
COS, SENTITS 

I MOVIMENT 

CONSCIENT
A càrrec de l'Emma Villavecchia - A BARCELONA



HABITAR

EL  COS

Aquest taller parteix de la consciència

corporal com una de les bases de la

cura d’un mateix, l’autoconeixement i

el benestar. Habitant el nostre cos i

prenent consciència de l’entorn

podrem connectar amb l’instant

present i ens sentirem més a gust dins

la nostra pròpia pell.

TALLER  DE  CONSCIÈNCIA  CORPORAL



TALLER  DE  CONSCIÈNCIA  CORPORAL

OBJECT IUS

Aprendre a gaudir del cos i del

moviment.

 

Despertar sensibilitat sensorial.

 

Adquirir eines simples per alleugerir i

prevenir molèsties corporals.

 

Observar la interdependència entre el

cos i la ment.

 

Cultivar la cura i l'escolta grupal.
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PER  A  QUI

Qui se senti desconnectat/da del seu

cos.

Qui tingui molèsties o dolors crònics.

Qui treballi assegut/da o de peu moltes

hores al dia.

Qui vulgui aprofundir i gaudir de la

seva relació amb el cos.

Qui practiqui esport, ioga, dansa,

teatre, etc., i qui vulgui obtenir noves

perspectives.

*No cal experiència prèvia
*Obert a totes les edats.



Mitjançant exercicis simples que parteixen de la respiració i dels cinc sentits,

desenvoluparem una sensibilitat que ens permetrà escoltar millor els estímus del

cos. Paral�lelament, guanyarem lleugeresa i alleugerirem tensions a partir de

mobilitzacions i una revisió de la postura i del caminar. També ampliarem la nostra

consciència de l'entorn amb exercicis en parella i jocs en grup. 

COM  ES  FA

TALLER  DE  CONSCIÈNCIA  CORPORAL



Sessió 1 
El tacte / Dilluns 30 de setembre de 19.30 a 21 h
 
Sessió 2 
La vista / Dilluns 7 d'octubre de 19.30 a 21 h
 
Sessió 3 
El contacte / Dilluns 14 d'octubre de 19.30 a 21 h
 
Sessió 4 
La mirada / Dilluns 21 d'octubre de 19.30 a 21 h
 
Sessió 5
L'escolta / Dilluns 28 d'octubre de 19.30 a 21 h

SESS IONS



APORTACIÓ ECONÒMICA

El taller té una aportació de 70 € per persona. 
Es pot reservar plaça fent una transferència al número de compte: 
ES67 3025 0005 8014 3330 0546. 
Concepte: “Taller CCCV”.

(*) Informació addicional
Per reservar plaça, cal abonar com a mínim el 20 % de l'import del taller abans del 29/09.
El preu de la sala no està inclòs.

A ON

A BARCELONA
Al centre Taiji Natural (C/Ballester 69, 08023).

INFORMACIÓ  PRÀCTICA



Emma Villavecchia

TALLER  DE  CONSCIÈNCIA  CORPORAL

Emma Villavecchia, llicenciada en Arts i Humanitats, especialitzada en dansa

contemporània (Bennington College, EUA). Co-fundadora de la companyia de

dansa Three Planes Collective. Professora de dansa per a adults i nens a

diversos centres de Barcelona. Actualment és estudiant del Curs de Meditació

de Casa Virupa i s’està formant com a Educadora Somàtica del Moviment

amb l’escola Body-Mind Centering®.

QUI  HO  IMPARTEIX



CONTACTE

inscripcions@casavirupa.com
Si t'interessa, envia un correu a

Aquest taller forma part de la xarxa de tallers que ofereix Casa Virupa.
Està ideat com una aproximació al món

del desenvolupament personal mitjançant la consciència del cos.
Per això, és un preàmbul perfecte per al Curs de Meditació de Casa Virupa.

Sobre la col�laboració amb Casa Virupa

Més informació
www.casavirupa.com

Casa Virupa | Centre de meditació i retirs
C/ del Castell, s/n, Tavertet. 08511


