
Presentació
A partir de finals de l’any 2018 vaig començar a patir la malaltia de l’acne de manera 
severa i, consegüentment, van començar a navegar per la meva ment milions de dubtes 
sobre l’acne. Com a resultat d’això, m’he pres el treball de recerca com una oportunitat 
imprescindible per entendre quin perquè hi ha darrere l’aparició d’aquest trastorn cu-
tani en els individus i, a més a més, per ser capaç de formular una crema antiacne, per 
aprendre què és la malaltia i què són les emulsions en cosmètica. Els objectius princi-
pals de la meva investigació són els següents: conèixer en detall què és l’acne, sintetit-
zar una crema hidratant antiacne i aconseguir que el producte final compleixi les funci-
ons i característiques requerides. Amb els objectius establerts, la pregunta que em va a 
ajudar a desenvolupar la recerca va ser: Quin és l’origen de l’acne?
A part de l’experiència pròpia que tinc amb l’acne, un altre factor que em va mo-
tivar a la tria d’aquest tema de recerca va ser la desinformació que hi havia a les 
xarxes socials respecte a aquesta malaltia. Com a resultat de la informació am-
bigua que ens podem trobar sobre el tema, vaig voler refutar tots els mites sobre 
l’acne que se senten freqüentment, com ara descartar el mite que la dieta és el 
desencadenant principal de les lesions d’acne en un individu, i, d’aquesta manera, 
construir un treball amb informació veraç i contrastada.
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Síntesi d’una crema antiacne



Metodologia
Per tal de poder relacionar la malaltia de l’acne amb la síntesi d’una crema antiacne 
he dividit el treball en tres parts ben diferenciades. La primera, un bloc teòric on 
exposo informació essencial sobre l’acne de manera detallada. En aquesta part del 
treball duc a terme una recerca amb l’objectiu d’explicar clarament què és l’acne, els 
tipus d’acne que hi ha i les lesions que es manifesten en cada cas, el seu origen prin-
cipal, els factors que la poden agreujar i els diferents tractaments que existeixen per 
millorar-lo. Seguidament, en la segona part del treball tracto què són les emulsions en 
cosmètica i els conceptes més bàsics i importants sobre aquestes preparacions. Final-
ment, en la tercera part, la part pràctica, duc a terme la síntesi de la crema antiacne. 



Amb la teoria assolida en les dues primeres parts, tracto de construir una fórmula 
de crema que compleixi principalment amb la propietat de curar la severitat de les 
lesions d’acne que pot patir un individu. Resumidament, la part pràctica del treball 
s’emmarca amb la llista de components que necessita la crema i finalitza amb la seva 
síntesi i l’avaluació del seu efecte sobre la meva pell. 

Cos del treball
L’acne és una malaltia crònica de la pell que és molt comuna entre els individus. 
Aquesta malaltia es manifesta quan els fol·licles pilosebacis (cavitats de la nostra pell 
que van associades a un pèl i un grup de cèl·lules) s’obstrueixen. Les glàndules sebàci-
es són la clau que hi ha al darrere d’aquest problema cutani. Aquestes són un grup de 
cèl·lules que van associades a un pèl i formen l’anomenat fol·licle pilosebaci. Aquestes 
glàndules són les encarregades de secretar seu, un material greixós que lubrica els 
pèls i la superfície de la pell. Per tant, quan es produeix un excés de greixos en una 
glàndula d’aquestes, tenen lloc unes afeccions inflamatòries que tapen els porus i 
deriven en acne. A més a més, com la majoria de les malalties, l’acne es presenta en 
diferents graus: acne comedoniano, acne papulo-pustulós, acne nòdul-quístic, acne 
conglobata, acne fulminans i, finalment, acne vulgar.
Encara que aquesta malaltia de la pell presenti manifestacions clíniques importants, 
també cal donar llum a les manifestacions psicològiques que causa. L’acne és sens 
dubte una de les dermatosis amb un major impacte psicològic, i això és perquè altera 
l’aspecte extern dels individus. Alguns àmbits que es veuen afectats en persones amb 
acne són la seva autoestima i la seva salut mental. 



