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El mes de maig ha estat important per a “Sabadell, més Música” ja que ha estat 
dedicat, entre d’altres gestions, a les deliberacions del jurat reunit per atorgar el 
Premi Nacional Agustí Borgunyó. 

El Premi Nacional Agustí Borgunyó va ser creat per “Sabadell, més Música” 
l’any 2004 i reconeix la vàlua i la tasca dels professionals o entitats que 
impulsen, creen o fan divulgació de la música simfònica o de format lliure per a 
cobla. 

En aquesta edició, Bernat Castillejo i Garnés ha estat guardonat pel jurat del 
Premi Nacional Agustí Borgunyó 2017. 

 

El jurat ha valorat especialment  la trajectòria d’intèrpret, de pedagog i de 
director de Bernat Castillejo i Garnés. La seva aportació en el terreny de la 
recerca i l’arranjament de músiques, ha estat cabdal per l’ampliació del 
repertori per a cobla. 

Professor Superior de flauta travessera pel Conservatori Municipal de 
Barcelona, el mestre Castillejo va rebre el Premi d’Honor de flauta i de música 
de cambra del Conservatori Municipal de Barcelona, el Primer Premi de Música 
de Cambra de Joventuts Musicals d’Espanya i el Premi de flauta del 
Conservatori d’Orleans un cop acabats els seus estudis a l’École National de 
Musique et Art Dramatique d’aquesta ciutat francesa sota el mestratge d’Arlette 
Biget. Alumne també dels flautistes Josep Maria Llorens i Bàrbara Held, els 
mestres Jordi León i Albert Argudo han estat part important de la formació de 



Bernat Castillejo com a intèrpret de flabiol i com a director d’orquestra 
respectivament. Actualment compagina l’ensenyament al Conservatori 
Municipal de Sabadell amb la subdirecció de la Cobla Simfònica Catalana, la 
direcció de la Banda Municipal de Sabadell i les cobles Mediterrània i Sabadell. 

El lliurament del premi es farà en el transcurs del concert de tardor organitzat 
per “Sabadell, més Música” i que serà dirigit pel mestre Castillejo. 

“Sabadell, més Música” vol oferir als seus socis diferents possibilitats de 
descobrir la música simfònica de cobla de gran qualitat. És per això que 
aquesta temporada s’han ofert concerts a Sabadell, Lleida, Rubí, i es continua 
treballant per ampliar el nombre la temporada propera. 

Des de l’any 2005  “Sabadell, més música” organitza viatges sempre amb  
música com a objectiu. En un principi es tractava d’excursions turístic-musicals, 
una a la  primavera i una altra a la tardor, per assistir a concerts importants. 
Més tard s’arribà a un acord amb l’Associació Amics de l’Òpera de Sabadell, 
per portar als socis d’ambdues entitats a visitar els teatres més importants 
d’òpera d’Europa amb extraordinàries programacions: Nuremberg, Venècia, 
Estrasburg, Londres, Sicília, Budapest, Nàpols, Londres, París, Dresden, 
Bordeus, Letònia, Berlin, Roma i Amsterdam han estat algunes de les ciutats 
visitades.  

 

 

Visiteu  les nostres pàgines web: www.sabadellmesmusica.cat i 
www.coblasimfonicacatalana.cat  


