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NOTí(IES

Ja está en marxa Ia Copa Rádio Vilafranca 2010
¡ Tro BoaDA

La Copa Rádio Vilafranca
2o1o de futbol estd reconegu-

da per la Federació Catalana
de Futbol i s'ha convertit en

l'única competició que no
organitza l'ens federatiu i que

té el seu reconeixement

oficial. Així, a la "Nit de

campions", el campió de la
Copa també rep una disünció
federativa i figura en el llistat
de campions catalans.

PARTICIPANTS

A la Copa Rádio Vilafranca
2o1o de futbol hi participen

els 3 primers classificats de

les comarques de l'Alt Pene-

dés i el Garraf dels grups ro i
tt de la Tercera Categoria

Territorial, excepte els que

disputin la promoció o siguin
filials d'equips de segona

regional.

També hi participen els 1s 4
equips amb millor puntuació
de les comarques de l'Alt
Penedés i el Garraf dels grups

8 i rz de la Segona Categoria
Territorial i l'equip amb

millor puntuació de la comar-
ca del Baix Penedés del Grup

3 de Ia Segona Categoria

Teritorial, excepte els que

disputin la promoció.

CALENDARI DE LA
COPA BADIO VILAFRANCA 2O1O

Quarts de final (Camp municipal de Mo¡a)

dissabte 5 de juny
'17,00 i 19,00

diumenge 6 de juny
'17,00 i 'r9,00

Semifinals (Camp munic¡pal de Mo¡a)

dissabte 13 o diumenge 14 dejuny
17,00 i '19,00

Final (Camp munic¡pal de Vilafranca)
d¡ssabte 19 de juny

Triangular de tercera territorial equips dels grups 10 ¡ 11

(es pot convidar una selecció d'un altre grup)

16,30 1r partit / 17,15 2n part¡t / 18,00 3r partit

19,00 Homenatge a Mariá Tutusaus i Final

LA PROGBAMAÚÓ -02106/2010 (



NOTÍCIE5

El palmarés de la CoPa Rádio
Vilafranca de futbol
Futbolísticament la comarca

de l'Alt Peneclés presenta una

fisonomia molt especial: el fet

de tenir equips fede¡ats i amb

unes distáncies mínimes

sempre ha propiciat que les

competicions es visquin amb

intensitat.

Fa 23 anys, amb l'objectiu

d'allargar una mica més la

competició futbolística, els

responsables d'esports de

Rádio Vilafranca i una comis-

sió d'equips comarcals van

posar ñl a l'agulla Per crear

una nova competició coma¡-

cal a imatge de la CuP angle-

sa.

Les tres primeres edicions les

van guanyar lAtlétic vilafran-
ca (1986), la Gornal (1989) i
l'Espirall (1991).

La competició va viure un
paréntesi de rz anys, Perd es

va retrobar el zoo3,ja amb un

nou format que, Poc a Poc,

s'ha anat consolidant. Aquella

eilició la va guanyar l'EsPirall.

La competició es va consoli-

dar definitivament I'anY

2oo4, quan es va obrir la
Copa al Gaüaf i ja va tenir el

reconeixement oficial de la
Federació Catalana ¿le Futbol.

El 2oos va guanyar l'Atlétic

1986 - AfVILAFRANCA.UD ESPIRALL 2.0

1989 - CF LA GORNAL-UD ESPIRALL 1.0

r991 - UD ESPIRALL-CF VILOBÍ 1-1 (8-7)

2OO3 - UD ESPIRALL-UE MARTINENCA 2¡
2004. UE SITGE5-CFP MOLANTA 3-I

2OO5 - AfVILAFRANCA.CE RIUDEBITLLES 3-O

2OOó - CFP MOLANTA.CE RIUDEBITLLES 3I
2OO7 - CF SUBURENSE-CD RIBES 0-0 (+2)

2OOS - CFP MOLANTA-CD RIBES 3-O

2009. CF LA GRANADA-CF SANT CUGAT 3.1

Vilafranca i el zoo6 el Mola¡-
ta. El 2oo7 es va incorPorar el

premi econdmic de l5oo
euros i la va guanyar el Subu-

rense. El 2oo8 va repetir
premi el Molanta i el zoog va

guanyar La Granada.

Mól¿ntá.2006 5uburense.2007

Molanta.2ooS La Granada.2009

p Le etocneunctó ortoo/:oto



NOTÍCIE5

Vilafranca alenteix el creixement de població
¡ GoREm MaRfNEz

van fer 53 lücéncies, mentre
que aquest 2oo9 ha baixat

ñns a les 23. Les llicrincies per

arreglar les faqánes han estat

53, tant I'any passat com

l'anterior.

LAjuntament de Vilafranca
ha publicat un ilesplegable

anomenat "XifTes ¿le Yilafran-
ca 2o1o" amb les ilades de

qué disposa pel que fa a la
població de Ia vila referides a

r de gener de zoro aií com

altres indicadors económics

com ilades sobre habitatges,

població ocupada per sectors

o llicéncies d'obres. D'aquest

desplegable se'n poden

extreure dades que constaten

que Vilaftanca ha seguit

creixent fins arriba¡ als

39.ooo habitants, tot i que

d'una forma cada cop més

lenta. Un dels motius que ho
pot haver provocat ha estat la
rotació ¿le ciutadans que ha
generat la crisi econdmica.

A Vilafranca hi ha, segons el

padró municipal, 7.120
habitants estrangers i és en

aquesta població immigrada

on els moviments d'a¡ribades
i sortides són més habituals.

Una altra de les dades signiñ-
catives que mostren els

efectes de la crisi és la baixada
de les llicéncies d'obres que ja
es va notar I'any zoo8.
Durant l'any 2o08, entre obra
nova i reforma o ampliació, es

E MENYS DEL 3%

E oEL aaLis%

¡ MÉs oElts%

LAPR0GBAMAC|ó 02/06/2010 ( l



Vilafranca organitza Nits Q per
difondre oci saludable
r S LVA DELGADo

Fruit de 1es trobades d' una

taula de treball iltegrada per

diferents agents vinculats a

I'oci nocturn de Vilafranca
que peúddicament n'ana-
litzen la qualitat i fan propos

tes, s'ha organitzat una jorna-

da de1 "Nits de Qualitat". El

dissabte z9 de maig a

diferents locals d'oci nocturn
de la vila hi haüa un exposi-

tor amb materials informa-
tius sobre prevenció de riscos

en el consum d'alcohol i de

drogues, a més del passi de

diferents audiovisuals breus
que mostraven qué pot
passarJ per exemple, si

combinem el consum de

substáncies amb la conduc-

ció.

