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ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS 2015 
 
 

 
 

El passat 12 de febrer va tenir lloc, a la seu social de l’entitat, l’Assemblea Ordinària de 
socis on es va fer balanç social i econòmic meritats durant l’any 2014. 



En la part econòmica es va presentar un balanç sanejat remarcant que l’entitat està 
absolutament al dia de totes les seves obligacions econòmiques i que aquesta és una 
important tarja de visita per poder treballar en els nous projectes en que s’estan endegant. 

 

Es va fer referència de la presència que Sabadell, més Música té en el teixit social, ja no 
només de Sabadell sinó també de Catalunya i en gran part és gràcies a la repercussió que 
està tenint la Cobla Simfònica Catalana que, fruit de la programació pròpia acurada i de la 
seva qualitat musical, és motiu de difusió en diverses programacions de Catalunya Música. 
En aquest sentit es va informar que, durant la segona quinzena de febrer, Catalunya Ràdio 
i Catalunya Música inseririen dues falques radiofòniques, una projectant la Cobla i l’altra 
anunciant el concert de l’1 de març. 

 

En relació a les activitats previstes per al 2015, es va informar sobre els dos viatges 
programats, el primer d’ells a Sicília aquest mes de maig. Però entrant de ple en l’activitat 
musical i més enllà del concert que tenim al tombar, les EMOCIONS de la MÚSICA, es va 
informar del projecte de participació que s’ha ratificat amb el cor sabadellenc d’arrel però 
de reconeixement internacional Cor Lieder Càmera, amb qui podrem gaudir de tres 
concerts acompanyats per la nostra Cobla Simfònica Catalana. 

 

Especial atenció i comentari pel que representa per al futur de la nostra cultura és el 
projecte encetat a finals del 2014, La cobla a l’escola, amb el que esperem i desitgem que 
els nois i noies que hi participin s’arrelin en les emocions de la cobla. 

 

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. 

 

Parlant de la Junta de Govern, es va ratificar la 
incorporació de nous membres, els senyors Josep Ballarà 
i Amadeu Papiol, i es va informar de la decisió de 
l’entranyable amic i col·laborador des de fa 11 anys, el 
senyor Josep Reverter, fins ara sots president, que va 
manifestar el seu desig de plegar i ho va fet amb unes 
paraules senzilles, franques i emotives, que van ser 
acollides amb un fort aplaudiment de tots els socis 
presents. 

 

 

 

 

 



PREMI NACIONAL AGUSTÍ BORGUNYÓ 2015 

Sabadell, més Música ha celebrat, el dissabte dia 28 de març, la 12a edició del Premi Agustí 
Borgunyó atorgat aquest any al jove Marc Timón i Barceló.  

 

En Marc Timón, aquell nen que només amb 6 anys va bufar per primera vegada i d’amagat 
el tible a la seva habitació fent córrer els seus pares a mirar si passava alguna cosa, és un 
jove periodista de carrera, però avui l’hem d’anomenar jove intel·lectual compromès amb la 
cultura i el seu país. Ho ha demostrat abastament amb els seus escrits marcats per la seva 
forta personalitat i amb una música que podem considerar universal, però que està 
impregnada del registre natural del seu Empordà, la cobla. 

La seva gosadia el fa arriscar al compondre i, lluny de ser incomprès, la seva obra es 
compta per premis, ja siguin aquests d’àmbit local com d’àmbit internacional, i és ell mateix 
considerat i respectat pels seus contemporanis en l’art de la composició musical. 

És així com Esteve Molero, guardonat amb el Premi Agustí Borgunyó 2014 ho va demostrar 
al presentar a Marc Timón com hereu natural dels comptes d’Empúries ja que, fill de 
Castelló d’Empúries, ha begut dels aires culturals i musicals que aquells van impregnar a la 
població fa més de 150 anys i que avui encara es mantenen vius. 

El premi Goldsmith al millor compositor, per la banda sonora “El árbol sin sombra”, el porta 
a un nou repte: iniciar el camí de Los Angeles de Califòrnia, als EEUU, on esperem li sigui 
terra d’inspiració i, com va fer el mateix Agustí Borgunyó, ens participi de noves creacions 
pensades en so de cobla. 

És precisament la preparació d’aquest viatge pel que el propi Marc Timón no va poder 
recollir personalment el premi, però no podia estar millor representat. Els seus pares, amb 
una senzillesa que no amagava les emocions que el seu fill els participa a viure, van recollir 
el premi de mans del regidor Josep Ayuso, en representació de l’alcalde. 



 

El premi, que és va lliurar durant un sopar a l’hotel Urpí, va comptar amb representants de 
la Generalitat i una important participació ciutadana, social, cultural i política que van 
rubricar en els seus parlaments els senyors Albert Bardolet, Carles Rossinyol i Josep Ayuso. 

En el mateix acte es va distingir a 
l’empresa Macesa, amb la Insígnia 
de l’Amistat. 

També es va fer un sentit 
homenatge a la persona d’en Lluís 
Subirana, prohom de la cultura 
catalana i amic de Sabadell, més 
Música que es va personalitzar en 
la seva vídua, la senyora Maria 
Rosa Cucurull. 

 
 



 

 

Amadeu Papiol 

Comunicació 

 
XARXES SOCIALS 

 
Sabadell, més Música cada dia més a prop. De fa temps que la nostra pàgina web és una 
finestra a la nostra actualitat i a aquest desig d’actualitat hi hem afegit la nostra presència 
al Facebook i al Twitter 

  

 

Sabadell, més Música – Cobla Simfònica Catalana 

No deixis de clicar m’agrada 



 
Fes-te seguidor a @SBDmesMUSICA 

 

COBLA SIMFÒNICA CATALANA 
 

Com ja es va informar, la Cobla Simfònica Catalana ja té pàgina web pròpia: 

 

www.coblasimfonicacatalana.cat 

Feu-la vostra. 

   VISITEU EL PORTAL WEB 

www.sabadellmesmusica.cat 

Si entreu a aquest portal web podreu escoltar íntegrament el concert 
"Els solistes de la cobla" 

 
 

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 

 

 


