
                                                             

 
 

Massatge de so 
 

Primera sessió: Familiar (infants de 3 a 12 anys + 1 acompanyant) 
 

Segona sessió: Adults 
 

Horaris i calendari: Dissabte 2 de desembre de 2017 
                             17.00h - 18.00h: Sessió familiar 
                             18.30h - 19.30h: Sessió per adults 

Lloc: Ateneu de Sant Feliu Sasserra 

Tallerista: Jordi Pujolà; psicòleg, músic i musicoterapeuta 
 

Presentació del taller: 
 

El massatge de so permet conèixer noves sonoritats d’instruments ancestrals com els bols                           
tibetans i els de quars, l’shruti (instrument de fusta de la Índia), el didjeridú (instrument de fusta                                 
dels aborígens australians), tambors xamànics, flauta nativa americana… 
 

Les vibracions d’aquests instruments permeten sentir-ne la ressonància dins d’un mateix,                       
harmonitzant així el cos, la ment i les emocions alhora que permeten un estat profund de                               
relaxació i benestar. 
 
 

Places disponibles / ràtio: Sessió familiar: entre 8 i 15 infants + acompanyant 
                                      Sessió per adults: entre 10 i 20 persones 

Preu: 5€ 

Inscripcions: Fins el 22 de novembre als següents enllaços: 
                   Sessió familiar: fes click aquí. 
                   Sessió per adults: fes click aquí. 

 
 

Per a més informació: 
 

emal@consorci.llucanes.cat 
Consorci del Lluçanès 

c/ Vell. 3 
08515 Santa Creu de Jutglar (Olost) 

938880050 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFipeK_rALRAlPDFFsQNLX4no7J6T8UWXI5RTdiAgVu5SKYw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepXMwKX6QzbRCk58hbtDZvMeRV-AVMb8djxvthq05bAp19Ig/viewform?usp=sf_link
mailto:emal@consorci.llucanes.cat