Els locals que es van sumar a
aquesta iniciativa són La

Modema, El Forat del Pany,

La Bolera, Virusnet, El
Tránsit, Dkate, Arcs, Casino

ByArcs, Marengo, Grill g, Tik
Tak i Cal Noi Noi.

Nits de Qualitat a Vilaf¡anca
també oferiran aquest cap de

setmana un concert al Forat
del Pany a cárrec del grup

& lmlcrrr,uc o. r:,tstzon

Estramoni, el divendres 4 cle

juny a Ia mitja nit i una xerra-

da el dissabte, 5 de juny, al

VirusNet Café sob¡e la reduc-

ció de riscos en el consum de

drogues.

Justament el programa És

notícia d'aquesta setmana

tracta¡á el tema de Ia preven-

ció de les drogodependéncies a

la comarca de I'Alt Penedés,

fent-se ressd de les activitats

de la jornada "Nits de Quali-
tat". i analitzant també el

treball i les propostes que

plesenta el CAS de la Manco-

munitat de l'Alt Penedés i

Garraf.

El Centle d'Atenció i Segui-

mel1t de ]es Drogodependén-

cies (CAS) és un centre creat
per la Mancomunitat Inter
municipal de Penedés i Ga¡¡af
amb el suport dels trenta-dos
ajuntaments que la formen i
subvencionat per l'Órgan
Técnic de Drogodependéncies

de la Conselleria de Salitat i
Seguretat Social de la Genera-

litat de Catalunya. En els

darre¡s mesos ha estat treba-
llant en I'elaboració d'un pla

de prevenció a nivell comar-
cal.

El programa Es notícia s'emet el5 dimecret dUous, d¡ssabtes
i diurrenges ¿ Penedés TV



EI Servei de Medi Ambient de

I Ajuntameut ile Vilafranca, en

el marc ile les activitats educa-

tives que ofereix, ha iniciat
durant aquest curs 2oo9-2o1o

r¡na nova proposta anomena-

da Fem un hort! Aquesta

iniciaüva consisteix en facili-
tar la posada en funcionament

de ltrort.

Es fa assessorament als

mestres responsables, s'aile-

qua l'emplaqament per

habilitar-hi ltofi i es facilita

un composta¿lor. L activitat

s'acomparrya cl'un taller de

formació que realitza l'equip

d'educació ambiental de la

Mancomunitat Alt Penedés-

Garraf. A partir d'aquí, l'escola

es fa cárec de disposar les

eines adequades i preparar el

planter per a cada temporada,

aií com gestionar el dia a dia

de l'hort. Aquest primer any

s'han aüerit al programa Fem

un hort! la llar d'infants El

Parquet, l'escola Montagut i el

CEIP Mas i Perera.

NOTíOES

3 centres educat¡us de Vilafranca
partic¡pen de l'activitat Fem un hort!

Les escoles Estella i
Circell reben el premi
Baldiri i Reixac

. Srvra DELcaDo

Els alumnes de Cicle Inicial de

l'Estalella Graells de vilafran-
ca han guanyat 2.ooo euros

per a comprar llibres en catalá

per a l'escola amb el seu teball
"Els nostres nous jocs ile patí

en catalá", ¿lirigit per les

mestres d'educació física i de

música. Es tEcta d'un heball
de creació de jocs amb música

i percussió de mans, insptats
en elsjocs populars de pati que

es canten tot picant les mans

ilels companys, que passen de

generació en generació sense

saber qui se'ls ha inventat i
que són tots en castellá.

Quant a l'escola Circell de

Moja ha guanyat un dels

premis Baldiri Reixac pel

projecte '\ridá sana", en el que

hi participen tots els alumles
ile l'escola, iles de P3 a 6é amb

l'objectiu de fomentar la üda
sana posant l'accent en hábits

d?rigiene, alimentació i
descans personal.

En aquest cas, el premi está

dotat amb 7oo euros que es

destinaran a adquirir llibres
per a ampliar el fons de la
biblioteca.

l-A PRoGRAMA0Ó , 26105/2010

Hon de l'escola Montagut



NOTí(IES

Unió de Pagesos
denuncia l'actuació
del DPTOP

. SÍLVA DELGADo

El sindicat denuncia que el
procés d'ocupació de camps

de conreu al Garraf i al Pene-

dés derivat de les obres de

condicionament de les car¡e-

teres C-15 i C-37, conegudes

com Eix Diagonal, s'está

portant a terme sense que el

departament de Política

Territorial hagi determinat

encara els preus de les expro-
piacions finals.

Les ocupacions han suposat

destrosses dels conreus de

ünya, que ara es troba en ple

creixement; a més, els propie-

iaris han de tornar a moure

els emparrats ile vinya, amb

les molésties que aquest fet

comporta, com a conseqüén-

cia de les noves expropiacions

de terres preüstes en el
projecte constructiu de l'obra.

Per aixd, Unió cle Pagesos

denuncia que els afectats per

les expropiacions d'aquestes

ob¡es, iniciades fa sis mesos,

només han cobrat els

pagaments a compte de l'Acta
d'Ocupació en quantitats molt
baixes i que es desconeix

quina será la indemnització

final i quan es cobrará.

p Ll rnocnm,ll cñ - ouo6r2o1o

El servei d'acollida per a nens

de o a 6 anys es posa en

funcionament amb la voluntat

d'ajudar a mnciliar la prácüca

física i esportiva de pares,

mares i familiars amb el fet de

tenir nens. Ia regidora, Emflia

Torres, recorda que "des del

C.nmplex s'ofereix una ámplia

oferta d'actiütats que es

poden fer de manera conjunta

entre els pares i els infants,
perd que sinó s'ofereix aquesta

opció".

