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Lliurament del Premi Agustí Borgunyó

Com ja s’anuncià a l’anterior newsletter, el passat dia 23 de març, Sabadell, més
Música lliurà el premi Premi Agustí Borgunyó a la Cobla Sant Jordi, amb una
sala plena de persones fidels a la cobla premiada i a l’entitat organitzadora. Assistí el
Tinent d’Alcalde de Cultura Sr. Joan Carles Sánchez, la Diputada al Parlament de
Catalunya Sra. Montserrat Capdevila, el Director del Centre de Promoció de la
Cultura Popular i Tradicional Catalana de la Generalitat de Catalunya Sr. Lluís Puig,
Regidora de Serveis Socials de Sabadell Sra. Maria Ramoneda, el President d la
Federació Sr. Joaquim Rucabado i diverses representacions del país, socis i
col·laboradors de l’entitat amfitriona.
Com és tradicional Sabadell, més
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Música imposa en aquest acte, la
insígnia de l’entitat, dita d’una altra
manera la Insígnia de l’Amistat,
en aquest cas fou pel soci i destacat
col·laborador Sr. Lluís Subirana,
que oferí un brillant parlament
referint-se a l’amistat amb l’entitat i
en especial amb el seu president Sr.
Josep Vinaròs que es coneixen
des de la infantesa en la ciutat
d’Esparreguera.

El Sr. Lluís Puig, de Cultura Popular i
Tradicional de la Generalitat de Catalunya

Dels parlaments que es

pronunciaren el president de l’entitat Sr. Josep Vinaròs, destacà que si bé ens
trobem en plena crisi, Sabadell, més Música ha augmentat el seu programa
d’activitats, organitzant el seu primer Certamen Musical Ciutat de Sabadell i
l’enregistrament d’un doble CD de música simfònica per a cobla i per a orquestra, en el
que intervingueren la Cobla Simfònica Catalana i l’Orquestra Simfònica del
Vallès alternant-se les dues, cal dir que la música és del mateix president. També
anuncià que per l’any vinent estant preparant actes extraordinaris en motiu de
celebrar el 10è aniversari de l’entitat.
El Sr. Jordi Molina persona
premiada l’any passat, lloà la tasca
de la Cobla Sant Jordi en
aquesta vesant de la música de
lliure format per a cobla, música
que tant aquesta cobla com la
pròpia entitat Sabadell, més
Música hi dediquen part molt
important de la seva activitat.
El Sr. Lluís Puig en representació
de la Generalitat va donar molta
importància a les entitats que

El Sr. Jordi Molina, presenta la Cobla Sant Jordi

malgrat la crisi s’esforcen per no
decaure i seguir endavant amb la seva tasca altruista. El Tinent d’Alcalde Sr. Joan
Carles Sánchez lloà la cultura musical de Sabadell, de la qual Sabadell, més
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Música, n’és un bon exemple.

Sabadell, més Música
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