
Teléfono: 966516901  
Correu: escola@laxa�ga.com

1. Les sol· licituds d’inscripció es po-
dran fer cridant al telèfon 
966516901 o   enviant   correu   a 

 escola@laxa�ga.com sol· licitant 
inscriure’s (horari de secretaria: di-
mecres de 17 a 20 h.). Es 
considerarà efectiva la inscripció 
des de la  data d' ingrés .

2. El termini d’admissió serà el 28 de
Maig. 

3. El preu del taller és de  40 €.

4. Els alumnes matriculats a l’escola
tindran un descompte del 10%. 

5. L’import del taller es farà efectiu
ingressant-lo al compte següent: 

2100 3971 11 0200053721  

INSCRIPCIÓ :  

Taller 
“Acordió “Acordió “Acordió 
Diatònic”Diatònic”Diatònic”

www.laxa�ga.com 

Organitza: 

Escola de Música Tradicional  
“La Xa�gà” 

Impartit per:  

Marc del PinoPere RomaníPere Romaní    
03830 -MURO

(El Comtat)

Dissabte  

31 de Maig de 2014 

Col · laboren: 

M.I. Ajuntament de Muro  

Grup de Dolçainers 

 i Tabaleters “La Xa�gà”  

Escola inscrita en la direcció general  
de centres des del curs1996/97 



CONDICIONS GENERALS  
 

 

� El Taller va adreçat a alumnes que vulguen 
conèixer o millorar el que ja saben.  

 

� El Taller estarà impartit per Pere Romaní.  

 

� El lloc on es realitzarà el taller serà   a la seu 
de “La Xa�gà”. 

 

� El nombre de places del taller serà limitat. 

 

� L’admissió d’alumnes es farà per rigorós or-
dre de matrícula.  

 

� Els alumnes portaran el seu instrumental 
(a�nació Sol-Do). 

 

� Per a més informació cridar al telèfon 
966516901 ó 620582878 (Amadeu). 

www.laxa�ga.com 

PROGRAMACIÓ 
DEL TALLER  

 

Dissabte 31/05/14 
 

De 11,00 h. a 14,00 hores.  
 

De 16,00 h. a 18,00 hores.  
 

� Treball, mitjançant el repertori 
tradicional, dels aspectes tècnics 
del Acordió Diatònic.  

 

� Les classes seran col· lectives amb 
atenció individualitzada. 

 
 
 

ALTRES ACTIVITATS  
� Exposició Acordions 
� Xerrades/Debats 
� Balls Populars 
� Trobada 
� Concert/Ball  
� Molta Festa 

 

Per a més informació cridar al 
telèfon 966516901 ó 

620582878 (Amadeu).  

 

 

 
 

 

   

 

 

Pere Romaní és acordionista 
diatònic i professor de l'ins-
trument a Barcelona. Actua 
regularment amb el duo 
d'acordions 21 BOuTONS (al 
costat de la belga Marinette 
Bonnert) i amb el trio de 
música catalana i basca 
Rata�a; i ensenya música 
tradicional a Barcelona, a les 
escoles de Xamfrà, Can 
Ponsic i l'Aula de Música 
Tradicional i Popular.

En aquest taller treballarem 
alguns recursos aplicables a 
diverses peces, per mirar 
d'enriquir la interpretació, 
donar-los l'aire adequat per 
cada ball, l'acompanyament, 
els arranjaments dins del 
grup, etc.
És recomanable dur una 
gravadora o similar.

www.21boutons.com
www.somrata�a.com
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