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LA CREMA SOLAR ÉS UN 
PROTECTOR DE DOBLE TALL

Filtres químics, filtres físics, protecció solar, 
UVA i UVB, FPS 50+. Què hem de valorar a 
l’hora d’escollir una crema solar? Són totes 
iguals? 

L’estiu és per molts sinònim de sol i platja. 
Prendre el sol pot ser molt agradable, sobretot 
si corre la brisa i podem capbussar-nos al mar. 
No obstant, tots sabem que un excés de sol ens 
perjudica.

Els responsables que ens haguem de protegir 
del sol són els rajos ultraviolats, que en dosis 
altes generen radicals lliures a la pell, unes 
molècules que, juntament amb altres fenòmens, 
originen diversos problemes de salut: són 
al·lèrgens, fan envellir la pell, causen cremades 
i butllofes, cataractes i altres malalties als ulls, 
debiliten el sistema immunitari, provoquen 
càncer de pell, de parpelles o de llavis..

Dit això, és evident que ens hem de protegir. 
Una de les mesures és aplicar-nos crema solar. 
Però quanta crema ens hem de posar? Són 
totes iguals? Com ens afecten? I al mar, tenen 
algun impacte? 

Abans de res, és bo saber que fer servir 
crema protectora quan estiguem al sol és 
tan important com prevenir els excessos 
d’exposició solar. Cal tenir en compte que 
cap crema ens protegirà al 100%, ni les de 
protecció més alta (factor 50+).  L’ingredient 
principal d’un protector solar són els filtres 
solars o filtres UV, que dificulten o eviten que 
els rajos UVA i UVB penetrin a la pell. N’hi ha 
dos tipus principals: els físics i els químics.  

Els filtres químics són absorbits per la pell 
i n’hi ha que són sospitosos de ser nocius 
per a la salut. Els trobem a les cremes 
protectores convencionals. Les substàncies 
amb més evidències de ser perilloses per a 
la salut són, en anglès: 4-methylbenzylidene 
camphor, benzophenone-3, 2-ethylhexyl 
4-methoxycinnamate. En concret són 
disruptors endocrins, que vol dir que alteren 
el funcionament de les hormones (per exemple 
els estrògens) i per tant funcions com la 

reproductora, la immunitària o el metabolisme. 
Aquestes substàncies estan reconegudes 
per la Comissió Europea com a disruptors 
endocrins, però no estan prohibides. A més són 
substàncies que en general deriven del petroli, 
amb tota la problemàtica que aquest recurs 
porta al darrera. De filtres físics en trobem 
tant a les cremes convencionals com a les 
naturals, però amb la diferència que les cremes 
protectores naturals només duen filtres 
físics, que són innocus per la salut, llevat que 
estiguin en forma de nanopartícules, les quals 
poden penetrar a la nostra pell. No es coneix 
bé el comportament de les nanopartícules però 
al ser extremadament petites poden travessar 
més fàcilment les membranes de les cèl·lules i 
poden interferir de formes desconegudes en la 
complexa bioquímica dels éssers vius. 

A l’estat espanyol tenim dos segells que 
certifiquen que una crema és natural i tots dos 
prohibeixen l’ús de nanopartícules: ACENE i 
BioVidaSana.  

Els filtres físics que s’usen són l’òxid de zinc i 
el diòxid de titani que actuen immediatament 
un cop ens hem aplicat la crema, a diferència 
dels químics que actuen uns 20 minuts després 
d’aplicar-nos-la.

Quan ens banyem perdem part de la crema 
protectora que ens hem posat. I aquest fet, té 
algun impacte pel medi marí?  Una investigació 
del CSIC revela que els components químics 
de les cremes solars alliberats al mar tenen 
conseqüències sobre l’ecosistema marí. Un 
estudi de la Unió Europea ho corrobora i 
afirma que aquests residus afecten sobretot 
als coralls.  Els components inorgànics però 
tampoc són innocus poden alterar la dinàmica 
de l’ecosistema, ja que poden actuar com 
a nutrients i estimular el creixement de les 
comunitats d’algues.  

Per tant, sol sí però amb moderació.

Text elaborat principalment a partir del monogràfic 
de la Revista Opcions Com Protegir-nos del Sol.

Per on començar?
• Vesteix-te de forma adequada.  El lli i el cànem són fibres fresques i protectores. També una 

llana lleugera.  En botigues especialitzades pots trobar peces de roba anti-UV

• Protegeix-te amb barrets o gorres i ulleres de sol i augmenta gradualment l’estona 
d’exposició solar

• Ajuda’t amb l’alimentació, consumint productes rics en carotens com les pastanagues, 
moniatos, carabassa o albercocs

• Fes servir una crema solar natural certificada per un segell que estigui feta de filtres físics i 
que no continguin nanopartícules sempre que puguem

Més informació

http://aceneasociacion.org/
http://vidasana.org/cosmetica-biovidasana
http://www.csic.es/web/guest/noticias-y-multimedia?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fd15bb6ec-6154-4971-b1c1-dead2df0cd99&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=noticias&contentType=news
http://www.csic.es/web/guest/noticias-y-multimedia?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fd15bb6ec-6154-4971-b1c1-dead2df0cd99&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=noticias&contentType=news
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0065451#s3
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/108na1_en.pdf
http://opcions.org/a-fons/com-protegir-nos-del-sol/
http://opcions.org/a-fons/com-protegir-nos-del-sol/
http://www.meteo.cat/prediccio/uvi
http://chemsec.org/business-tool/sin-list/
https://etselquemenges.cat/cosmetica/protectors-solars
http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/lleure_amb_seguretat/viatges-i-oci/el-sol/
https://www.ocu.org/salud/cuidado-piel/test/cremas-solares

