
Teléfono: 966516901 

Correu: escola@laxafiga.com 

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

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

2. El termini d’admissió serà el 21 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.laxafiga.com 

Organitza: 

Escola de Música Tradicional       
“La Xafigà” 

Impartit per: 

Marc del PinoMarc del PinoMarc del Pino   
03830-MURO 

(El Comtat) 

Dissabte  

25 de Maig de 2013 

Col·laboren: 

M.I. Ajuntament de Muro 

Grup de Dolçainers 

 i Tabaleters “La Xafigà” 

Escola inscrita en la direcció general  

de centres des del curs1996/97 

mailto:escola@laxafiga.com


CONDICIONS GENERALS 

 

 

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

 

 El Taller estarà impartit per Marc del Pino.  

 

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

 

 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 
(afinació Sol-Do). 

 

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

www.laxafiga.com 

PROGRAMACIÓ 
DEL TALLER 

 

Dissabte 25/05/13 
 

De 10,00 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). 

 Continuant amb el compro-
mís de la nostra escola amb la difu-
sió i dignificació de la cultura popu-
lar, vos oferim la possibilitat de co-
nèixer de prop i millorar aquells 
aspectes de fer música i humanitat 
amb l’ Acordió Diatònic. Som 
conscients de la situació actual en 
que es trobem, però també som 
dels que creem fermament que 
amb la cultura i una educació de 
qualitat podem fer front a aquesta 
crisi on, per a nosaltres, els valors 
socials i humans juguen un paper 
fonamental..  

 Vos proposem participar al  
taller impartit per  Marc del Pino. 
acordionista, compositor dʼobres 
per acordió i professor d'acordió 
diatònic des de 1998 amb estudis 
de grau superior d'interpretació 
d'acordió diatònic a lʼESMUC. És 
integrant dels grups de nova música 

tradicional catalana Tazzuff i Duetu. 

Les seves influències han estat la 
d'acordionistes com Norbert Pig-
nol, Stéphane Milleret, Joseba Ta-
pia, Phil Cunningham, i la de mú-
sics com Antonio Serrano, Path 
Metheny, Stéphane Grapelli, Paco 
de Lucia, etc 
Més Informació a: 
http://9escenarifolk.wordpress.com/ 


