
ESTADA DE SETMANA SANTA: COS, DANSA I NATURA 
 
Transport 
 
En vehicles particulars: l’organització facilitarà i gestionarà la possibilitat de compartir 
cotxe.  
En transport públic: autobús que parteix de l’estació del Nord de Barcelona. 
El punt de trobada serà Farrera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Taller “Dansa i moviment creatiu” 
 
El primer eix, dirigit per Laia Minguillon, comprèn les nocions bàsiques de la dansa  
contemporània. Començarem amb un escalfament del cos on anirem incorporant el 
treball de la postura amb l’ús del centre i de l’alineació de l’estructura òssia, el treball 
al terra, alçat, de  desplaçament i girs d’espirals. Aquests aspectes els incorporarem en 
una coreografia final.  
El segon eix, dirigit per Anna Rubio, comprèn el moviment creatiu en l’espai natural, 
basant-se en la tècnica Amerta Movement, del mestre Suprapto Suryodarmo. Com 
influeix l’entorn en els nostre moviment? Quines possibilitats creatives hi trobem?  
Com incorporar la natura com a vehicle d’expressió? Ens permetrem, doncs, descobrir 
la dansa en la seva vessant més lliure i creativa. 

 

 
 
Allotjament  
En cases rurals al mateix poble de Farrera, en habitacions de 2 a 4 persones. 
 
 

Acompanyants talleristes 
Seran  benvinguts els acompanyants! Se’ls facilitaran excursions i altres propostes per 
a gaudir de l’estada. 
 

Àpats 
 
Estan coberts tots els àpats des del sopar de divendres 
fins al dinar de dilluns. S’ofereix menjar ecològic, local i 
de temporada, amb opció vegetariana i altres 
especificitats requerides pels participants.  
 



Horaris 
 
Divendres:   17h. Benvinguda i acomodació.  
                      18 a 20.30h. Taller 
                      21h. Sopar  
 
Dissabte:     9h. Esmorzar 
                     10-13h. Taller  
                     14h. dinar 
                     16-19h. Taller 
                     21h. Sopar al Centre d’Art i Natura de Farrera (CAN) 
                     23 a 24h. Sortida nocturna (Opcional).  
 
Diumenge: 9h. Esmorzar 
                     10-13h. Taller 
                     14h. dinar  
                     16-19h. Taller 
                     20h. Mostra  
                     21h. Sopar al CAN 
                     23h. JAM  
 
Dilluns:       9h. Esmorzar. 
                    10.30 a 12h. Taller 
                    12h. Tancament. Es donaran entrepans per dinar. 
 

 
A tenir en compte 
 
Farrera està situat al Parc Natural de l’Alt Pirineu, en un paratge de gran bellesa. És un 
poble petit que no disposa de bar ni botigues, per tant, caldrà portar tot el necessari.  
Aconsellable dur en l’equipatge una llanterna o frontal i alguna roba d’abric. 
Les propostes tècniques es realitzaran al CAN i les propostes creatives a l’entorn 
natural de Farrera. 
 
Inscripció 
Envieu un correu a: annarubio@copc.cat i feu l’ ingrés al compte  de la caixa Penedès 
2081 0161 1 8 0000010620.  
La inscripció serà efectiva un cop realitzat l’ ingrés. 
 
 
 
 
 
 
             

moviment creatiu 
annarubio@copc.cat 

tel. 652214161 
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