compta i productes locals  té un gran potencial que de vegades creiem no se li dona prou valor.



COM DUES DONES DEL SECTOR TURÍSTIC    

ACABEN FENT SABONS?

Moderador
Notas de la presentación
Fa un any i mig la meva amiga Ina i jo ens dedicàvem cada una a la seva feina , ella portant Casa Argentera i Casa Vella del Pantà, les seves dues cases rurals, i jo treballant a Reus a l´agència de Viatges Mestres.Quan va arribar el confinament amb el tancament de fronteres, les restriccions de mobilitat .. la nostra feina es va acabar d´un dia per l´altre.Tancades a casa, si alguna cosa teníem era temp. I passat l´estiu , fa cosa d´un  any vam quedar un dia perquè la situació no havia canviat gaire, continuàvem sense treballar i volíem pensar en maneres de potenciar la nostra zona a nivell turístic per quan les coses tornessin a la normalitat Doncs tot i que estem a prop de de ciutats com Reus i Tarragona, i centres turístics com Salou i Cambrils, la nostra zona és molt desconeguda fins i tot per molta gent del territori.I tot parlant la Ina em va comentar que volia fer xampús sòlids  per evitar els envasos perquè li molestava molt haver de tirar els pots de sabó i xampú cada semana. Jo per la meva banda li vaig dir que feia un temps que  estava investigant i fent cosmètica natural a base d´oli d´oliva.Va ser llavors que vam dir perquè no ho fem juntes ?dit i fet, a l´endemà mateix vam començar a investigar i vam començar a crear. Van ser uns dies fantàstics i intensos , de posar-nos en aquest nou món d´olors , sensacions i ens volaven les hores.I per Nadal ja teniem un kit preparat amb els tres primers productes, el sabó d´oli d´oliva, el xampú i la crema hidratant  i ho vam donar a conèixer entre els nostres amics i familiars.Desprès de festes, amb els comentaris que ens anaven arribant de molta gent que ens deia que li agradaven i la bona acceptació que tenia vam veure´ns en força de continuar endavant i seguir avançant amb la idea.



LA NOSTRA IDEA PRINCIPAL: 

Fer productes de benestar personal naturals i sòlids

● sense envasos de plàstic, menys aigua, menys volumen, menys espai, 
més duradera (una pastilla de xampú d'aproximadament 45 gr pot 
durar uns 30 rentades), menys embalatge, ideal per viatjar

● Prioritzar sempre que podem els productes de la zona local
(oli d'oliva DOP Siurana, cera i mel de Montbrió, extractes naturals de 
plantes de la zona, argiles naturals de nostre terra)

● Contribuir a fer xarxa amb el territori.

Moderador
Notas de la presentación
La idea principal :Fer productes sòlids artesans , prioritzant els ingredients que ens ofereix el Mediterrani i els productors locals i buscant un baix impacte medio ambiental.



Elaboració del sabons d´oli d´oliva

Oli d´oliva verge extra DOP Siurana, d´extracció en fred per tal de mantenir 
les propietats i fem el sabó mitjançant el procés de saponificació en fred.

Moderador
Notas de la presentación
Tot i que l´elaborem de manera tradicional, fem servir oli sense usar, a diferència d´antigament que s´utilitzava l´oli usat, doncs s´ha de tenir en compte que els sabons en un inici s´utilitzaven per rentar la roba i va ser més endavant que es va incorporar com a producte per la higiene personal.Fem servir l´oli d´oliva verge extra DOP Siurana, d´extracció en fred per tal de mantenir les propietats i fem el sabó mitjançant el procés de saponificació en fred.L´oli d´oliva és l´ingredient principal però també utilitzem d´altres olis vegetals per donar-li suavitat i més espumaHi afegim també una part d´argila que és el que li dona color i és un purificant natural, conté molts minerals i ferro que manté la hidratació de la pell .Per anar millorant ens ajuda molt parlar amb persones del poble que n´han fet o que segueixen fent sabons a casa així com també parlar amb els fills de l´antiga fàbrica de sabó que hi havia a l´Argentera.Amb totes les aportacions estem intentant aconseguir que els sabons durin més i no es facin rancis amb el temps.



