
TALLER DE GRALLA 
 
Per a tots aquells que tinguin coneixements de 
gralla i vulguin perfeccionar el seu estudi.  
Treballarem la tècnica de respiració, digitació,  
articulació i repertori.  El taller consisteix en 
sessions col·lectives d’una hora de durada. 
Màxim 4 persones per grup.  
 
Edat: a partir de 12 anys. 
Dates: del 16 d’octubre al 18 de desembre de 
2010. 
Horari: Dissabtes al matí. 
Lloc: Casal Catòlic de Sant Andreu.  
Inici de curs: 16 d’octubre a les 10h. 
Preu: 100 € 
Professor: Enric Montsant  
  
El primer dia de classe es farà una sessió 
conjunta per tal de repartir els alumnes en grups 
segons el seu nivell. Cal portar instrument. 
 
Aquells que estigueu interessats en fer un curs 
d’iniciació a la gralla, consulteu preus i horaris 
amb l’organització (tallers@safolk.cat). 
 

TALLER DE DANSES D’ARREU
 
Dates: 16 i 30 d’octubre, 13 i 27 de novembre, 11 i 18 
de desembre de 2010. 
Lloc: Casal Catòlic de Sant Andreu.  
 
ADULTS 
Per a tots aquells que vulguin iniciar-se en les danses  
tradicionals d'arreu del món i els balls d’envelat.  
Ballarem masurques, polques, cercles circassians,  
merengues i batxates, entre altres. 
 
Edat: a partir de 13 anys. 
Horari: de 10 a 12h. 
Preu: 70 € 
Professor: Sergi Sanmartí 
 
INFANTIL 
Taller de danses tradicionals catalanes i d’arreu del  
món adreçat a nens i nenes.   
 
Edat: de 8 a 12 anys. 
Horari: de 12 a 13h. 
Preu: 50 € 
Professora: Mariona Puigdollers 

INSCRIPCIONS 
 
Dates: 16, 17, 23 i 30 de setembre i 1 d’octubre 
de 2010. 
Horari: de 19 a 21h. 
Lloc:  Casal Catòlic de Sant Andreu 
          C/ Pons i Gallarza, 58 
          08030 Barcelona 
 
Cal fer el pagament en efectiu en el mateix 
moment d’inscriure’s al taller. 
 
Tots els tallers tenen places limitades. En cas 
de no arribar al mínim, els organitzadors es 
reserven el dret de poder suspendre el taller, 
essent l’únic cas en què es retornarà l’import de 
la matrícula. 

També podeu descarregar la fitxa d’inscripció a  
www.safolk.cat i enviar-la per correu electrònic 
a  tallers@safolk.cat.  
 
Un cop enviada la fitxa, cal fer el pagament de 
l’import del curs en efectiu i presencialment al 
Casal Catòlic de Sant Andreu en les dates i 
horaris especificats anteriorment.  
 
L’enviament de la fitxa d’inscripció no suposa la 
reserva de plaça. La inscripció no es farà 
efectiva, doncs, fins al pagament del curs.  
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