En aquest primer any a més,

s'ofereix de marera gratuita

per els abonats, i amb un preu

reduit per la resta.

A banda de lopció de deixar-lo

tota l'estona, amb un máxim

de dues ho¡es, s'ofereix la
possibilitat de, després de fer
una actiütat conjunta i haver
j a vestit el nen, poder-lo ¿leixar

en acollida mentre I'adult es

dutxa i es canüa.

Aquest serrr'ei ent¡ará en

funcionament el 7 de juny.

També que els dies 7 i 8 de

juny es podran recolli¡ al

mateix Complex Aquátic el

nÍrmeros per poder-se apuntar

a les activitats del proper curs.

El dia 10 es fará públic el

sorteig i partir del dia t es

comengaran les inscripcions.

Nou servei d'acollida al
Complex Aquátic de Vilafranca

r SEAcr ANsoN

Espaidelnouserveid?collidadinsle5instal.la.ionsdelComplexAquátic



NOTÍ(IES

S'entreguen els premis CreaJove
als emprenedors del Penedés

portátil, el guardó va ser per

al projecte REMUS SLNE,

presentat per Pol Alcázar i
Eric Enguita. Aquest projecte

pot ser una realitat en breu,

segons els seus impulsors,
que volen importar barriques

de Coldmbia per al magatze-

matge de ü.

Er la categoria d'Idea de

negoci més creativa, el premi,

consistent en dos xecs

ofimátics de z5o euros, va ser

per al projecte GLTITEN

FREE!

La candidatura haüa estat

presentada per Alba Casas,

Amal Benhattal, Rocío Flores,

Alba Flores, Mdnica Díez i
Laia Pérez, totes elles

estudiants del IES Intermuni-
cipal del Penedés, del grau

mig d'administració. La idea

que tenien era fer un restau-

rant especialitzat en alimen-

tació sense gluten

La 8a Jomada de I'Empre-
nedor, dedicada fomentar el

món de l'emprenedoria i el

reconeüement de la ñgura de

1'empresari, acollia a les instal
.lacions del Centre Agora de

l'Ajuntament de Vilafranca
l'acte de lliurament dels

premis de la 8a eilició del

concurs Creajove, en el qual

haüen participat 44 candida-

tures. En la categoria de

Millor projecte empresarial,

premiat amb un ordinador

a

6-.

PolAlcázar iErinc Eñquita re.ullen elprimera millor projecte em pres¿ria

Ll enoc ulttó - o:loenoto fl







08rllC L'informatiu
08:10 Tertúlia d'actualitat,

091)0 L'¡ñformat¡u LSC. Amb
llengua de signes catalana

09:lC Va de cartells
I0r00 L'informatiu
l0:30 És notí(ia. L¿ promo.ió de

Penedés
I0r45 Vilafranca opina. La

promo(ió de Pened¿s
1 1:00 L'informát¡u
l'l l0 Contrapunt,

Pep Que art IERCj
12i00 L'informatiu
l2:30 Teatre gran aVilafran(a
13:00 l]informatiu
13130 Va de (astells

TARDA

l4:00 L'informat¡u
l4rl0 Solidár¡a.Solidarirat i

Cooperació
l.::5tr Pel Penedés.Eie rnl orsvinr

ie ¿ DC Pe¡ed¿e
L'informatiu
Economia ¡ empresa.
:l pape, de ¿ do¡¡ di¡s
'empresa

L'¡nformat¡u
Els esports. Básquet
Xar¡ba V l¿ss¿

L'informatiu
Notí<ies delVendrell
L'informatiu
Solidár¡a. Solidaritat i

Cooperació
I8:50 Pel Penedés.Eis fir orsvins

de ia DO Pened¿s
l9:00 Ba-ba. lnfantil.XTVL
l9il0 Oué? Non.lnfantil. XTVI

I9::0 Esports en xarxa,XTVL

VESPRE/NIT

20r00 L'informatiu
20t30 Els esports.Básquet

Xar¡b¿ Vil¿ssá
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2/04
22:10

22:54

23:00
23:10

L'informat¡u LSC, Amb
llengua de signes cata an¿
Al d¡a. Notícies d'arreu. XTVL
L'informatiu
Solid¿ria.Solidaritát l

Cooperació
Pel Pened¿s.E s mi orr !lrs
de l¿ DO PeneCas

L'informatiu
Economia i empfesa.
[] p¡ )er de a dona ciins

rÍ=_L_l
do¡es:r,.: ,-,

Es(ena ris. Cu ltu ra. XTVL en
cadena
L'informatiu
Notícies del Véndréll
L'informat¡u
Solid;ria. Solidaritat i

Cooperació
Pel Pened¿r.Els nr;l o¡s vins
de la DO Pened-"s

L'¡nformatiu
Eaonom¡a iemplesa.
E p¡p-.r d? a dona drns

L'informatiu
Els esports. Básquet
X¿mb¿ Viiass¿
L'informatiu
Notí(ies d€l Vendrell
L'¡nformatiu
Solidária. Solidaritat i

Cooperació
Pel P€nedés.Els mil o15 vins
de la DO Penedés
L'informat¡u
Eaonom¡a iempresa.
Ei p¿pe. de ¿ dona dins

.l
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-i c0
'::la

:6:00
l6:30

l7:00
1l3A
I8r00
l8:10

C0r00

01:00
01:lC
02:00
02:30

!2:54

0::00
03:30

04:00
04:30

05:0C

05:10
06:00
06:30

06:50

07:00
07:30

I\4ATI

:E:!l Penedés matí. Actual¡tat
CE:ll fertúlia d'aGtualitat.

Política
09:10
I2:L¡l
I3:00
I l:3C

fARDA

l4:00

l4:10

Plafa Penedé5. Maqazín
El que faltava,Humor
Penedés migdia. Actualitat.
Esports 14

Les notí<ies del migd¡a.
Notícies d'arreu.COM Rádio
Tertúlia d'actual¡tat.
Política

15i00 Al teu aire. RadiofórmLrla

VESPRE/NIT

20r00 Penedés ve5pre. Actua litat
20:30 El (inema de lá setmana
2l:00 La música de l'atzar.
22:00 Personal
23:00 Penedés vespre. Actua¡itat
23r30 Tertúlia d'aGtualitat,

Política
00:00 Pla(a Penedés,Magazin
0l:00 Feel¡ng Rock.Musical
04:00 EI que faltava. Humor
05r00 Connexió amb COM Rádio

u'Ezocn
f I p"t*, ¿r q"¿a\;

Restauració de mobiliari antic
Pintura creativa

Cursos de restauració
Pressupost sense compromís
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c8:00 L'informatiu
,8 3U Tertúlia d'actualitat.

