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Associació sense ànim de lucre amb un  Sistema de Cogestió entre 
Societat Civil i Administració, disposant d'un espai de salut municipal 
per a la realització d'activitats.  
 
Missió 
 
Superar seqüeles negatives neurològiques produïdes per Dany Cerebral Ad-
quirit (DCA). Inicialment en casos de postictus crònic i també degudes a l'en-
velliment per la manca d'activitats físiques o mentals. Els tractaments que ho 
requereixin, seran desenvolupats per personal amb la titulació adient. 
 
Continuar aprofundint en un millor coneixement de l’essència humana, gra-
cies al despertar de consciencies, produït pel confinament obligat per la pan-
dèmia, que ha permès descobrir l’existència  eterna de la consciencia, abans 
i després de la mort física, com a energia, pols d’estrella de l’univers.   
 
Evidencies científiques 
 
La neuroplasticitat, com la capacitat del cervell per poder-se reciclar, es tin-
gui l’edat que es tingui. 
 
L’epigenètica com la influència de l'entorn personal y social en els compor-
taments genètics heretats de l'ADN. 
 
La física quàntica que avala la continuïtat de l’existència de la nostra cons-
ciencia, abans i després de la mort física, com una partícula d’energia eterna, 
indivisible  i única que no es destrueix sinó que es transforma. 
 
Principis bàsics 
 
L’amor a un mateix i als altres com la principal força pel desenvolupament 
espiritual de la humanitat, apostant per l’altruisme de la cooperació del com-
partir. 
 
Una nova visió de l’home constituït com un tot, format per  cos, ment i esperit.  
I les seves possibles interrelacions astrals. 

Missió 
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La llibertat personal comunitària consensuada amb el respecte a l’exercici 
de la llibertat dels altres. 
 
El sentit de l’humor i la creativitat de sentir-se útil i necessari, realitzant lliu-
rament activitats  sense afany de lucre, per ser més amb els altres. 
 
La creació d’una societat per a totes les edats, centrada en les persones i no 
en els diners i vàlida per a tothom. 
 
Objectius 
 
L’apoderament del pacient d’una manera global, tenint en compte la seva 
dimensió física, emocional, mental i espiritual. 
 
la Salut com l'estat de complet benestar físic, mental i social, i no sols l'ab-
sència d'afeccions o malalties. La salut implica que totes les necessitats fo-
namentals de les persones estiguin cobertes: afectives, sanitàries, nutricio-
nals, socials i culturals 
 
Partint de la medicina natural holística hipocràtica, repensar el seu planteja-
ment per adequar-lo als coneixement més acurats de l’essència humana , 
apostant per una medicina integral. 
 
Millorar la qualitat de vida de les persones afectades i la dels seus familiars, 
proporcionant informació veraç i assequible sobre el DCA. 
 
Poder oferir teràpies complementaries a les farmacològiques: com rehabili-
tació neurològica, fisioteràpia, logopèdia, teràpia ocupacional, atenció psico-
lògica, musico teràpia, tenint en compte, de forma preferent, serveis públics, 
però també privats.  
 
Facilitar la connexió entre les persones afectades a través de l'associacio-
nisme, representant davant de l'Administració Pública i altres institucions els 
interessos de les persones afectades per DCA, les seves famílies i els seus 
cuidadors. 
 
Donar a conèixer el DCA a la societat en general a través de conferències, 
xerrades, cursos de formació, publicacions, vídeos, biblioteca especialit-
zada, participació en actes científics, etc. 
  
Col·laborar amb investigacions que tinguin com a objectiu millorar la qualitat 
de vida de les persones afectades i també amb els especialistes que inter-
venen en el tractament integral de les persones afectades per DCA, mante-
nint una comunicació contínua i fluida. 
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Aprofundir en els coneixements de a física quàntica, tenint en compte les 
possibles interrelacions beneficioses entre la vida terrenal i l’astral per millo-
rar la qualitat de vida. 
 
Activitats 
 
Servei d'orientació i informació a disposició de tots els ciutadans afectats per 
DCA, els seus familiars i cuidadors, que vulguin informació sobre el DCA. 
 
Activitats d'oci i temps lliure per als socis i els seus familiars. L'Associació 
podrà oferir un ventall variat d'activitats lúdiques per poder compartir el 
temps lliure, experiències, coneixements, hobbies, i altres entreteniments. 
 
L'Associació podrà promoure col·laborar o desenvolupar jornades, conferèn-
cies, xerrades i cursos de formació per a les pròpies persones afectades, els 
seus familiars, els professionals que treballen amb el DCA i els voluntaris. 
 
Creació de Grups d'Ajuda Mútua, organitzant trobades de persones que es 
reuneixen cada cert temps per intercanviar lliurement coneixements, experi-
ències, inquietuds, sentiments, emocions, amb la finalitat de compartir i crear 
un suport d'ajuda mútua. 
 
L'Associació organitzarà un servei de Préstec d'Ajudes Tècniques, per a tots 
aquells socis/es que necessitin un bastó, caminador o cadira de rodes, per 
a un temps determinat, facilitant Informació i orientació general dels recursos 
assistencials i ajudes tècniques existents en la nostra comunitat. 
 
Programar reunions, estudis i debats per avançar en un millor coneixement 
de l’existència post vida.  
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