
 

 

 

 
☼ RECÉS:  IOGA  A MALLORCA 

 
 

☼ LLOC: Sant Honorat (Mallorca) 

☼ DATES: del 29 d’abril al 2 de maig 

☼ LUGAR: Sant Honorat (MALLORCA). 

☼ PREU: 430 euros (allotjament en pensió completa, formació, concert i 
visita Celler amb tast inclòs) 

 

Per reservar la teva plaça has de fer mitjançant www.momments.cat (import de 
150 €) 

la resta s'abonarà el dia d'entrada. 

* No inclou el desplaçament fins al lloc. 



* Preu calculat per un grup mínim de 8 assistents i màxim de 12 

* entrada divendres de  18 h  19H ;  sortida dilluns  a les 16 h. 

Informació a: gestio@momments.cat  o el telèfon 623455819, 

Inscripcions: www.momments.cat 

 

2. Que farem: 
 

IOGA: ( Montse Manzanares) 
 

El ioga és una tècnica mil·lenària que té els seus orígens en la cultura hindú. 
Actualment el nivell de vida que portem a occident ha fet que incorporem a la 
nostra vida aquesta filosofia que ens permet mantenir el nostre cos i la nostra 
ment en plena salut. 
A través de diferents postures o àsanes anem desenvolupant les nostres 
habilitats físiques i amb l’ajuda de la respiració aconseguim aquest equilibri 
cos-ment. 
 

Estima el teu cos, entrena la teva ment i aconseguiràs viure amb pau al cor.  
 
Farem Pràctiques de: 
 

HATHA IOGA: sistema de postures corporals per enfortir i tonificar la 
musculatura. Combina respiracions i tècniques de relaxació. 
 
YOGA NIDRA: Meditació guiada amb objectius personals, per experimentar un 
estat de profunda i completa relaxació. 
 

 

XERRADA  TEOSOFIA: (Gemma Soler Raspall) 

La consciencia integradora dels set cossos de l'ésser humà. Els teòsofs van ser 
un grup d'erudits de finals del S XiX, principis del XX, que van mirar de 
comprendre l'ésser humà des d'una perspectiva integradora. És per això, que 
van mirar d'unificar ciència, filosofia i espiritualitat amb la finalitat d'aproximar-
se a la Veritat amb majúscules, és a dir, al coneixement que aporta saviesa 
promovent el desenvolupament equilibrat matèria-esperit. 

Visita i degustació  de vins biodinàmics a la bodega Mesquida Mora. 
Comprendre la interrelació de la Terra amb l'ésser humà és fonamental per 
prendre consciència de la nostra pertinença i de la integralitat persona-natura-
univers.  
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TALLER  MINDFULNESS: (Gemma Soler Raspall) 

 

Classe essencialment pràctica on farem diversos exercicis per desenvolupar la 
presència, la concentració i la claredat, tres aspectes claus per viure amb 
serenitat. 

 

CONCERT MEDITATIU: (Blai Vidal i Toni Vich) 

 

Blai Vidal i Toni Vich ens presentaran  "Camins del món" on connectarem amb 
el nostre interior a través de la música, com a llenguatge inherent a la natura i a 
l'ésser humà. A través d'un viatge sonor la nostra consciència visitarà diferents 
cultures, llunyans paratges plens de bellesa i de vida, per tal de despullar la 
nostra ànima, compartint un somriure i amb gratitud al cor. 

 

TALLER DE RESPIRACIÓ:  (Montse Manzanares) 

 

Les tècniques de respiració són una forma segura i ràpida d'alleujar l'estrès, 
reduir l'ansietat, equilibrar l'energia, millorar les digestions i la qualitat del son. 

Aprendràs diferents tipus de respiració que t'ajudaran a equilibrar el Sistema 
Nerviós, obtenint molts beneficis per garantir un rendiment òptim del nostre cos 
en tots els moments del nostre dia. 

 

 

 

 

3. El perquè d'aquesta iniciativa 
 

Tots necessitem fer un "break" en la nostra vida per seguir endavant 
revitalitzats 
 

Decideix-te, fes un petit recés i només dedica'l a estar amb tu, juntament amb 
altres persones que comparteixen les mateixes inquietuds i objectius vitals, 
t'ajudarà a potenciar el teu autoconeixement, a sentir-te, a escoltar-te, en 
definitiva, a estimar-te. 
 
 



 

4. A qui va dirigit? 
 
Els retirs estan dirigits a totes les persones que: 
-Es volen iniciar en la pràctica del ioga 
-Ja practiquen Ioga. 
-Que busquen connectar amb el seu interior, amb el seu cos i amb la natura. 
-Volen senzillament fer un recés  per descansar i fer algun tipus d'activitat. 
 
