
Invocació a Patañjali

Yogena  cittasya  padena 
vacam
malam sarirasyaca vaidyakena
yopakarottam  pravaram 
muninam
patañjalim prañjaliranato’smi
abahu purusakaram
sankha cakrasi dharinam
sahasra sirasam svetam
pranamami patañjalim

Guru Vandanam

Gurur Brahma Gurur Vishnu
Gururdevo Maheshwaraha
Guru saksat Param Brahma
Tasmai Sri Guravenamaha

Informació i 
inscripcions

ESCOLA DE IOGA
Mètode IYENGAR®

C/ Xiquets de Valls 9 , 2n  1ª
 Valls 

CENTRE DE IOGA 
IYENGAR®

C/ la Unió 24, 1r
Tarragona

------------------------------
Tels. 977613613 - 609794797
jmpamies10@telefonica.net

www.iogaiyengartarragona.com
www.aeyi.org

CURSCURS  
D’ESTIUD’ESTIU de de  

IogaIoga  
IYENGARIYENGAR®

a la Bartra

del 29 d’agost a 
l’ 1 de 

setembre

http://www.aeyi.org/
http://www.iogaiyengartarragona.com/


Lloc:
La Bartra es troba situada al  cor 
de les muntanyes de Prades, i és un 
indret  molt  acollidor  i  amb  una 
llarga  història  que  es  remunta  a 
l’època  neolítica  i  dels  ibers.  A 
l’edat mitjana s’edificà un convent, 
sobre  les  runes  del  qual  s’hi 
assentà,  en  el  segle  XVIII,  la 
pagesia  de  muntanya,  que  hi  va 
romandre  fins  a  la  dècada  dels 
seixanta.
La  casa,  situada  al  mig  de  la 
natura,  disposa  30  places 
distribuïdes  entre  el  refugi 
(habitació compartida), habitacions 
i  casetes  de  fusta;  sanitaris  estil 
càmping;  menjador  comunitari; 
biblioteca;  dues  sales:  una  de  60 
m²  i  l’altra  de  120  m²;  quatre 
basses-piscina  amb  aigua  no 
clorada;  diversos  espais  a  l’aire 
lliure.
La dieta serà vegetariana.

 

dia 30
 Recepció  a les 10 h.

 Xerrada a les 11 h.

 Pranayama a les 12 h.

 Dinar a les 14 h.

 Pràctica  d’asanas  de  les 
17,30 h. a les 20 h.

 Sopar a les 21 h.

31 d’agost,1 i 2 de 
setembre 

 Pranayama  de 7,45 a  8,45 h.

 Infusió, esmorzar a  9 h.

 Pràctica d’asanas de 10 a  13

 Dinar a les 14 h.

 Pràctica  d’asanas  de  les 
17,30 h. a les 20 h.

 Sopar a les 21 h.
* El curs finalitza el diumenge 
dia 2 de setembre després de 
dinar.

Cal que porteu:
El material per a la pràctica: dos 
tacs,  dos  cinturons,  quatre 
mantes i un tapis antilliscant 
degudament marcats!
Llençols  o  sac  de  dormir, 
llanterna, banyador i tovalloles.

INSCRIPCIÓ
Nom  i 
cognoms .....................................
....................................................
Adreça ........................................
Població ......................................
Telèfon ........................................
Data 
naixement ..................................
Professió .....................................
email ...........................................
Quant  temps  fa  que  practiques 
IogaIyengar? ...............................
Amb 
qui? .............................................
Indica si tens o has tingut alguna 
lesió  o 
malaltia ......................................
....................................................
....................................................
....................................................
............................................

PREUS
 Practicant 320€ (mantenim el 

preu de l’any passat)

 Acompanyants  154 €
Per reservar  plaça  cal  fer  un 
pagament   de  110 €.  T’ 
enviarem  el  nº  de  compte  al 
rebre la teva inscripció,
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