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EXCURSIÓ A SICILIA 
 

 
 

No de bades, l’última excursió a Sicília, la illa més gran del Mediterrani, despertà un 
especial interès a l’hora de les inscripcions, amb les quals s’exhauriren les places en una 
setmana. Com ja és sabut, l’organització fou d’Amics de l’Òpera de Sabadell i de Sabadell, 
més Música, entitats unides per les excursions amb els seus socis i amics. 



No volem deixar de banda els encants d’aquella illa, ni tampoc la magnífica òpera Un ballo 
in maschera de Giuseppe Verdi en el Teatre Massimo de Palerm, una gran òpera en un 
gran teatre. Es gaudí plenament, no tan sols per l’espectacular presentació, amb un 
muntatge molt encertat, sinó també i especialment, per les veus dels solistes, de les quals 
cal destacar en el rol de Riccardo, a Giuseppe Gipali i de l’Amèlia, amb la soprano Virginia 
Tola, tots plegats un encert de primeres veus, l’orquestra i cor de l’Òpera del Teatre 
Massimo molt aplaudida, amb direcció de Paolo Arivabeni. 

 

Els encants turístics són d’una atracció 
sorprenent des de Catània fins Palerm, 
és a dir d’orient fins occident, si bé hem 
de destacar sobre tot els valors de la 
seva arquitectura monumental i com no, 
Les Catacumbes sorprenents i molt 
impressionants. La visita al volcà Etna en 
erupció constant de fum, s’inicià l’ascens 
a partir de la seva base fins pocs metres 
del cim, també fou de gran interès la 
visita a la Villa Casale, Patrimoni de la 
Humanitat amb 3.500 metres quadrats 
de fantàstics mosaics, la catedral de 
Palerm, amb variada policromia d’estils 

arquitectònics, etc. Fou tot un plaer per recordar.   

 

Amb les excursions que organitzen 
Sabadell, més Música i Amics de l’Òpera 
de Sabadell, s’està formant un grup molt 
compacte, amb socis i amics d’ambdues 
entitats, que poc a poc es consolida amb 
una gran munió d’amics, atrets per 
l’òpera i els coneixements de la 
geografia i història europeus. Hi sou 
convidats. 

En aquests moments és oberta la 
inscripció per l’excursió a Londres, els 
pròxims dies del 15 al 18 d’octubre, per 
tal de presenciar l’òpera Ariadna auf 

Naxos de Richard Straus, en el Royal Opera House, en el Coven Garden. Per informació cal 
trucar als telèfons  937267169 i 608999333, també a    vinaros@jvinaros.com     
Sabadell@sabadellmesmusica.com     www.sabadellmesmusica.cat 

Sabadell, més música 

Comunicació 



 
 
 

LA SARDANA A L’ESCOLA 
 

Sessions fetes el dia 27 de març de 2015 a la sala d'Actes de l'Escola Sant Nicolau de 
Sabadell. 

De 9 a 10 hores del matí, 3r i 4t de Primària, amb 120 alumnes (quatre classes) 

De 10 a 11 hores del matí, 1r d'ESO, amb 60 alumnes (dues classes) 

Tots amb els seus respectius mestres, més els dos mestres de Música. 

Els de 1r d'ESO prenien notes durant la conferència per poder fer un treball posterior a les 
classes respectives, amb el recolzament dels mestres. 

Una experiència molt gratificant per a la ponent, Maria Antònia Ibáñez, professora de 
Música, per l'atenció dels alumnes assistents i pel recolzament dels professors.  

 



Les diferències de nivell escolar i d'edat dels dos grups van propiciar dues conferències 
amb continguts ben adaptats a cada situació específica. 

 

 

DIRECCIÓ DE LA COBLA SIMFÒNICA CATALANA 
 

 

JORDI MOLINA 
DIRECTOR DE LA COBLA SIMFÒNICA CATALANA 
 
Si oportunament, s’havia anunciat el canvi de director de la Cobla Simfònica Catalana, 
gestionada per l’entitat Sabadell, més Música,  assumint la nova direcció el mestre Jordi 
León, cal dir que últimament s’ha arribat a un acord per les dues bandes, motivat per la 
renúncia del  nou director, d’iniciar els primers treballs amb la formació musical a la qual 
s’havia arribat a una entesa formal. Els compromisos ja adquirits amb anterioritat per part 
del Sr. Jordi León no li han fet possible emprendre la tasca davant la Cobla Simfònica 
Catalana, per excés d’ocupacions que no li permetrien dedicar-se amb la intensitat que 
requereix aquesta formació, dedicada únicament a concerts de música simfònica o de 
format lliure.  

Provisionalment s’ha fet 
càrrec de la direcció, el 
mestre Jordi Molina, que 
fins ara ha estat intèrpret 
de tenora d’aquesta 
destacada cobla. No cal dir 
que el mestre Jordi Molina 
és una garantia davant 
formacions d’alt nivell, 
col·laboració estimable que 
farà que els propers 
concerts donin els resultats 
positius acostumats.       

 
Sabadell, més Música 
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, 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 te pàgina web pròpia. 

 

www.coblasimfonicacatalana.cat 

Feu-la vostra. 

   VISITEU EL PORTAL WEB 

www.sabadellmesmusica.cat 

Si entreu a la 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 

 



 