Cultur¿
!9r0tr

09r10

10r00

I0:10

l0:45 Pel Penedét.tls mil o15,.,lns

I l:00
I l:30

l2:00
'12:10

ll:00
1 l:J0

I7:00
I7:30
18 00
I f1.30

19:0Cr Ba-ba.lnfañti.XTVL
i 9:10 Qué? Non. lnfantil. XTVL

I9:3C Esports en xarxa. XTVL

VE5PRE/NIT

MATí

C8:00 Penedés matí.Actualitat
08:lC Tertúlia d'a(tualitát.

Cultura
C9:!0 PlaCa Penedés.Magazín
I2:C0 El que faltava! Humor
'l 3:0ú Pened¿s m¡qdia. Actualitat.
I lr30 Erports 14

TARDA

l.+:00 Les notíc¡es del migdia.
Notícies d'arreu.COM Rádio

1 4:10 fertúl¡a d'a.tualitat.
cuhur¿

I5:0al Al teu aire. Radiofórmula

VESPRE/NIT

2000 Penedésvespre
20r30 Ampliro(k.Mús¡ca
2t :00 Temps de festa. l\¡usical
22rc0 Top XXl, N¡usical
23:C0 Penedés vesp¡e. Actua litat
23:30 Tertúlia d'adual¡tat.

Cultura
a0:00 Plasa Pened¿s. I!4ag azín

03:00 Temps de festa. l\4 usica I

04:0ü Elque faltaval Humor
05:00 Connexió amb COM Rádio

L'informátiu LSC. Amb
llengua de signes c¿t¿l¿na
Notí<¡es delvendrell
L'informatiu
Solidária. Solidaritat i

Cooperació

de la DO Penedés

L'¡nformatiu
Economia i empresa.
El paper de ¿ don¿ dins

L'informatiu
Els esports. Básquet
Xamba Vi1¿ss¡

L'informatiu
Notí(ies delVendrell

TARDA

1¿ii00 L'informat¡u
14:30 Món pagés,dia a dia.

Selm¿r¿ 22
l,l:,15 La nostra h¡stdr¡a. Les follis

.1. P..F.lnr
I5:00 L'informatiu
15i30 Mus¡(ald€ Plasa Penedés
I6i00 L'inforrnatiu
I6:30 Els esports. Futbol Copa RV

Ollvela Hortcnen.
L'informatiu
Muntanyes d'aventura
finforllrat¡u
Món pagés,dia a dia.
setñr¿na 2l

I8:45 La nostra h¡st¿ria. Les lonis
.le Penédér

22:,15 La nostra história. L:! fonl5

23:00
23:10
00:00
0l:00
01r10

02:00
C2:10

.lel Pen¿dis
L'¡nformatiu
Musicalde Pla@ Penedés
La Malla Tendén(¡es. XTVL

L'¡nformatiu
Muntanyes d'aventura
L'¡nformat¡u
Món pag¿s,diaadia.

02:45 La nostra história. Lcs fon¡s
delPenedé§

0l:00 L'informatiu
0l:10 Musicalde Pla(a Penedés
0¿i:00 L'infornratiu
0¿::3C Els esports. Futbo I Co pa RV

O ivella-Nortonerc
L'¡nformatiu
Muntany€s d'aventura
L'¡nformat¡u
Món pag¿s,dia a dia,

20:00
20:30

: l:00

)2:AA

C;:00
05:3C

06:00
06:lO

06:45 La nortra histdr¡a. Les fon¡s
delPe¡ed¡!

c7:00 L'informat¡u
07:30 Mus¡calde Plasa Penedés

L'informat¡u
Els esports, Futbo Cop¿ RV

O ive l¿ Ho¡to¡enc
L'informat¡u LSC. Amb
llengua de signes catalana
Al dia. Notíc¡es d'arreu. XTVL

L'informat¡u
Món pagés,d¡a a d¡a.
Setm¿¡¿ 22

t,c Pi0[RA]\'lAt 0 02r0a.ii0t0 M
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VESPRE/NIT

20:00 Les notíc¡es de Ia setmana (l)

20r30 C¡utadella.
Actualitat parlamentária

2l:00 Econom¡a ¡ empresa.
El p¿per de a dona dins
'empres¿

21130 Al dia. Notícies. XTVL

§ ir rnocne,ll,lcró o:roonrlro

00:00 F¡lmets
00i30 c¡utadella.

Actualitat parlamentária

01:00 E(onom¡a ¡empresa.
El p¡per de la dona din5
'empTe5a

01 :30 La setmana.Actualitat
02:00 Le5 notíciesde la setmana (l)

c2r30 l]arxiu deVilafranaaTV.
La múslca ¿ V; áfranca (1996)

i Jo¿n Pedrero (l995)
03:00 Terra devins
03:30 És notíc¡a. La promoció del

Penedés

03:45 Vilaftanca opina. L¿

promoció del Penedés

04:00 Ler notíc¡es de la setmana (l)

C4:30 Ciutadella.
Actualitat parl¿mentária

05:00 Eaonomia iempresa.
El paper de la doña d ns

05i30 Lasetmana.Actualitat
06:00 Les notíc¡esdela setmana (l)

06i30 l]arx¡u de V¡lafrancaTV.
L¿ música a Vilafranca (l996j
iloan Pedrerol(1995)

07:00 Terra de v¡ns
07:30 És notícia. La promo.ió de

Penedés

07i45 V¡lafran(a opina. La

pronro.ió del Penedés

08:00
C8r30

C9:00

09 30

l0:0C
10r30

l0:45

11:00

I1:30
I2:00
I2;10

Olivella Hotonenc
I3r00 L'¡nformatiu
I l:30 Punts ¡ gols. Repetició

TARDA

14i00 XS-Esports
I6:00 Le5 notí<iesde la setmana (l)

I ó:10 Ciutadella.
Actualitat parlamentária

I7:C0 Econom¡a¡empresa.
El p¿per de la do¡a d ns

Iempres¿
La setmana.Actualitat
Les notídes de la setmana 0
Uarxiu de V¡laf ran<a TV.

