
Presentació
Sempre he pensat que les ganes d’investigar, provar, descobrir i explorar són trets 
característics que es van començar a manifestar quan era petita i que ser curiosa 
m’ha fet ser una persona desperta, amb inquietuds, amb un munt de preguntes 
per respondre i amb ganes d’aprendre, és a dir, m’ha fet ser qui realment soc. De 
fet, totes aquelles decisions que he anat prenent al llarg del temps, per petites o 
complicades que fossin, han estat d’una manera o d’una altra relacionades amb 
les ciències. I, efectivament, no hi ha millor manera de viure que sentir ganes de 
provar, d’avançar, de millorar, de cercar noves solucions i de trobar eines per sen-
tir la vida i no ser una simple viatgera. 
Tot i això, em va resultar difícil escollir la temàtica del treball, malgrat que estava 
totalment disposada a elaborar un projecte on el treball experimental hauria de ser 
l’eix fonamental, el pal de paller. Gràcies a algunes indicacions de la meva tutora, i 
a partir de certes investigacions a internet, vaig veure clar que tot havia de girar al 
voltant d’un mètode, d’una tècnica relativament moderna i alhora desconeguda que, 
d’alguna manera, explica els secrets de la vida: les cristal·litzacions sensibles. 
A més a més, gràcies a un curs que vaig començar a finals del 2020 anomenat «Jo-
ves per la Medicina» em vaig adonar i vaig comprovar que l’alimentació juga un 
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paper extremadament important i decisiu en la salut de les persones d’una societat. 
El creixement lent dels cristalls crea una estructura cristal·lina que es pot utilit-
zar com a mètode en la determinació de la qualitat morfogenètica de la matèria 
viva, de manera que es pot arribar a analitzar amb precisió la seva informació 
biològica. Sota aquesta premissa, la hipòtesi de sortida del treball està enfocada a 
determinar si les propietats nutritives dels enciams variaran en funció del siste-
ma de cultiu, les tècniques de conservació i els mètodes de cocció mitjançant les 
cristal·litzacions sensibles. 



Metodologia
D’entrada, amb el propòsit de començar a estructurar, organitzar, temporitzar i, en de-
finitiva, planificar el projecte, vaig començar la investigació sobre les cristal·litzacions 
sensibles per conèixer realment i en profunditat en què consistien. Paral·lelament, vaig 
visitar les instal·lacions de Planters Casas i vaig tenir diverses reunions amb el Sr. Felip 
Casas i Miranda, especialista en tècniques d’empeltar que dirigeix tot allò que està rela-
cionat amb el desenvolupament de les plantes i els planters d’aquesta empresa. 
Per assegurar que els mètodes de conreu eren realitzats adequadament sense cap 
intervenció o contaminació d’altres tècniques o productes no desitjats, el conreu dels 
enciams va ser dut a terme per mi mateixa. Així mateix, la planificació, sobretot pel que 
fa a la part pràctica, ha estat completament influenciada i variada segons els temps de 
cultiu, seguint un ordre lògic i seqüenciat. Els diferents cultius duts a terme s’han regis-
trat de forma gràfica i descriptiva en un quadern de treball. 

Tot i que les varietats de formes de cultiu, cocció i conservació que es poden practicar 
són molt variades, l’estudi s’ha centrat en la varietat d’enciam meravella i totes les com-
binacions que sorgeixen de: 



Després d’elaborar un mètode propi en el procediment de treball i amb la interpretació 
d’una cristal·lització sensible (ja que la tècnica emprada és tan nova que els mètodes 
d’anàlisi i procediment s’han desenvolupat fa relativament poc), s’inicia l’estudi de la 
qualitat dels aliments a partir de les mostres cristal·litzades. 

La interpretació i l’anàlisi dels cristalls se centra en el format de la zona central, in-
termèdia i perifèrica i es completa amb una observació general sobre la definició dels 
cristalls, l’extensió de ramificacions, la presència de buits i el nombre d’eixos. La classi-
ficació qualitativa de les mostres es realitza de forma numèrica (puntuant les qualitats 
de cada zona) i amb un tractament estadístic de mitjanes i coeficients de variació per 
poder eliminar mostres que poguessin distorsionar els resultats finals. 
Les conclusions finals s’han elaborat a partir dels valors obtinguts en aquesta anàlisi 
estadística. 

