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La Dolça Revolució (http://dolcarevolucio.cat/) és una associació sense ànim 
de lucre  que agrupa totes  les  persones  que vulguin  compartir  les  seves 
experiències positives fruit de l'ús de les plantes medicinals i les teràpies 
naturals no agressives. L'associació es va crear amb la voluntat de:

• Recuperar  els  coneixements  populars  de  curació  amb  mètodes 
naturals que les generacions precedents van utilitzar 

• Respondre amb fets a la manca d'ètica d'algunes multinacionals a les 
quals  no  els  interessa  que  els  avenços  farmacèutics  eradiquin 
completament  certes  malalties,  i  que  adrecen  la  investigació  a 
cronificar la malatia enlloc de curar-la
(http://joseppamies.wordpress.com/2009/05/23/el-farmaco-que-cura-del-
todo-no-es-rentable/)

• Contribuir en la mesura que es pugui a evitar el col·lapse financer del 
sistema  sanitari  públic,  provocat  en  gran  mesura  pel  parasitisme 
econòmic  i  especulatiu  de  les  grans  multinacionals  productores  de 
medicaments.  (La  introducció  de  teràpies  alternatives  i  
complementàries permetria racionalitzar l'ús dels medicaments per als  
casos necessaris). 

Els principals objectius d'aquesta associació són:

• Concienciar  la  societat  per  a  que  adopti  una  alimentació  sana, 
equilibrada  i  ecològica,  com  a  primera  mesura  de  prevenció  de 
malalties, i també per a que s'interessi per les teràpies naturals de poc 
cost que es troben a la saviesa popular i ancestral.

• Motivar la societat a cultivar als balcons o jardins de salut les plantes 
medicinals necessàries com a remei de primer auxili. 

A la xerrada es parlarà de tot això, de problemàtiques relacionades com els 
transgènics,  de  solucions  com  els  horts  urbans,  hàbits  saludables, 
el.laboració pròpia de productes i aliments ecològics, llocs on aconseguir-
los... 
També es parlarà de les propietats, aplicacions i com poder cultivar plantes 
com  la  Stevia  Rebaudiana,  Kalanchoe,  Perilla  (shiso),  Artemisa  dolça,  
Lepidium... I de moltes altres coses, vine i participa-hi!
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