L¿ r¡úsi.¿ a Vl afranca (1996)

I Joan Pedrerol (l995)
Terra de v¡ñs
És notí(ia. La piomocló del
Pen€dis
Vilafrañ(a op¡na. L¡
pro¡¡o.ió del Penedés

l7il0
I8:C0
'18:10

19r00

l9:10

19145

L'¡nformat¡u
Els espo rts. Futbo I Copa RV

Clivella-Hortonenc
L'¡nformatiu LSC. Amb
llengua de signes catalana
Muntanyes d'aventura
L'¡nformatiu
Món pagés,dia a d¡a.
setrrana 22

La nostra histdr¡a. Les fonis
delPenedé.
L'¡nforñat¡u
Mus¡<al de Pla(a Penedés
L'informatiu
Els espo rts. Futbo I Copa RV

22r00 Les notíciesdela setmana (l)

22:10 l]alÍa pántalla.
"Entre paréntesi"
Comédia. Simó Fábregas,

1982.18 anys. XTVL

l\¡ATÍ

,iE a¡ gertimada immo al.
Albert Ketélbey (1 875-1 959).
lllüslca lleugera i molt
:ngucrada

:i :: Les notíciesdé la getmaña.

,; -il Ami(s per sempre. Musical
': C0 Altvoltaige. [4usical
r 3 00 Les notf(ies de la setmana
I l:i0 Rádio Estalella

TARDA

14100 Les notíGies delmigdia.
Notícies d'arreu. COlr4 Rád¡o

l4:30 llegir per sentir. Literatu ra

15:00 Via-Mix, Musical
17:00 Parsonal
18:00 Edu(aioves.Cultural
lg:00 Corazón de Rock'r'Roll.

20:00 FunHouse.Musical
21 :00 Feeling Rock, IVlusical

VESPRVNIT

22:00 gestimadaimmortal.

Atbert Ketélbey (l 875-l 959).

23:00 La música de l'atzar
00:00 Quedem a la rádio
03:00 Connexió amb COM Rádio
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08rOu Les notícies de la setñana (l)

aJ8:lo Ciutadella.
Actualitat parlamentária

09:0c E<onomia i empresa.
El p¿per de ¿.icna di¡s

ú9:10 La setmana.Actualitat
I Cr00 Lesnotídesdela setmaña (l)

l0rl0 garx¡u deV¡lafran<a TV.

La música a Vilafr¿nca (l9961

i..loan Pedre.ol (1995)

I 1 00 Terrá de vins
I i 30 És notíc¡a. L¿ promo. ó de

I 'l:45 Vilafranca opina. [a
pronró.ró del P€¡edés

12:00 Les notídes de la setmana (l)

I2:30 C¡utadella.
Actualitat parlamentária

I3r00 Economia ¡ empreta.
El paper de l¿ oo¡¿ dins

I 3:10 La setmana.Actualitat

TARDA

l.+:00 XS-Esports
I6:00 Les notídes de tá setmana (ll)

ló:30 gentrevista de Plafa
Pened¿s

16:5 5 El m¡nut (¡utadá. Opin¡ó
l7:00 Personal. Anton soler,

a .¿lde de Subirats

I7:30 Solidáfia
I7150 La nostra histór¡a. Les fonts

delP-.nedés
l8:00 Les notícies de la setmana (l )

I8:10 ElRodamón. fvlagazín de
viatges

I9:00 Top nrotor
l9:30 Gentdelmón. Iscdc;a
19:45 Poemespel Penedés.

Ricard Rafeca! I Lluis

Solson¿
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20:!0 L€s notídesde la selmana (ll)

20:10 l]entrevista de Pla(a
Penedés

20r55 El minut c¡utadá. Opinió
7l:00 Personal. Antoni Soler.

¡1.¿ de d¿ Subirats

2l r30 Aldia. Notícies.XTVL
22:00 Les notídesde la setñiana (ll)

?2:10 Telemonegal.XTVL
23 30 Do.Nous formats. XTVL

00r30 fentrevista de Pla§a
Pened¿s

0ar:J5 El minut c¡utad¿. Opinió
01:00 Personal, Antonl Soler,

¿lc¿lde de §ubiral5
0l:10 Solidiria
0l r5L. La nostra história. Le5 fo¡rs

delPened¿s
02:00 Le§ notí(¡es de la setmana (ll)

02:10 El Rodamón. N4agazin de
viatges

C3:00 Top motor
Ci:30 Gentdelmón. Br¿sii

C}45 Poeñes pel Penedés.
Ri(ardRafecasiLuis
Solsona

C4:00 Les notíc¡es de lasetmana(ll)
c4:30 gentrevista de Plafa

Pened¿s

[4Arf

08i00 gestimada¡mñortal.

[4ánue].le F¿lla i1 67ó'l 946J.

L hor¡e del Ba|ret de tres
puntes

0.1:00 Les notí(¡es de la setmana
09:30 Añi<s persemPre
12i00 Diumenge esportiu /

D¡ades (astelleres.

