
 

 

 

 

 

AGENDA 
Andorra, 20 de gener del 2020 

 
 

El dissabte 1 de febrer, a partir de les 18 hores, a l’Hotel Tulip Inn Andorra Delfos 4* 
 

Daguisa Hotels i Lolë Atelier Andorra  
organitzen la 3a edició del “Ioga Kids solidari”  

 

 La professora internacional Mireia Canudas ensenyarà diferents tècniques i 

jocs basats en el ioga per aplicar-los després a casa 

 

 Tota la recaptació de les entrades de l'esdeveniment es destinaran a la 

Fundació Bomosa 
 

El dissabte 1 de febrer, a partir de les 18 hores, Daguisa Hotels i Lolë Ateiler Andorra, 

amb la col·laboració de Perfumeria Júlia, organitzen la tercera edició del “Ioga Kids 

solidari”, una sessió pensada per enfortir llaços i gaudir d’una estona en família, a l’Hotel 

Tulip Inn Andorra Delfos 4*. 

La professora internacional Mireia Canudas ensenyarà diferents tècniques i jocs basats en 

el ioga, perquè els pares els puguin aplicar desprès a casa amb els seus fills. D’aquesta 

manera, l’ambaixadora de Lolë Atelier Andorra contribuirà a inspirar els menors perquè 

construeixin hàbits saludables.  

Mireia Canudas és diplomada en Educació Física per la UAB, professora de ioga titulada i 

experta en mindfulness. L’avalen anys d’experiència com a docent a escoles de Catalunya. 

Actualment, treballa com a professora de YOMU (Yoga Music) en diferents escoles infantils i 

ho compagina amb les classes de Vinaysa Flow per adults a diferents centres de ioga 

internacionals. 

Un binomi esport i solidaritat d’èxit 

Tota la recaptació de les entrades, que tenen una aportació mínima de 10 euros (per a 1 

adult + 1 nen), es destinarà al projecte “Jove Voluntariat Lector” de la Fundació 

Bomosa, que té com a objectiu fomentar la relació dels joves amb la gent de la tercera edat 

andorrans. Alumnes d’entre 15 i 18 anys visiten periòdicament les residències on interactuen 

amb les persones grans a través de la lectura i d’activitats musicals i de dansa.  
 

Què 3a edició “Ioga Kids Solidari”  

Amb la professora internacional Mireia Canudas 

Quan Dissabte 1 de febrer,  

De 18.00 a 19.30 hores 

On Hotel Tulip Inn Andorra Delfos 4* 

Av. del Fener, 17. Escaldes-Engordany (Andorra) 

Preu Aportació mínima de 10 euros per a la Fundació Bomosa 

Entrada 1 adult + 1 nen 

Enregistrament https://www.eventbrite.es/e/entradas-yoga-kids-solidari-89041035133 

 

Més informació: Rosario Santa María | Tel. 00 + 34 656 321 712 | rsantamaria@undatia.es 
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