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FLOR DE PRIMAVERA...FRUIT DE TARDOR
Sabadell, més Música, a les portes del seu viatge a Estrasburg i Alsàcia, està immersa en la
preparació de tota l’activitat que culminarà a l’inici de tardor amb un concert i el segon
viatge musical de l’any, en aquest cas a La Fenice de Venècia.

El passat 10 de febrer va tenir lloc, a la seu social de l’entitat, l’Assemblea Ordinària de
socis en la qual es va fer balanç social i econòmic meritats per l’entitat durant l’any 2015.

En la part econòmica, es va presentar un balanç sanejat remarcant que l’entitat està
absolutament al dia en totes les seves obligacions econòmiques i que aquesta és una
important tarja de visita per poder treballar en els nous projectes en que s’està treballant.
El president senyor Vinaròs va fer una clara exposició de la trajectòria, cada dia més
arrelada de l’entitat al si de la ciutat i ara mateix a Catalunya, on la producció amb que es
treballa a la Cobla Simfònica Catalana és carta de presentació a la programació de diverses
ciutats del principat.
No va escatimar les referències a les dificultats que
comporta treballar amb producció pròpia i presentar el
projecte com la transcripció de la música, en la seva
generalitat, a la formació instrumental catalana.
En relació a les activitats previstes per al 2016 es va
informar sobre els dos viatges programats (ja esmentats) i
la feina que s’està fent perquè el concert de tardor es
rubriqui amb el segell d’interès i qualitat que ens és propi.
El projecte de la Cobla a l’Escola s’està treballant de
manera que es consolida i esperem i desitgem que els nois
i noies que hi participin s’arrelin en les emocions de la
cobla.
Cada dia més arrelada l’idea de Sabadell, ciutat de la
música, ens fa viure l’entitat amb il·lusió i ens engresca a
treballar per poder oferir més presència en la programació musical i divulgativa que ens és
pròpia.

Es va encetar un debat en relació a les altes de nous socis on va quedar clar que la Junta
de Govern està esmerçant tot el seu enginy per mantenir i incrementar el nombre de socis
que creguin i donin suport al projecte de l’entitat.
Amadeu Papiol
Comunicació

AVANTATGES PER ELS 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.

Carrer de Gràcia, 87, baixos – 08201 Sabadell
937274987 – 638478757
www.cmgraciavalles.com
Certificats mèdics, renovació del carnet de conduir...
Els avantatges són extensius als familiars dels socis

Carrer del Sol, 1 – 08201 Sabadell
937261522 – 636911422 Israel Rodríguez
www.catalanaoccidente.com
Assegurances de la llar, de cotxe, de vida, de negoci... (fins a un 20% de descompte)

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
Com ja es va informar, la Cobla Simfònica Catalana té pàgina web pròpia.
www.coblasimfonicacatalana.cat

VISITEU EL PORTAL WEB
www.sabadellmesmusica.cat
Si entreu a la web podreu escoltar íntegrament el concert
"Els solistes de la cobla"
i moltes altres obres de música simfònica o de lliure format per a cobla
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