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UN BRILLANT CONCERT 

 

Abans d’iniciar el concert, el president de Sabadell, més Música Sr. Josep Vinaròs, llegí un 

relat referit als moments difícils que està vivint el país i el sofriment dels empresonats i les 

seves famílies, exigint siguin alliberats immediatament. La sala respongué positivament.  

 

 

Com ja s’anuncià anteriorment, el passat dia 5 de 

novembre es celebrà en el Teatre Principal de 

Sabadell, el concert que ens ofereix Sabadell, més 

Música arribada la tardor. La programació despertà 

especial  interès, així doncs la sala fou insuficient.  

 
 
 

Una primera part dedicada al 30è aniversari de la 

mort d’Agustí Borgunyó, amb excel·lents obres del 

mestre sabadellenc i una segona part dedicada íntegrament a la música de jazz, amb 

partitures americanes que despertaren la sensibilitat d’un públic lliurat a aquella música 

que sempre és benvinguda. 

 
 

Com acte destacat hem de palesar 

el lliurament del Premi Nacional 

Agustí Borgunyó que atorga cada 

any l’associació Sabadell, més 

Música, en aquesta ocasió fou 

destacat el director de la Cobla 

Simfònica Catalana, el mestre 

Bernat Castillejo i Garnés que 

dirigia la cobla en aquell moment. 

Amb la batuta del mestre 

guardonat, la formació musical 

actuà a un gran nivell com la 

primera del país.  



Fou un concert rodó, hi ajudà el solista de saxòfon Jordi Paulí, un brillant músic com a 

compositor i com intèrpret de tenora i saxo, aquest últim és el que dóna vertader caràcter a 

la música de jazz. 

 

 

Cal dir també que aquests concerts de música lliure per a cobla, van adquirint notorietat i 

s’han anat obrint camí en mig de la gran oferta musical que es gaudeix a Sabadell, hem 

d’esperar l’oferta que ens presenti Sabadell, més Música en el seu concert de primavera. 

 

 

 

Com és tradicional en aquests concerts, en feu la presentació l’expert radiofònic i ben 

documentat Jordi Saura.      

 

 

 

 
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 econòmiques als nostres socis.   

Per saber-ne més detalls, no deixeu de visitar el nostre portal web:    
 

www.sabadellmesmusica.cat 

 

 
 
 



 
XARXES SOCIALS 

 

Ens trobaràs a  Sabadell, més Música – Cobla Simfònica Catalana  

 

No deixis de clicar m’agrada 

 

I també a @SBDmesMUSICA. Fes-te’n seguidor.  

  

 

COBLA SIMFÒNICA CATALANA 
 

www.coblasimfonicacatalana.cat 

 

VISITEU EL PORTAL WEB 
 

www.sabadellmesmusica.cat 
 

Hi podreu trobar enregistraments dels nostres concerts 

 

 

 

 

 

 
Més informació: 

 

Sabadell, més Música 

Carrer de Sant Joan, 20.  08202.Sabadell 

93 726 71 69 – 608 999 333 

www.sabadellmesmusica.cat 

sabadell@sabadellmesmusica.cat 


