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Més Música ..... 2017 
 

Tancàvem l’any amb un acte al teatre Principal organitzat per l’Ajuntament de la ciutat on 
es presentava l’agenda d’activitats que les diferents entitats hem preparat per al primer 
semestre del 2017. 
 
Sabadell, més Música, una vegada més hi va tenir un paper destacat presentant el seu 
concert que serà interpretat per la Cobla Simfònica Catalana sota la direcció del mestre 
Jordi Molina. 
 

 
 



Com ja hem anat comentant, a la segona part gaudirem de la música del saxofon i podrem 
veure com encaixa en una perfecta tessitura amb la sonoritat que ens és pròpia de la 
cobla. 
 
També s’està treballant amb el viatge cultural operístic (Norma) a Nuremberg, però 
abans haurem pogut gaudir tots plegats a l’entorn, un any més, del Premi Nacional Agustí 
Borgunyó i celebrar amb el guardonat la riquesa de la nostra música. 
 
Com a entitat viva i dinàmica tenim l’obligació de dir que estem treballant amb nous i 
intensos projectes. En el cas de Sabadell, més Música és una realitat que frisem per 
compartir amb tots vosaltres el més aviat possible. 
 
Mentrestant us emplacem a seguir-nos amb el millor desig de felicitat per aquest 2017. 
 
Amadeu Papiol 
Comunicació 

 
 

LA COBLA I EL JAZZ – El saxofon 
Fe d’errades 

 
En l’article del número 57 de novembre fèiem esment del saxofon contralt en Si bemoll, 
normalment conegut com saxo alt. 
 
Cal dir que la seva afinació és en SI bemoll. 
 
Lamentem l’errada. 
 

 
AVANTATGES PER ALS SOCIS 

 
Us informem que hem ampliat els establiments que, adherits al projecte de Sabadell, més 
Música, s’han sumat a oferir avantatges econòmics als nostres socis. 
 
Per veure’n tots els detalls, no deixeu de visitar el nostre portal web   

www.sabadellmesmusica.cat 
 

 



 
 

XARXES SOCIALS 

Troba’ns a       

 

Sabadell, més Música – Cobla Simfònica Catalana 
No deixis de clicar m’agrada 

I a:  
Fes-te seguidor a @SBDmesMUSICA 

 
 
 

COBLA SIMFÒNICA CATALANA 
www.coblasimfonicacatalana.cat 

  
 

VISITEU TAMBÉ EL PORTAL WEB DE L’ENTITAT 
www.sabadellmesmusica.cat 

Si hi entreu podreu trobar enregistraments dels nostres concerts 
 
 
 

Més informació 
  
Sabadell, més Música 
Tels. 93 726 71 69 - 608 999 333 
Adreça: C/ de Sant Joan, 20. 08202 – Sabadell 
www.sabadellmesmusica.cat 
sabadell@sabadellmesmusica.com 

 
 

 


