
 

 La inscripció es farà efectiva un cop hagueu abonat l’import corresponent. El pagament es pot fer en 
efectiu o amb targeta. 

 Per tal de poder rebre la devolució voluntària de l’import del taller, heu de notificar la baixa com a 
data màxima  abans de l’inici de la segona sessió, independentment de si n’heu realitzat la primera o 
no. Un cop transcorregut aquest període de temps, ja no es retornarà l’import del taller.  

 Podeu realitzar un canvi de taller o d’horari com a data màxima  abans de l’inici de la segona sessió, 
independentment de si n’heu realitzat la primera o no i sempre que hi quedin places disponibles. 

 En els tallers puntuals no es realitzen devolucions voluntàries.  
 El Centre es reserva el dret de suspendre els tallers que no tinguin un nombre mínim de persones 

inscrites o per qualsevol altre motiu que afecti el bon funcionament de l’activitat. En aquest cas, es 
retornarà l’import abonat i els suplements de material. 
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TALLER: TAI TXI  al jardí 
 
Nom del/a tallerista: ANGEL RUBI BONILLA. Asia Salut 
 
Currículum del/a tallerista: Professor de Tai Txi Qigong i membre fundador 
de l’Associació Asia Salut. 
 
Explicació del taller / Metodologia d’aprenentatge: En aquest taller 
s’ensenyaran moviments bàsics de Tai txi Qigong. Son suaus moviments que 
ajuden la mobilització i relaxació del cos. 
L'objectiu del Taller és augmentar i mantenir la nostra energia vital per tal 
d'obtenir un millor benestar físic, mental i emocional. 
Prevenir i Reduir l'estrès. 
Millorar la mobilitat i la coordinació del cos a través dels exercicis. 
Millorar l'atenció i la concentració 

Proporcionar el coneixement d'aquestes tècniques per tal que les persones 
puguin incorporar-les com a hàbit saludable a la seva vida diària. 

 
Contingut del taller 
Introducció i pràctica de l'arrelament postural. 
- L'alineació i verticalitat. Manteniment de l'equilibri corporal. 
- La respiració abdominal. 

- El moviments i els passos més usuals del Tai Txi Qigong. 
- Automassatge  
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Persones a les què va dirigit:  
El Tai Txi Qigong està adreçat a tots els públics sense límit d'edat. Està 

especialment recomanat per a dolors d'esquena, fibromialgia, artrosis, 
artritis reumatoide i osteoporosis. Disminueix el nerviosisme, l’estrés, la 
depressió i genera vitalitat, bon humor. 

 
 
Requisits:  Cap 

 
 
Què cal portar: Cal portar roba ampla. Cal portar calçat flexibe esportiu .  

 
 
Altres anotacions:  Per aquesta activitat es prega venir a classe sense 

braçalets, ni collarets, ni arracades llargues. Els cabells llargs és convenient 
que es portin recollits. Es prega portar el mòbil desconnectat per no 
interrompre el bon desenvolupament de la classe. 


