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INFORMACIÓ DELS TALLERS 
TALLER D’INXES 
 

Com fer-te una canya a mida 
Com obrir i tancar les canyes, tipus de raspat, com utilitzar les eines, quan usem el filferro, les falques, el tefló, 
etc... 
 

Tindràs canyes arreglades per tot l'any! 
 

Cal portar (si pots): 
 

Canyes velles i noves de pala.   Ganivet i cúter 
Paper de vidre     Estisores 
Fil (d'empalomar, coto, niló, etc)  Filferro de coure (entre 0'5 i 0'8 m) 
Alicates planes     Tefló 
 

Com podem treure el màxim rendiment d'una inxa? Com s'han d'arreglar? En aquest taller, en Daniel 
Carbonell ens endinsarà en el món de les canyes per a gralla: ens explicarà com manipular-les i treure el màxim 
profit d'aquest element tan essencial per a fer sonar aquest instrument. La durada aproximada serà d'unes 2 
hores. 
I si encara toques la gralla amb canya de dolçaina, aprofita aquesta oportunitat. 
ARA ÉS EL MOMENT DE FER EL SALT! 
Al taller hi tindrem inxes de pala a la teva disposició perquè facis ja aquest salt qualitatiu. 

  
TALLER DE TIMBALS 
 

Taller de realització de membranes de pell i manteniment de timbals.  
Que no et facin la pell... Fes-te-la tu mateix!!! 
 

Cal portar (si pots): 
 

Timbals      Estisores 
Membranes velles    Llapis 
 Una cullereta de cafè 
 

Què passa quan es xafa una pell o una membrana del timbal? No hem de tenir por de desmuntar l'instrument 
i poder canviar qualsevol de les seves parts (la pell, la corda, els bordons...). En aquest taller, en Gerard 
Pouget i en Titus Prats ens ensenyaran a desmuntar-lo, a identificar les diverses parts, a fer-nos nosaltres 
mateixos les pells, a retensar cordes i a tenir un bon manteniment del nostre timbal, fet que ens garantirà un so 
òptim! 
 

Apunta-t'hi! Et donarem les solucions perquè no t'atabalis més pel teu timbal! 
__________________________________________________________ 

 

Els tallers es realitzaran simultàniament en espais separats i començaran a les 10.00 del matí 
Les places són limitades 
Preu d’inscripció- 12 €/persona 
L'organització es reserva el dret de modificar el programa si les circumstàncies així ho exigeixen, així com de suspendre els 
tallers si no s'assoleixen un mínim d'inscripcions. 


