
Cosmètica Natural Artesana amb Oli d’Oliva 
LA NOSTRA FILOSOFIA / ELS NOSTRES PRODUCTES 
Carícies d'oli és una petita empresa de les Terres de l'Ebre que elabora 
cosmètics d'alta qualitat, 100% naturals, de forma artesana. 
L’activitat de Carícies d’oli se sustenta en els coneixements transmesos de 
generació en generació de la utilització quotidiana de matèries primeres 
obtingudes a la natura per a la higiene personal, la cura de l’aspecte físic, la 
salut i la criança dels fills. 
Atès que disposem d’un entorn natural privilegiat que ens ofereix les millors 
matèries primeres (oli d’oliva verge extra, oli d’ametlles i plantes medicinals, 
entre d’altres), Carícies d'oli pot elaborar productes de proximitat i d’una qualitat 
excel·lent. 
L’oli de l’oliva de primera premsada en fred del propi cultiu familiar constitueix la 
base de la cosmètica de Carícies d'oli. És ric en àcids grassos essencials i 
polifenols molt hidratant i amb infinitat de propietats beneficioses per a pell. L’oli 
d’oliva és antioxidant, suavitza, impregna, conserva, aromatitza i conté vitamina 
E. També té propietats impermeabilitzants i no bloqueja les funcions naturals 
de la pell. 
L’objectiu és apostar pels productes d’alta qualitat amb matèries primeres 
agrícoles properes a nosaltres, afavorint l’intercanvi comercial amb els 
agricultors, cooperatives i petits empresaris de la zona. És a dir, fer cosmètica 
km 0 en gran proporció. 
A part de l'oli d'oliva verge extra, Carícies d'oli utilitza per a l'elaboració dels 
productes, altres olis vegetals també verges i de primera premsada en fred com 
el d'ametlles dolces, el de rosa mosqueta, avellana o germen de blat, cera 
d'abelles biològica, plantes de recol·lecció silvestre i olis essencials purs. 
Els productes de Carícies d'oli esdevenen cosmètics artesanals d'alta qualitat, 
fets a mà i mimats durant tot el procés, des de la recol·lecció de la matèria 
primera fins a la preparació dels envasos per la comercialització. Són ideals per 
aquelles persones amb problemàtiques cutànies o que no poden utilitzar 
productes químics. També per tots aquells que valoren la qualitat dels 
ingredients i dels processos d'elaboració per damunt de tot a l'hora d'utilitzar 
cosmètics. 
Carícies d'oli no utilitza olis minerals ni confia en els ingredients químics i 
promou el coneixement dels principis actius amb els quals cuidem la nostra 
pell. A la llista d'ingredients tampoc hi trobareu parafines, perfums sintètics ni 
colorants artificials. Els nostres productes no contenen glicerina, ni colorants ni 
aromes artificials i, per descomptat, NO estan testats en animals. 
UN NOU PROJECTE EMPRESARIAL 
Carícies d'oli, com a projecte, inicia la seva trajectòria el mes d'octubre de 
2010, quan ens vam decidir a presentar-nos a la Fira de l'Aiguardent de Prat de 
Comte amb els ungüents que havíem elaborat per l'ocasió, disposades a 
passar la primera prova davant el públic i començar un treball de camp per 
avaluar la viabilitat del projecte. 
Des de llavors, hem anat madurant la nostra idea inicial del què havia de ser 
Carícies d'oli, implicades en el treball al taller, en el pla d'empresa, etc., 
convençudes que el que fem val la pena. Continuem, pas a pas, amb l'objectiu 
de fer que el nostre treball artesà, el que venem a les fires, estigui d'aquí a un 
temps (el més breu possible) al mercat "general", al costat d'altres marques 



reconegudes. Aquest és el nostre projecte a dia d'avui, juntament amb la 
tramitació del certificat ecològic. D'aquesta manera, el que era el nostre taller 
artesà s'ha reconvertit en un laboratori cosmètic. 
CURRÍCULUM 
Vam començar l'octubre de 2010. 
Hem participat a diferents fires del territori: 
-Fira de l’Aiguardent de Prat de Comte 2010 
-Fira d’Alfara de Carles 2010. 
-Fira del Rovelló dels Reguers 2010. 
-Fira de la Fatarella 2010. 
-Fira de l’Oli Novell de Santa Barbara 2010 
-Fira de l’Oli de Jesús 2011 
-Fira Artesana i Ramadera de Rasquera 2011. 
-Fira de la Mel d’Arnes 2011. 
-Fira Pinellart 2011. 
-Mercat Medieval de Batea 2011. 
-Racó dels artesans al Mas de Barberans 2011. 
-10è aniversari de la Festa de l’Aiguardent de Prat de Comte 2011 
-1a Festa de la cultura a les Terres de l’Ebre 2011. 
-Fira de l’Oli Novell de Sta Barbara 2011. 
-Fira de St Narcís (Girona) 2011. 
-Fira de l'oli de La Fatarella 2011. 
-Fira de la Mel Arnes 2012. 
-Fira Mora morisca 2012. 
-Fira Medieval d'Ascó 2012 
-Fira Posidonia Sitges 2012 
-Fira Pinellart 2012. 
-Fira Aiguardent 2012. 
-Fira de Nadal Aldover 2012. 
-Fira de Nadal de Tortosa 2012. 
-Fira de l’Oli de Jesús 2013. 
-Fira Altrnativa de Castelló 2013. 
-Fira de la Terra (Barcelona) 2013. 
-Biocultura (Barcelona) 2013. 
 
El nostre objectiu és fer de les fires un mitjà de difusió important del nostre 
projecte, atès que el nostre treball és 100% artesà. 
TALLERS: 
– CURS DE SABONS ARTESANS-JORNADES DE LA PASSIÓ 2011 
Organitzat per l’Associació de dones de Vilalba dels Arcs. 
– TALLER DE COSMÈTICA NATURAL I HIGIENE PERSONAL (Entitat 
Municipal Descentralitzada de La Serra d'Almos, 2012). 
– TALLER PRÀCTIC D'ELABORACIÓ DE SALS DE BANY (Fira de 
l'Aiguardent de Prat de Comte 2012) 
– TALLER PRÀCTIC D'ELABORACIÓ DE SALS DE BANY (Organitzat per 
l'Ajuntament de Maldà, 2012) 
Ens hem format en cosmètica natural i teràpies alternatives i disposem de la 
titulació de Tècnic de Laboratori i Diplomat d’Infermeria. 
Som membres de l'associació ArtEbre i formem part de la comissió 
organitzadora de la Fira Pinellart del Pinell de Brai. 



CONTACTE 
Griselda Martínez Useleti 
Oficina: C/Benifallet, 13, EL PINELL DE BRAI (43594) 
Laboratori: C/ Bot, s/n, PRAT DE COMTE (43595) 
Telf: 977426442 
Mòbil: 678760657 
info@caricies.com 
http://www.caricies.com (en construcció) 