Perquè és important per nosaltres utilitzar l´oli d´oliva ?

- Propietats humectants i nutritives a causa de l´alt contingut en 
vitamina A i E.

- Frena l´envelliment de la pell, degut al seu contingut en àcids 
grassos naturals i a la seva aportació de vitamines E i K, que 
permeten conservar l´elasticitat natural de la pell perquè llueixi 
suau.

- Capacitat per reparar els teixits.
- Propietats regeneratives que ajuden a aclarir les taques de la 

pell.
- Ajuda a eliminar el maquillatge.

Moderador
Notas de la presentación
Primer com deien perquè és un dels productes que tenim a la zona i de molt bona qualitat i segon per totes les seves propietats i els beneficis que aporta a la pell i el cabell.a causa de l´alt contingut en vitamina A i E Propietats humectants i nutritivesFrena l´envelliment de la pell, degut al seu contingut en àcids grassos naturals i a la seva aportació de vitamines E i K, que permeten conservar l´elasticitat natural de la pell perquè llueixi suau.Capacitat per reparar els teixits.Propietats regeneratives que ajuden a aclarir les taques de la pell.Ajuda a eliminar el maquillatge.



Nostres productes: 
- Sabons de cos i mans

- Xampú sòlid per cabell sec, normal, 
greixós

- Condicionador amb oli d’argan, 
d’ametlla i d’oli d’oliva

- crema hidratant sòlida

- Desodorant en crema

Moderador
Notas de la presentación
Els nostres productes:        sabons de cos i mansUtilitzem l´argila vermell pels minerals i ferro que aporten i manté la pell hidratada , en el cas de la negra té una gran capacitat d´absorció de greixos.Xampú sòlid per cabell sec (mel), normal (aloe vera), greix (pols gingebre i extracte d´ortiga), argila propietats purificants que ajuda en la netejaCondicionador amb oli d’argan, d’ametlla i d’oli d’oliva (mantegues) i oli essencial de clau i romaní crema hidratant sòlida (mantegues i olis vegetals)desodorant en crema (olis vegetals, magnesi, menta, llimona, patxouli i arbre de té.



sabons de cos i mans

Moderador
Notas de la presentación
Els nostres productes:        sabons de cos i mansUtilitzem l´argila vermell pels minerals i ferro que aporten i manté la pell hidratada , en el cas de la negra té una gran capacitat d´absorció de greixos.



Xampu sòlid per cabell sec, normal, greixós

Moderador
Notas de la presentación
Els nostres productes: Xampú sòlid  amb argila vermella , mel per nutrir que és ideal pels cabells secs iextracte de civada per suavitzar .El blanc el fem per cabells normals amb argila i aloe vera.El negre porta l´argila negra que absorbeix el greix i  li afegim pols de gingebre i extracte d´ortiga per prevenir la caspa.També fem servir els hidrolats i olis essencials , per exemple , el romaní que fortaleix i preveu la caiguda del cabell.



Condicionador amb oli 
d’argan, d’ametlla i d’oli 

d’oliva

Moderador
Notas de la presentación
Condicionador amb oli d’argan, d’ametlla i d’oli d’oliva (mantegues) i oli essencial de clau i romaní  que deixa el cabell suau i sedòs.



Crema hidratant sòlida

Moderador
Notas de la presentación
crema hidratant sòlida que es pot aplicar directament perquè porta mantegues i olis que es fonen al contacte amb la pell Com envoltori utilitzem bosses de paper tractat amb cera d´abella.



Desodorant en crema 

Moderador
Notas de la presentación
Aquest és l´ultim producte que hem fet desodorant en crema amb olis vegetals,magnesi  i olis essencials com la  menta, llimona, patxouli i arbre de té.Utilitzem una capsa que es pot reomplir per evitar generar residus



