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C L A SSES  -   T A LLER DE C A S TANYETES 

 

 

Clatacas, és el nom que donam a aquest taller de castanyetes. 

Es tracta d’una activitat social i cultural en què s’aprèn i es practica la 

tècnica de tocar les castanyetes. 

Temporalització: activitat setmanal d’una hora aproximadament, una vegada a la 

setmana. 

Espai: cal un espai obert adequat segons la quantitat de participants, que reunesqui 

les condicions mínimes de seguretat i comoditat, dotat amb cadires per a tots els 

participants. 

Enfocament: activitat enfocada a tot tipus de persones a les quals els agradi 

relacionar-se socialment i artísticament. Principalment, a persones majors que no han 

tengut oportunitat de participar anteriorment en activitats artístiques de cara a un 

públic. 

Àmbit de funcionament: activitat realitzada dins l’espai del Conservatori de 

Manacor. Però la difusió ha de començar en els centres de la tercera edad, els centres 

culturals de la ciutat, els col·legis, etc. 
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Beneficiaris: principalment persones majors, que necessiten una activitat pràctica i 

una mobilitat no agressiva que els faci treballar tant el cos com la ment. 

     El cos: es vol presentar batalla a dolors reumàtics, articulars, dels nirvis, etc. Tota 

classe de mals relacionats amb el deteriorament imminent de l’ésser humà. 

     La ment: es persegueix el mateix objetiu. 

Desenvolupament: s’inicien els exercicis d’entrenament en dits, mans, canells, i poc 

a poc s’anirà ampliant l’expansió dels moviments a tot el cos. S’ha de tenir en compte 

que no és un treball gimnàstic, per la qual cosa el grau de dificultat és nul per als 

beneficis que s’obtendran al poc temps d’haver iniciat l’activitat. 

Beneficis:   físics: en poc temps, i una vegada apresa la tècnica, es podrà observar 

que el nostre cos és més àgil i està més relaxat; 

                       mentals: la nostra ment treballarà amb més celeritat, i treballarem zones 

del cervell que només les activitats artístiques són capaces d’activar. També posarem 

barreres a malalties com la demència, l’Alzheimer i d’altres. 

                       socials: ens mourem en un entorn participatiu de germanor i 

companyonia, en què prevalgui el tracte humà i es compartesquin idees i relacions que 

només es donen en l’ambient artístic. 

Finalitat: crear un grup coral semiprofessionalitzat per a l’execució d’obres musicals 

de tots els temps. 

Docent: les classes aniran a càrrec del professor Eduardo Díaz, titulat en dansa 

espanyola pel conservatori de música i dansa de València. 