TARDA

I5 00 Có.tel musical
I7:00 Corazón de Ro(kand Roll
18r0i) La música de l'atzar

LA
MUEiItrA
DE

C4:55

05:00

05:30
05:50

El minut c¡utadá, Opinió
Personal. A¡toniSoler
a calde de subirate
solidár¡a
La ñostra história. Les fcnts
delPe¡edés

06100 Les notídesde la setmana (ll)

06:10 El Rodamón. fi¡aqazín de
viatges

07.00 Top motor
07 lo Gentdelñón. Escd.ia

19:00 Bandes sonores. Mtis¡cal

VESPRE/NIT

20:00
2l:00
)2.4O
00r00

0l:00

Espais de calña
Vá de (astellt
Exqu¡sit. l\4agazín cultural
Bandes Sonores. f\4usical

Espais de (alma

Connexió amb COÍVI Rádio
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07:45 Poemes pel Penedés,
R c¡rd Rafsc¡5 i L LrÉ

Solscn¿
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08 00 Les notídes de la setmana (ll)

l8:10 Tertúl¡a d'actual¡tat.
Esports

09:00 Personal. Añioni Soler.

a c¡lde de Subirats
09:30 Solidária.Cooperació
09:50 La nostra histdria. Les fonis

de Penedés
I0:00 Let notídes de la setmana (ll)

l0l0 El Rodamón. Viatges
11r00 Top motor
I 1130 Gentdelmón. Escó.ia
1 l r,l5 Poemes pel Penedés,

Rlc¿ d R¿fecas iLluis
Solscna

1 2:00 Lesnotíciesdela selmana (ll)

12:10 llentrev¡sta de Plaqa
Penedés

12:55 El m¡nutciutadá.opinió
1l:00 Personal. Antoni Solerl

alc¿lde Ce Sublrats
ll 30 Solid¿ria.Cooperació
I3 5C La nostra h¡stória. Les fcnts

d..i9e¡€dis

TARDA

:.1:0C Ulnformat¡u
i -¡:10 Gent del món, Es.óc¡¿
l.J:45 Poemespel Pened¿s.

Silvi¿ Amigó, Santl Eorrell i

Fo¡xo Bl¿¡c
l5:00 glnformatiu
l;:30 Diadescastelleres.

Dlad¡ de CorDUi de Corne á

I6:C0 glnformat¡u
I6rl0 Puntt ¡ gol5,Esports
I7:00 l]lnformatiu
17130 Cu¡na a bon preu
I7r45 Tastáfruita. Concu rs

?*3i,¿-'"lcr'l r i
ri¡*;r h-

:l:
1E:0C l]lnformat¡u

ft! L,r erocrnnerró. orrorrloto

l8:10 Gentd€lmón. Fr.ó.iá
l8:,15 Poemes pel Pened¿s.

Silv a Amlgó, Santi Eorrell i

Fonxo Blanc
I9100 Ba-ba.infantil.XTVL
19:10 Qué? Non. lnfantil. XTVL
l9:30 Esports en xarxa,XTVL
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20:00
20:30
21r00

2l r30

22:00
22:30

l:onxo B a¡c
23:00 Ulnformatiu
2l:30 l]lnformatiu
2i:30 Diádes cástellerés.

00r00

01:00
0l:10
0l:45
02:00
02:30

Fonxo B anc
03:00 l]lnformatiu
C3:30 Diades(astelleres.

Diada de Corpus d€ Corne ¿

04:0C

0,1:30

05:00
05:30
05:45
06:00
06:30

Fonxo B ¿nr
07:00 glnformatiu

-. /:30 Diades (astelleres.
Diada d-. Corpus de Cornellá

lllnformat¡u
Punts i gols. Esports
L'¡nformatiu LSC. Amb
llengua de signes catalana
Al dia. Noticies d'arre!.XTVL
L"lnfo¡matiu
Gentdelmón. Escóc a

Poemes pelPenedéi
Sílvla Amiqó, Santi Borrel l

D ada de CorpLrs de Cornel á

civilis.xTVL en.adena
glnformat¡u

cu¡na a bon preu
Ta stafru¡ta. Con c u rs

l]lnformatiu
Gentdelmón. Escócia
Poemes pelPened¿r.
Sí via Amiqó,5anti Borrell l

flnformatiu
Punts ¡ gols. Esports
glnformatiu
Cu¡na a bon preu
Tastafru¡ta. Con au rs
glnformatiu
Gentdelmón. Escdcia

Poemes pelPenedés.
Silvla Amigó,5anti Borrel I
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08:00 Penedés matí.Actual;tat
08:30 Tertúlia d'a<tualitat.

Esports
09:00 Pla(a Penedés. lvl ag azín
I2:00 El que faltava! Humor
1 l:00 Penedé5 migdia,Actualitat.
13:30 Esports l4

fARDA

14i00 Va de castells
15i00 Al teu a¡re. Radiofórmula

VESPRE/NIT

20i00 Penedésvespre.Actualitat
20:30 Esports 21

23:00 Pened¿s vespre. Actua¡¡tat
23:30 Te¡túl¡a d'adualitat.

Esports
00:00 Pla(a Penedés. fvlaqazín
03:00 Ro<k ofAges. Mus¡cal
04:00 Elque f¡ltava! Humor
05i00 Connex¡ó amb COM Rádio
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08i00 Ulnformat¡u
08:30 Tertúlia d'aatualitat.

Catalunya

I 9:'10 Qué? Noñ. lnfañtil. XTVL
l9:30 Esports en xarxa. XTVL

VESPRE/NIT

20:00 flnformatiu
20:30 Els esports. Futbol Copa RV

Quarts de fina

Fo¡xo Blanc
I 1:00 flnformatiu
I l:30 Diades Gste¡leres.

Diada de Corpus de Corne lá

12r00 flnformatiu
I2:30 Punts i gols.Esports
I3:00 glnformat¡u
I3:30 Cuina a bon preu
I3:45 Tastafruita. Con c u rs

TARDA
14:00 l]lnformatiu
l4:30 Va de castells
15:00 Ulnformat¡u
'15:30 Personá1. Ramo¡ Rler¿.

á1.¿ide de foíelavlt

09:00

09:30
09:4s
10:00

10:30
'10:45

16:00
16:30

17r00

11:34
17:45

21r00

2l:30
22:04
2l3A
23:00
23:30

00:00
0l:00
01:30
0l:45

0l:57

L'¡nformat¡u LSC. Amb
I engua de signes catalana
cuina a bon preu
Tastafruita. Con c u rs

l]lnformat¡u
Gentd.lmón. Fs.¿.ia
Poemes pel Penedés.
Silvia Amiqó,5anti Borrell i

L'¡nformariu LSC- Ar¡b
llengua de signes catalana
Al d¡a. Notícies d'arreu. XTVL

Illnformatiu
Va de castells
L"lnformat¡u
Personá1. Ramon Rierá.