LA NOSTRA OBSESSIÓ : EL PLÀSTIC
● Dades estadistiques
● Envoltoris reciclables de tela de cotó 

amb cera, paper, pots que es poden 
reomplir

● Enviaments amb cartró

Moderador
Notas de la presentación
LA NOSTRA OBSESSIÓ : EL PLÀSTICÉs ben conegut a nivell global que tenim un problema enorme amb el tema dels residus plàstics.Segons un reportatge de la revista National Geographic del 2018, tot i que el plàstic és un material relativament nou i que va salvar moltes vides animals perquè va ser quan es va deixar d´utilitzar el marfil (les tecles dels pianos, les boles de billar , les pintes pel cabell es fabricaven de marfil ). El problema és que hem passat d´un extrem a un altre perquè si el plàstic es va inventar fa vora 150 anys , la meitat de tot el plàstic fet en tota la història s´ha fabricat els últims 15 anys.Es calcula que només de xampú es llences 552 millons de botelles a l´any.Tot i que hem avançat molt amb el tema de reciclatge i cada vegada hi ha més consciència només és recicla un 18% aprox de tot el plàstic. I un dels usos més extensos del plàstic és en els envasos i l'embalatge, ja que la aquest tipus de residus representen gairebé la meitat de tots els residus plàstics que es generen al món, la major part ni es reciclen ni s'incineren.ELS NOSTRES ENVASOS, ENVOLTORIS I ENVIAMENTS És per això que que procurem cuidar al màxim evitar l´us del plàstic sempre que podemFem packs amb tela de cotó tractada amb cera d´abelles, de manera que l´envoltori és pot reutilitzar per exemple. per embolicar els entrepans.Els envasos que utilitzem pels nostres productes els fem servir d´alumini per tal que es puguin reomplir i així minimitzar els residus.Utilitzem les bosses de paper per les comandes.I fem servir cartró o paper pels enviaments.



ACCIONS PER DONAR-NOS  A CONÈIXER

● RR.SS  Instagram i Facebook
● Fires :  Fira Caganer de Nadal a l´Argentera i 

Navàs Market a Reus 

@illicium.nature
correo: illicium.nature@gmail.com
Properament: www.illicium.nature.com

Moderador
Notas de la presentación
Quan vam començar a part del boca a orella vam obrir el nostre perfil d´Intagram @illicium.nature juntament amb Facebook, tot i que el primer està sent el més prioritari.WhastappI a partir del mes d´abril vam començar a anar a alguna fira puntual. Ens sembla un bon lloc per donar-nos a conèixer, poder parlar amb la gent i tenir intercanvi d´opinions a la vegada que es una oportunitat per  fer xarxa amb altres negocis de proximitat i contribuir a potenciar el nostre territori. La nostra primera experiència va ser a la fira Navàs Market, a la casa Navàs de Reus el mes d´abril. Després vam estar el mes d´agost a l´Argentera i el mes de setembre vam participar a l´edició del Montbriart a Montbrió del Camp.Properament i ara de cara a Nadal tenim previstes posar parada a la fira El Caganer de l´Argentera , el dia 4 de desembre. i Tornarem a participar a la Navàs Market de la casa Navàs els dies 20, 21 i 22 de desembre.

mailto:illicium.nature@gmail.com


Gràcies

Moderador
Notas de la presentación
TANCAMENTPer acabar volia explicar-vos una història que fa poc vaig escoltar a la presentació del llibre Memòria de les Oblidades: Diuen que en un incendi a la selva , tots el animals fugien corrents. Mentre marxaven el jaguar es va adonar que el colibrí desfeia el camí i anava en direcció el bosc. Al cap d'una estona mentre tots els animals s'anava allunyant , el jaguar va tornar a veure com el colibrí anava altre cop en direcció al bosc. I a la tercera vegada el jaguar es va decidir esperar a veure que es el que feia el colibrí i va veure com aquest anava a un llac agafar aigua amb els bec i anava apagar el foc.El jaguar llavors li va dir : però que fas tu sol, creus que aconseguiràs gaire cosa ?I el colibrí li va contestar : Bé, jo només faig la meva part…Per nosaltres fer sabons i haver descobert tot aquest món és la nostra manera d´aportar el nostre granet de sorra , fent del món un lloc més sostenible des del nostre territori col.laborant amb els productors del nostre entorn i sabent que amb els nostres productes ajudem a les persones a cuidar-se de manera més saludable.Moltes gràcies per la vostra atenció.
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