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 IMPORTANTS ESDEVENIMENTS  

   

 

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

 

Marcel Sabaté. El director titular de la Cobla

Sim fònica Catalana ha estat distingit amb la

Medalla al Mèrit Musical 2012 per la Federació

Sardanista Cataluny a, la Unió de Colles Sardanistes

de Cataluny a i per l’Obra del Ballet Popular, per la

seva implicació en el conreu i difusió de la sardana i

la música de cobla, com a instrumentista de flabiol i

tamborí com a director de cobla i orquestra, com a

compositor i arranjador i com a professor de flabiol i

tamborí a l’ESMUC i al Conservatori de Música Isaac

Albéniz de Girona. El lliurament del premi tingué

lloc el passat dia 16 de novembre a Barcelona.

Cal dir que el premi concedit a Marcel Sabaté, ens

enorgulleix  també a Sabadell, atès que el mestre guardonat és el director de la

sabadellenca Cobla Sim fònica Catalana ben coneguda del públic sabadellenc que

assisteix  als concerts organitzats per Sabadell, m és Música. El seu rigor i el seus
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amplis coneixements de la cobla el situa davant els músics més complets que té el

nostre país. Des d’aquí felicitem al mestre Marcel Sabaté i atès la seva joventut,

esperem i desitgem segueixi aquest destacat camí musical vers la música del país.

Antoni Ros Marbà. El més destacat

director d’orquestra que porta el nom de

Cataluny a arreu del món, dirigint amb gran

solvència orquestres d’alt nivell, ha estat

nomenat Director d’Honor de la Cobla

Sim fònica Catalana. Una comissió de

Sabadell, m és Música, en una entrev ista

mantinguda en el domicili del mestre Ros

Marbà, li demanaren acceptés aquesta

distinció que honora a l’entitat sol·licitant i a

la Cobla Sim fònica Catalana. A la reunió

hi assistiren el president de l’entitat Josep

Vinaròs, el director titular  de la cobla

Marcel Sabaté, el músic Bernat Castillejo i la directiva M. Antònia Ibáñez. Cal dir que el

mestre Ros Marbà presentà l’any  2002, la Cobla Simfònica Catalana a la Sala Oval del

Palau de Montjuïc plena de gom a gom, l’acte s’ho valia. Una cobla que s’hav ia de

dedicar exclusivament a la interpretació de concerts, més tard es prengué la decisió de

dedicar-se solament a programacions de música simfònica o de format lliure, deixant

de banda tota la música popular o tradicional, ben atesa per altres formacions. Vista la

qualitat i trajectòria de la Cobla Sim fònica Catalana i la garantia del director titular

Marcel Sabaté, el mestre Ros Marbà va felicitar a la comissió delegada i acceptà ser-ne

el Director d’Honor, després de 10 any s de l’inici de la singladura.

10è Aniversari. El 2013 Sabadell, m és Música assoleix  els 10 any s d’activ itat.

Com cal l’entitat està preparant un programa d’actes extraordinaris que tindran inici el

dia 10 de febrer en el decurs d’un extraordinari concert amb la Cobla Simfònica

Catalana en el Palau de la Música Catalana. Oportunament donarem a conèixer més

detalls d’aquest concert, aix í com d’altres actes que s’estan preparant.
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