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RECONEIXEMENT JOAN PARDELL 
 

 

Sabadell, més Música va celebrar el proppassat 24 de juny la festivitat de Sant Joan de 
forma ben especial. 
 
Òbviament, felicitar qui es diu Joan és una tradició, però en aquesta ocasió s’honorava un 
Joan per alguna cosa més que per aquesta circumstància. 
 
Segur que els nostres socis recorden la figura d'un dels fundadors de Sabadell més música, 
Joan Pardell, que al costat del nostre president Josep Vinaròs, ha treballat per fer possible 
la realitat actual de l'entitat: ser reconeguda arreu per la difusió de la música simfònica per 
a cobla. 
 
Josep Vinaròs, President de Sabadell, més Música, i  Teresa Estadella i Marc Alguersuari, 
membres de la Junta Directiva, van visitar Joan Pardell per felicitar-lo i amb un obsequi, 
testimoni de l'agraïment per la seva dedicació a Sabadell més música des de l'any 2003. El 
text de la placa lliurada diu: 
 
Sabadell, més Música a Joan Baptista Pardell i Garroset, membre fundador i propulsor 

dels objectius de la nostra Associació. En reconeixement al suport rebut per la Junta de 

Govern. 

 
Joan Pardell va manifestar la seva alegria pel reconeixement i va agrair rebre'l el dia de la 
seva onomàstica. 
 
 
 
 
 



 
 
 
A la fotografia es recull el moment del lliurament de la placa commemorativa per part del 
President de Sabadell, més Música a Joan Pardell en companyia de la seva esposa Ramona 
Casanovas. 
 

 
 

                                      
 
 
 
 

EL JAZZ I LA COBLA      
 
El 5 de novembre, diumenge, cal que reserveu la tarda per gaudir de la bona música i dels 
excel·lents professionals que faran possible el proper concert de la Cobla Simfònica 
Catalana. 
 
Un foxtrot, un vals i una rumba formen part de la primera part del programa del concert del 
dia 5 i son una mostra del repertori que el mestre Agustí Borgunyó enviava des de Nova 
York: cent cinquanta sardanes i composicions per a cobla, més de cinquanta cançons per a 
veu i piano i una trentena de peces corals basades principalment en textos de poetes i 
escriptors sabadellencs.  
 
Tot això ho feia mentre escrivia música per una orquestra d’hotel, ballets, suits i operetes 
americanes i dirigia orquestres a emissores de ràdio i televisió. 
 



Agustí  Borgunyó va morir ara fa cinquanta anys i la millor manera d’honorar-lo és sentir les 
seves composicions en el transcurs del concert que unirà Catalunya amb la terra d’acollida 
del mestre a través del jazz, que protagonitzarà la segona part del concert amb el 
saxofonista Jordi Paulí, com a solista. 
 
El concert del dia 5 oferirà un cop més l’oportunitat de demostrar les grans possibilitats de 
la cobla com a formació orquestral  que pot interpretar tot tipus de música. 
 
El mestre Bernat Castillejo dirigirà aquest concert i rebrà el Premi Nacional Agustí 
Borgunyó.                

 
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 


