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 El centre d’investigació de 

teràpies científiques compta 

amb un equip multidisciplinari. 

 

 La idea que es presenta és 

innovadora, viable i fomenta la 

creació d'ocupació, oferint llocs 

de treball a persones amb 

diversitat funcional. 
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 Aprofitar la construcció emblemàtica de les tres xemeneies i la 
seva excel·lent ubicació per crear un espai per tothom dedicat a 
la salut, rehabilitació i la investigació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’objectiu és atreure turisme, generar llocs de treball i donar-li 
un plus tant a la ciutat de Sant Adrià de Besòs com a Badalona.  

 

 

 

 



 Primer centre de rehabilitació, relaxació i recerca científica, 
orientat generalment per a persones amb diversitat funcional 
alternant diverses teràpies.  

 

 Ús de teràpies com ajuda, suport i coneixement del cos, 
tenint en compte els diversos punts sensitius de cada 
persona. 

 

 Teràpia científica i FCTecnics porten més de quatre anys 
desenvolupant un prototip per facilitar un estímul sexual 
adaptat a cada usuari sense intervenció directa d'altres 
persones. 
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 Realització de tractaments naturals on cabrien tota mena 
d'especialitats (rehabilitació, osteopatia, talassoteràpia, 
teràpies sensitives, acupuntura, reiki, biomagnetisme, etc.). 

 

 Balneari d'aigua de mar complementat amb una zona de Spa 
interior amb piscines d’aigües salades. 

 

 Hi ha la possibilitat de crear un Centre d'Atenció Primària 
(CAP) 
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 Teràpies per animals amb problemes d'estrès, mal 
comportament i d'altres signes d'ansietat. 

 

 Zona habilitada de Spa, hotel-guarderia, hospital veterinari 
per animals aquàtics, terrestres i aus. 

 

 Centre de recerca i investigació de les diverses espècies 
autòctones. 
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 Teràpies amb animals per ajudar a les persones IAA 
Intervenció Assistida amb Animals de companyia. (Gent gran, 
pacients amb diversitat funcional, estrès, etc.), 
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El creixement d'una empresa ha d'anar acompanyat del 
creixement dels seus col·laboradors.  

 Per aquesta raó, ens comprometem a tenir al millor equip de 

 professionals de cada sector que necessitem portant així la 
paraula èxit lligada a l'empresa actualitzant els seus 
coneixements tècnics i créixer professionalment. 

 

El benestar dels nostres clients no només estàs garantit per la 
qualitat que oferim, sinó també per l'assistència. 

 



Jorge Reig Reyes. 
Centroterapiacientifica.g@gmail.com 
Mòbil: 658 69 56 13 
 
Sandra Rodríguez González. 
Mòbil: 617 08 48 87 
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