Cal destacar que l’acne és un trastorn que no presenta una causa general. No obstant 
això, diversos estudis oficials confirmen que els canvis hormonals són el desencade-
nant principal de l’acne. Així mateix, els dermatòlegs també confirmen que s’ha de 
tenir una predisposició genètica per manifestar l’acne de forma crònica. 
Finalment, el tractament de l’acne es fa en funció a l’anàlisi, és a dir: en funció del 
tipus d’acne que presenti el pacient, se li indicarà seguir un tractament o un altre. 
Els objectius que han d’assolir els dermatòlegs en un cas d’acne són: controlar l’acne, 
evitar l’aparició de cicatrius i danys i fer que les cicatrius siguin menys visibles.
Com a segon gran bloc del meu treball de recerca, explico breument el que és la cos-
mètica i què són les emulsions per tal d’assolir els coneixements necessaris per dur a 
terme la meva pràctica. Com a conceptes més importants d’aquest segon bloc teòric, 
cal saber que les emulsions són la unió homogènia de dos o més líquids que per la 
seva naturalesa química resulten immiscibles. Gràcies a l’addició d’un tercer com-
ponent, anomenat emulsionant, la fase aquosa i oliosa d’una emulsió es barregen de 
manera que esdevenen miscibles.
Un cop finalitzada tota la recerca entorn de l’acne i la cosmètica i les emulsions, ens 
endinsem en la part més emocionant de tot el treball: la síntesi de la meva crema 
antiacne. Fer una crema antiacne és l’objectiu: elaborar una emulsió amb propietats 
naturals que ajudin a reduir l’acne de la persona que el pateix.
Com a pas principal de la meva part pràctica, vaig dividir la composició de la crema 
en dues fases: fase aquosa i fase oliosa. El component més important de la fórmula 
de la meva crema és el Montanov 98, un emulsionant que permet la formació de mes-
cles íntimes entre els components de la fase aquosa i oliosa que, sense l’emulsionant, 
resulten immiscibles. Cal destacar que aquesta part del treball és la que m’ha resultat 
més dificultosa. Obtenir informació per tal de crear la meva pròpia fórmula cosmètica 
ha sigut un procés bastant extens, del qual pensava que no me’n sortiria.
Un cop decidida la fórmula de la meva crema, vaig comprar els ingredients en botigues 
oficials de cosmètica. Trobar tots els ingredients que eren presents en la meva fórmula no 
ha sigut un treball fàcil. He hagut d’anar amb compte per tal de no comprar components 
d’origen sintètic o components que no tenen les propietats que la meva crema necessita. 
Un cop fet això, vaig emportar-me tots els components cap a la meva escola per tal de dur 
a terme la síntesi de la crema al laboratori en presència del meu tutor del treball. L’experi-
ment va resultar ser un èxit. Després, vaig dur a terme l’avaluació de la seva eficiència. Els 
resultats que vaig obtenir com a reacció de l’aplicació de la crema van ser bastant signifi-
catius: el meu acne facial va disminuir d’un 68 % a un 43 % en 28 dies.

Conclusions
Dur a terme aquest treball de recerca m’ha donat l’oportunitat d’aprendre molt so-
bre la malaltia de l’acne i conèixer la manera com aquesta malaltia de la pell afecta 



la nostra societat i quines vies existeixen per tractar-la. Després d’haver fet tota la 
investigació requerida, es pot afirmar que tota la informació que he cercat i con-
trastat durant els mesos del treball ha possibilitat que els objectius que em vaig 
plantejar inicialment hagin estat assolits satisfactòriament. A més a més, gràcies a 
la recerca que he fet sobre les emulsions en cosmètica, m’he especialitzat en termi-
nologia bàsica sobre les cremes. Per exemple, abans d’iniciar la investigació desco-
neixia que les cremes requerissin d’una sèrie de components bàsics i essencials per 
dur a terme la seva síntesi. Finalment, el punt més important del treball per a mi 
ha estat la síntesi de la crema antiacne. En aquesta part vaig posar en pràctica les 
meves habilitats en l’ús de material de laboratori i, a més a més, la salut de la meva 
pell, ja que vaig testar la crema final al pòmul de la meva cara. Sens dubte, és el meu 
punt preferit del treball perquè des de sempre he tingut una atracció pel món de les 
emulsions. El que més m’ha sorprès del procés de la síntesi de la crema és la facili-
tat i agilitat amb què es va dur a terme.
Pel que fa al procés de la recerca d’informació, estic molt satisfet d’haver pogut 
contrastar la meva informació sobre la malaltia de l’acne en una entrevista amb la 
dermatòloga del Cap Raval Nord. A més a més, estic molt agraït a la cosmetòloga 
Pilar Castán per haver-me guiat en la tria d’ingredients per a la fórmula de la meva 
crema antiacne.
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