Cos del treball
El treball experimental s’ha estructurat en dues parts. Per un costat, un marc teòric 
completament indispensable per entendre els continguts de tots els apartats, que van 
des de la creació d’estructures cristal·lines, així com l’explicació dels orígens dels mè-
todes qualitatius (com són les cristal·litzacions sensibles), fins al desenvolupament de 
temes com les propietats nutritives dels vegetals i els diferents sistemes de conreu. 
Per l’altre costat, un disseny experimental constituït per dos blocs principals: la pre-
paració de mostres vegetals, des de la perspectiva agrícola i culinària i l’elaboració de 
les cristal·litzacions, a més de les corresponents interpretacions, les quals verificaran o 
falsejaran les hipòtesis inicials. 
En els annexos del treball es recullen les imatges de tot el procés que facilitaran la com-
prensió o, més aviat, reafirmaran les decisions preses al llarg del disseny experimental, 
a més de constituir un recull cartogràfic del seguiment i l’evolució d’aquests enciams. 



Conclusions
Els passos seguits i la metodologia practicada han fet possible arribar a determinar 
conclusions adients als objectius definits a l’inici del projecte, que se centrava en: 
«Les propietats energètiques i nutritives d’una substància vegetal s’enriqueixen o es 
debiliten segons el sistema de cultiu emprat i les tècniques de cocció i conservació 
utilitzades?». 
L’anàlisi de les cristal·litzacions obtingudes determina que aquestes propietats 
nutritives disminueixen i es debiliten quan se sotmet l’enciam a qualsevol dels mè-
todes de conservació practicats, però més especialment en la congelació, i amb la 
mateixa intensitat en tots els sistemes de cocció practicats. 
Les diferències observades entre les cristal·litzacions obtingudes de l’enciam fresc i 
l’enciam refrigerat presenten diferències que no segueixen un patró definit segons 
el sistema de cocció emprat, tot i que els que no han estat sotmesos a cap tècnica de 
conservació són els que presenten propietats qualitatives millors en tots els casos. 
La variabilitat de resultats obtinguts no permet determinar amb fiabilitat quina és 
la millor tècnica de cocció, i des del punt de vista qualitatiu es veu alterada i influ-
enciada pels sistemes de cultiu i conservació de les mostres analitzades, de manera 
que al final no és possible establir una jerarquia qualitativa. 
La conclusió més notable és que en fresc el sistema de conreu amb major qualitat 
és l’ecològic en pràcticament totes les tècniques de cocció. 
Per tant, si es volgués determinar la forma nutritiva òptima diríem que és l’enciam 
ecològic fresc. 
Les conclusions obtingudes es poden extrapolar a altres vegetals de característi-
ques similars, com altres varietats d’enciams, bledes o espinacs. 
Les cristal·litzacions sensibles s’han mostrat com un mètode fiable però complex 
(cal anàlisi estadística, observació directa, interpretació, treball de camp). Per tant, 
els resultats finals que s’obtenen podrien variar en funció d’un gran nombre de 
variables: organitzatives, climàtiques, nombre de mostres, substàncies d’adob utilit-
zades, temps de cocció i congelació, ús de microscopi… Tot i això, tal i com indiquen 
els coeficients de variació dels valors obtinguts en la interpretació de les cristal·lit-
zacions, les dades, des d’un punt de vista general, no presenten gaire dispersió. Per 
tant, els objectius i hipòtesis plantejats es poden donar per verificats. 
Si parlem d’alimentació, les conclusions obtingudes ens porten a reflexionar sobre 
com és d’important en la salut, en la prevenció de malalties i en el benestar d’una 
societat la tradició alimentària, la cultura pròpia d’una societat (cultius i formes de 
cuinar). La investigació i la difusió de coneixements en aquest sentit hauria de ser 
també una funció de la ciència. 
Encara de forma més personal, l’aprenentatge, la presa de decisions davant les 
dificultats, els imprevistos, els errors i els resultats no esperats són els vertaders 



pilars del treball de recerca i són els que m’enduc amb mi. Un aprenentatge legítim 
i incondicional per assolir la professionalitat científica que espero aconseguir algun 
dia.
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