aicalde deTorrelavit
Angles. XTVL

rlnformatiu
En dansa. Dansa tradicional
DeSavu¡t.Conciliació
labora ifámiliar

flnformatiu
Els esports. Futbol Cop¿ RV

Ouarts de fina
l]lñformatiu
En dansa. Dansa tradiciona
De8avuit.Conciliació
l¿boral ifamiliar

02:00 glnformat¡u
02:30 Va de<a5tells
03:00 glnformatiu
03:30 Personal. Ramon Riera,

a lca lde de Torrel¿vil
04:00 lllnformatiu
04:30 Els esports. Futbol Copa RV

Quartsdefrna
lllnformatiu
En dansa. Dansa tradicional
DeSavu¡t.Conciliació
laboral ifami¡iar

05:57 El minut (¡utad¿, Opinió
06:00 lllnforñatiu
06130 Va decastells
07:00 l]lnformat¡u
07:30 Pelsonal. Ramon Riera,

¿1.¿lde deTorel¿vit

05r00
05:30
C5:45

'17:57 El m¡nut(iutadá.Opinió
18:00 L"lñformatiu
'18:30 Va de castells
19:00 Ba-ba. lnfantil.XTVL

El minut ciutadá. Opinio
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MATI

08i00 Penedés matí.Actualitat
08:30 Tertúlia d'a<tual¡tat.

Catalunya
09:00 Pla(a Penedés.lvlagazín
I2:00 El que faltaval Humor
I 3:00 Pened¿s migd¡a,Actualitat.
I3:30 Esports 14

TARDA

14:00 Casa de la vila.
Eernando Garcia

14i30 Tertúlia d'actuál¡tat.
Catalunya

15r00 Alteu aire. Radiofórmula
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20:00 Pened¿s véspre. Actua litat
20:30 Lleg¡r per sentir, L¡teratura
21:00 Alt voltatge! Musical
22:00 Ed ucajove3. Cu ltu ra I

23:00 Péned¿s vespre,Actual¡tat
23:30 Tertúlia d'a<tualitat.

catalunya
oo:00 Pla(a Penedér.Magazín
03:00 Grans del jazz.Mus¡cal

04:00 El quefaltavá! Humor
05:00 connexió amb COM Rádio
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08:cC flnformat¡u
06::0 Tertúl¡a d'a<tual¡tat.

Penedés
09:00 L'informatiu LSC. Amb

llengua de signes catalana
09i30 En dansa. Dansa tradicional
09:45 De I a vuit. Conciliació

l¿boral ifam¡liar

20:C0

20r30

21r00

2l:10
22:00
)234

D:45

23:00 flnformatiu
23:30 Contrapunt.

glnformat¡u
Teatre gran a Vilafranca
L'informatiu LSC. Amb
llengua de s¡gnes catalana
AI d¡a, Notícies d'arreu. XTVL
l]lnformatiu
És notíc¡a. L¿ promo.ló de!
Penedés

Vilafranca op¡na. L¿

promoc ó de PenÉdes
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08:00 Penedés matí.Actualitat
08:30 Tertúlia d'actual¡tat,

09:00 Pla(a Pened¿s. N4aqazín

12100 El que faltava! Humor
I3:C0 Pened¿s migd ¡a. Actualitat.
l3:30 Esports 14

TARDA

l4:00 CoñtÉpunt.
BernatVillarroya (lCV)
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09i57
10r00

10r30

I1:00
l'l:30

l2rC0
l2:30

l3:00
13:30

l6:00
16:10

I7:00
I7r30
I8r00
I8:30

I B:45

19r00

l9:10
19r30

00:00
00r30
0l:00
0lrl0
02r00

02:30

a2A5

03:00
03:10

04:00
04:30
05:00
05i30
0ó:ULl

06l0

l::57 Elminut ciutadá. Opinió

TARDA

llr00 L"lnformatiu
llr30 És notíc¡a. Lá preven.ró de

es droqodependéncia
;{45 V¡lafranca opina. L¿

prevenció de les

drogodepend¿nci¿
i5:00 Ulnformatiu
I5:30 ContÉpunt,

BernatVilarroya (lCV)

flnformatiu
Teatre gran a V¡lafranca
Ulñformatiu
Va de (astells
l]lnformatiu
Es notí(ia. La prevenció de
les drogodep€nd¿ncla
V¡lafranca opina. La

p¡evenció de les

drogodependé¡cla
Ba-ba,lnfantil.XTVL
Qu¿? Noñ. lnfantil.XTVL
Esports en xarxa.XTVL

Bernal Vlllarroya (lCV)
glnformatiu
Teatre gran a Vilaf ranca
lllñformatiu
Va de (astells
l]lnformat¡u
Es notí<ia. La prevenc ó de
es drogodependénci¿

V¡lafranca op¡na. La

p[evenció de ]es

drogodependdncla
l]lnformatiu
Contrapunt.
BernatVlllarroy¿ {ICVJ

Ulnformatiu
Teatre gran av¡lafran<a
flnformatiu
va de castells
l] lnformatiu
És notí<ia. L¿ pre,/en.ió de
les.lrogodep,.¡dénc a

El m¡nut <iutadá. Opinió
L"lnformatiu
Va de castells
l]lnformat¡u
Person¡1. Ramo¡ Rlera.

a c¿lde deToreiavit
lllnformatiu
Els esports. FutbolCopa RV

Qu¿rtsdef¡a
glnformatiu
En dansa.Dansa tradicional
DeSavu¡t.Conciliació
labor¿l ifamiliar

06ris V¡lafran(a opina. La

preve¡c ó de les

drogodependénci¿
07:00 fl¡formatiu
07i30 Contrapunt.

Bern¿tVlll¿rroy¿ (lCV)

14:30 Tertúl¡a d'a(tual¡tat.
Penedés

15:00 Al teu aite. Radiofórmula
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20:00 Peñedés vespre,Actualitat
20:30 Nit detertúlia. Política
2l i30 Res a veure.Magazín
22:C0 Fun Hou5e.lvlusical
23:00 Penedai vespre. Actua litat
21r30 Tertúl¡a d'adualitat.