5. Beneficis 
 

Un retir és una experiència molt enriquidora. No passa res si mai has assistit a 
un abans, o si mai has practicat Ioga, sempre pots fer-ho per primera vegada. 
No cal ser un expert per assistir a un retir, pot anar tothom que senti que ho 
necessita o que li vingui de gust viure-ho. 
Els seus beneficis són: 
 
• Dedicar més temps a un mateix. 
• Desconnectar del dia a dia i de la tecnologia. 
• Conèixer/aprofundir en la filosofia. 
• Descansar en l'àmbit físic i mental. 
• Tenir temps per reflexionar i coneixes a un mateix. 
• Gaudir de la natura. 
• Conèixer gent. 
 
 

 

6. Imparteix 

Instructora de Ioga per la Generalitat de Catalunya en  Hatha Yoga (2012-2015) 
de Kundalini Yoga. (2014-2015) de  ioga per empreses (2017) i  

de Virayoga (2020) 



 

 
 

Gemma Soler Raspall 

☼ Desenvolupament del SER 

☼ www.gemmasolerraspall.com 

Conferenciant, escriptora i estudiant de filosofia (a l'especialitat de Teosofia). 
Diplomada en publicitat i relacions públiques. Diplomada en turisme. Postgrau 
en adreça d'empreses. Postgrau en igualtat a les empreses. Màster en direcció 
de comunicació. Màster en coaching. Amb prop de vint anys d'experiència en 
desenvolupament personal i professional, ha estat directiva i professora 
universitària, a més d'emprenedora, amb vuit projectes realitzats i assessorant-
ne molts d'altres com a consultora d'empreses. Col·labora en diferents 
programes de TV, ràdio i premsa escrita com a experta en creixement interior i 
cultura espiritual. Impulsora de l´Escola, la Universitat i el Laboratori del SER, 
aules que fomenten l´autoconeixement, el creixement interior, el pensament 
crític i la cultura espiritual. 

Formadora de líders amb consciència. 

Autora dels llibres “Societat LIMITADA” i de “Diàlegs essencials”. 

 

 

 

7. Agenda 
 
Divendres 
 

18:00 h a 19:30 h presentació, distribució d’habitacions  i explicació d'activitats 

19:30 h a 20,15 h. Sessió de Hatha Ioga 
20: 30 h sopar  
21:30 Meditació dels 7 Centres Energètics  
 



Dissabte 
 

8:45 h a 9,15 h Esmorzar 

9,30 h a 10:30 h. Xerrada Teosofia 

11:00 h a 13:00 h visita Bodega Mesquida Mora 
 

14:30 h dinar 
15:00 h temps lliure, moments per compartir, lectures, descans..... 
18:00 h a 19:30 h Sessió Hatha Ioga 

20: 30 h sopar 
21: 30 h Ioga Nidra 
 
 

 

Diumenge 
 

8:00 h a 09:30 h  Sessió de Hatha Ioga 

10:00 h a 10:30h  esmorzar 

11:00h a 13:00h. caminada , roda energia, observació 
 

14:00 h Dinar 

16:30 a 17'30h. Mindfulness: classe essencialment practicar 

18:00 h. a 20:00h. Concert meditatiu 

21:00 h sopar 

22:00 h. meditació 

 

Dilluns 

8:00 h a 09:30 h  Sessió de Hatha Ioga 

10:00 h a 10:30h  esmorzar 

11:00h a 13:00h. Taller de Respiració  

14:00 h Dinar 

16:00 h cloenda 

 



DETALLS 
 

* Alimentació majoritàriament vegetariana ,   

En el cas de necessitar una alimentació especial (al·lèrgies, intoleràncies, 
preferències nutricionals) comenteu i et proposarem una alternativa afí a tu. 
 
*Quan facis el teu equipatge recorda agafar roba còmoda, així com calçat 
apropiat per realitzar un passeig tranquil per la muntanya.  
 
 
 

*Preinscripció 
 

És necessari realitzar un pagament de 150 euros com a senyal de reserva de la 
teva plaça. Aquest no serà reemborsat en cas de cancel·lació per part de client, 
encara que sí en el cas de no realitzar-se l'activitat per no arribar al mínim de 
persones inscrites, o causa de l'anul·lació de la retirada per part de 
l'organització. 
 
* per qualsevol dubte o més Informació a: gestio@momments.cat o els telèfons 
670370772 - 623455819, Inscripcions: www.momments.cat  

 

   

IMATGES: 

 
         



 

 
    

     

 

 


