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DESCRIPCIÓ I HORARIS: 

• laMASSAbloco: Divendres de 19h a 20:30h. Taller per a adults on trencar la rutina i crear un 

ambient de relax post-treball i anti-estrés és l’objectiu! Com s’aconsegueix? Amb la percussió! 

• PreTXKS: Dimecres de 19h a 20:30h. Grup de joves llavors percutives de 1r a 4t d’ESO! 

Nosaltres posem el test, l’aigua i els nutrients, i elles creixen i evolucionen!  

Inici del curs: 2 d’octubre (laMASSA!) i 7 d’octubre (PreTXKS) Fi del curs: 18 de juny del 2021 
 

Tots els tallers es realitzaran al MOLL de l’estació.  

FESTIUS:  Segons les vacances d’enguany no hi haurà classe els dies següents: 

• 23, 25 i 30 de desembre de 2020 i 1 i 6 de gener de 2021 (Vacances de Nadal) 

• 31 de març del 2021 i 2 d’abril de 2021 (Vacances de Setmana Santa) 

• 23 d’abril de 2021 (Sant Jordi) 

• 1 de maig de 2021 (Festa del Treball) 

• Dies a concretar (Festa major, vagues, altres festius...) 

MATERIAL: 

 Material cedit per l’entitat*: Baquetes, genolleres i espinilleres (si calen) i cinturó decathlon (si 

cal), masses, esponges, instruments, cinturons i ganxos. + TAPS PER LES ORELLES! 

*Tot el material està inclòs en la quota anual i el proporciona l’associació. No s’entreguen als percussionistes.  

VESTUARI: 

• laMASSAbloco: Samarreta “laMASSA” VERDA + Pantalons NEGRES 

• PreTXKS: Samarreta “PreTXKS” VERMELLA + Pantalons NEGRES 

Al principi de curs s’entregarà a cada percussionista una samarreta del grup corresponent, i el 

percussionista s’encarregarà de mantenir-la i portar-la a les actuacions. Els i les participants es 

podran quedar la samarreta al finalitzar el curs. 

POSSIBLES ACTUACIONS*: Al llarg del curs es realitzaran sortides i actuacions pel poble i voltants. 

Encara no se sap amb exactitud el nombre d’actuacions però, entre d’altres, participarem en la 

Festa major de Celrà.                                      *La realització d’actuacions queda condicionada per la COVID-19. 

COVID-19*: A causa de la pandèmia generada per la COVID-19, se seguiran tots els protocols 

decretats per l’Ajuntament de Celrà, el PROCICAT i la Generalitat de Catalunya.  

- Abans d’iniciar i en finalitzar el taller es desinfectaran les mans.  

- L’associació se n’ocupa de la desinfecció del material i dels instruments un cop acabat l’assaig.  

- L’ús de la mascareta és obligatori durant l’assaig i dins del Moll. 

*Aquestes mesures són flexibles i es poden modificar al llarg del curs. 

QUOTES: El curs té un cost de 100€*. Aquesta quota s'haurà de pagar en un únic termini ABANS 
DE L'1 DE DESEMBRE DEL 2020! 
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*La quota inclou tot el material necessari (baquetes, masses, reparació d’instruments...). 

⚠️ Els tallers es podran suspendre temporalment o indefinidament, seguint les indicacions de 

l’Ajuntament i la Generalitat, si la situació epidemiològica ho requereix. En aquest cas, es 
retornarà la part proporcional de la quota en funció dels dies suspesos. 

 

La quota anual de 100€ es divideix en 10€ de matrícula i inscripció, i 30€ per trimestre. En cas que 

us inscriviu més tard del 1r Trimestre la quota serà 30€ per trimestre, sumant els 10€ de matrícula. 

És a dir, aquells que comenceu el taller al 2n Trimestre la quota serà de 70€, i si comenceu al 3r 

Trimestre, la quota serà de 40€. 

El pagament de la quota s’ha de realitzar amb un únic pagament de tot l’import íntegre. Per tal de 

realitzar el pagament anual disposeu de dues opcions: 

 1a OPCIÓ: Per transferència a favor de l'ASSOCIACIÓ TAXEKS al compte del Banc Sabadell: 

ES03 0081 5489 8800 0107 9518 

És important que indiqueu com a concepte el Nom del/la PARTICIPANT del taller, i el nom del taller 

(laMASSA! o PreTXKS). Un cop realitzat el pagament no us oblideu de PORTAR-NOS EL REBUT. 

 2a OPCIÓ: A qualsevol caixer del Banc Sabadell i amb qualsevol targeta de qualsevol altre banc: 

1. Introduir targeta 

2. + Operacions 

3. Pagaments a tercers 

4. Teclejar el codi 004026 (és important per tal que no us cobrin comissions!) 

5. Seleccionar la quota i indicar com a concepte el Nom del/la PARTICIPANT del taller, i el nom 

del taller (laMASSA! o PreTXKS) 

Un cop realitzat el pagament, recollir 2 REBUTS, un per a l’associació i l'altre per a vosaltres. 

No oblideu indicar el NOM, el GRUP del participant com a concepte del pagament i entregar-nos el 
justificant del pagament! 

Us recordem també que podeu fraccionar el pagament en dos terminis o demanar la Beca TXKS 

(consulteu-ho amb nosaltres). 

INSCRIPCIONS: Per poder participar dels tallers us heu d’inscriure a les següents webs: 

LaMASSA!:  
https://forms.gle/a3CKHYD47LayzZpJA 

PreTXKS: 
https://forms.gle/Hypr4eSn6RT7vTis9 

 

CONTACTE: Qualsevol activitat o informació rellevant us l’enviaríem via correu (proporcionat a la 

inscripció). També crearem grups de WhatsApp per mantenir un contacte directe. 

Correu: taxeks@gmail.com 
Web: www.taxeks.com 

 
www.youtube.com/taxekscelra 

Telèfons de contacte: 

Fran Alvarez Adan: 628 91 73 81 

Teo Brigneti: 657 57 65 76 

Xarxes socials: 
instagram.com/taxeks 

facebook.com/taxeks.celra 
twitter.com/Taxeks 
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