Penedés
00i00 Plafa Penedés. Magazín
03r00 Fun House.l\¡usical
04:00 EI que faltava! Humor
05i00 Connexió amb COM Rádio
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TTSTIMADA IMMORTAI. l:¡:lli-' ,;I h¡ al ¡i!.,ii ilr

Albert Keté!bey
Música lleugera i molt ensucrada

Hi ha un génere de música quevol atrau¡e una
audiéncia més ámplia que la que tenen Ies
obres dels compositors seriosos. S,anomena
música lleugera i va aparéLxer cap al segle
XIX, alhora que les formes musicals clássi_
ques es tornaven cada vegada més complexes.
De fet, de música lleugera sempre n,hi havia
hagut, perd no va comenqar a tenir una
preséncia important fins al 1920, amb Ia
implantació de la rádio. un mitjá de comuni-
cació que s'adrega a audiéncies molt més
ámplies que les d'una sala de concerts.

Un dels compositors que es va dedica¡ a fer
partitures per complaure laudiéncia va ser
l'anglés Albert Ket¿lbey. Nascut a
Birmingham l'any 1875, Ketélbey tenia un
gran talent musical. Era pianista, director
d'orquestra i un bon orquestrador.

Es va fe¡ famós amb la seva música descriptiva
quan l'any r9r5, als 40 anys, va escriure En e¿

jardí d'un monesfir. Ketélbey tenia predilec-
ció per les melodies de tipus orientat i l,any
1920 Ia estrenar En un mercat persa, que és
i:¡a de les obres seves més conegudes. Onze
a¡l-s més ta¡d va intentar repetir aquell éxit
creant una nova fantasia oriental que va
anomena¡A lo ¿erra mística d'Egipte.

Ketélbey va gaudir d'una gran fama durant la
década del rgzo i va guanyar molts diners

DISSABTE 5 DE JUNY DE 2010, A T

Itambé en d¡recte ia la carta, a

amb les seves composicions de música lleuge-
ra. Perd es repetia massa i el públic va acabar
perdent interés en la seva obra, que alrri dia
ha quedat forea passada de moda.

Els amants de la música clássica lleugera
segurament preferiran els valsos de Strauss,
les operetes d'Offenbach i de Léhar, o les
obres de compositors no¡d-americans influils
peljazz, com Ferde Grofé, George Gershwin, o
William Russo.

Josep Alsina

AlbertWill¡am Ketelbey. Birmingham,
Ang laterra, 9.8.1 875 - Cowes, ¡lla de Wight,
Anglatefia, 26.'l 1.1959

OBRES DESTACADES
(I\4I,SICA ORQUESTRAL LLEUGERA):

ln a Monasiery carden (En eljardid,un monesti,
1915). La composicióque elva ferfamós.
ln a Persian Market (É,, un mercat petso,lg2O).
Una de les seves obres més conegudes.

LAPfi06nAr¡ACó 02/06/2010



TESTII\4ADA IMMORTAI-

Manuel de Falla
llhome del 'Barret de tres puntes'

L'a\y 1876 va néixer a Cadis el compositor
Manuel de Falla, fill de pare valenciá i de mare
catalana. Va estudiar al Conservatod de

Madrid, perd I'any r9o7 se'n va anar a París,

on va estrenar l'dpera en w acfe Lct uid.ct

breue, l'arry 1914. Amb l'esclat de la P¡ime¡a
Guerra Mundial, Falla va torna¡ a Madrid i va
escriu¡e el ballet El amor brujo, per encárrec

de la cantant i balladora flamenca Pastora

Imperio. Es va estrenar l'any 1915, sense éxit,
peró el r9 17 Falla en va ler una versió orques-
tral que es faria famosa.

Falla va viure a Barcelona i a Sitges, al Cau

Ferrat de Santiago Rusiñol, on acabaria

Noches en los jardínes de Espoño. una
composició per piano i orquestra amb una
forta influéncia de Debussyi el folklore espan-
yol, les dues bases del seu estil.

El 1919 Falla va compondre la Fantasia
áétrca, pel pianistaArthur Rubinstein, i també
l'alegre ballet El sombrero de tres picos.

estrenat pels ballets russos de Diaghilev, amb
deco¡ats de Picasso i amb un gran éxit.
Després vindria l'dpeta de cambra El retablo
de Maese Pedro, basad,a ert un conte del

Quixot, aixi com una obra mestra austera i
personal: el Concert per clavicémbc i cinc
instruments. encomanat per la clavecinista

Wanda Landowska, que el va estrenar al Palau
de la Música Catalana, l'any r926.

Falla va passar la Guerra Ciül molt delicat de

salut i molt afectat per la mort del poeta

García Lorca, bon amic seu. Va yiure a Grana-

da, peró l'any 1939 va marxar a I'Argentina,
d'on ja no tornaria mai més, malgrat les bones
ofertes que li feia Franco.

Falla, que era profundament catdlic, va voler
compondre un oratori esc¿nic basat en el

poema LAtldntida, de Jacint Verdaguer,

motiu pel qual va aprendre catalá. Manuel de

Falla, el compositor espanyol més important,
va morir l'any 1946, pocs dies abans de fer 7o
anys. sense haver acabal L Atldntidq.
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OBRES DESfACADES

El amor bruio (1 91 7). Ballet.

Elsombrero detres p¡cos (1919). Ballet. La seva
obra més famosa,
Coscietto para <lavi(émbalo (1926). Concert
per clavic¿mbal i cinc instruments.



I.A NOSTRA HIST0RIA

LA NOSTRA HISTÓRIA: Les Fonts del Penedés
Divendres, dissabtes, diumenges i dilluns a PenedésTV

LA PBoGRAMACTó
edita: SEBCON,4 SL

Plaqa Penedés,4. 4a pianta
lel. 93 817 26 26

rtv@rtwilafranca.cat
www.dwilafranca.cat

imprés per
Gráfiques del Folx

dipóslt legali
B-25884-2010

LA PR06RAi AÜ0 0210ó12010



rffif
EÑM

óA NIT SOLIDARIA
DEL
DE VILA
A BENEF

ROTARY CLUB
FRANCA DEL PENEDÉs zoio
ICI D'UN NOU FUTUR PEN HIITí

Venta anticipada:

Societat La Principal - El Casal
Electrodoméstic Guardiet
Farmácia Amadó
Cal Besolí

Rota ry C tu b
de Vilafra nca deI Penedés


