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NOTI(IE§

Uatur s'ha redui't en277 persones el mes de
maig a Ia comarca de lAlt Penedés

Catalunya és de 574.756.
Catalunya és la comunitat
autdnoma on més ha baixat
l'atur el mes de maig, seguida

d'Andalusia. De fet, Ia baixa-

da de I'atur a Catalunya repre-

senta gairebé el z1!/o del

descens que s'ha produit al

conjunt de l'Estat.

A més, Catalunya ha registrat
per quafi més consecutiu un
augment de persones afilia-
des a la Seguretat Social.

De la mateixa manera que en

el conjunt de Catalunya, feia

molts mesos que no es

produia una baixada tan
notable de les dades de l'atur
a la nostra comarca. Malgrat
que el nombre d'aturats
continua sent molt elevat. cal

destacar de manera positiva

la baixada de les xifres del

mes de maig, respecte del mes

anterior. Concretament a l'Alt
Penedés s'ha passat dels 8.4$
aturats a I'abril, als 8.138 del

maig, amb una reducció de

277 persones, el que suposa

un 3'3% menys respecte del

mes anterior.

Pel que fa a Vilafranca també

s'ha registrat una baixada del

lombre d'aturats, passant

dels 3.587 de l'abril als 3.5Í
del maig. Aixd suposa una
reducció de Ia llista d'atu¡ats
de 76 persones.

EI conjunt de Catalun]'a ha

registrat un descens de

t8.9zo persones atu¡ades el

mes de maig, el que represen-

ta una baixada del 3'z%
respecte del mes ante or. A
hores d'ara. el nombre total
de treballado¡s en atlrr a

ABRIL 2O1O MAIG 2O1O

8 415 aturats B-138 aturats

-277 persones

[! -s,s'rt

-76 persones

ll -z,tu"
ABR]L2010 N,lAlG 2010
3.587 aturats 3.511 aturats
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N0Tt0Es

Caixa Penedés aprova la fusió amb
Caja Murcia, Caja Granada iSa Nostra

PRESENCIA DEL NOU GRUP A ESPANYA
oFtctNEs

633

419 15

409

248

PARTtctPActó DE LA Nova ENTtrar

5A
NO5T8A

14,50/o

¡ ANNA VALLNoNESTA

El Consell d'administració de

Caixa Penedés va firmar el

dimecres 2 dejuny el protocol
per a crear un Sistema

Institucional de Protecció,

més conegut com a SIP, o

"fusió f¡eda" ja que no es

tracta d'una fusió total.

L'acord es va tirar endavant

amb disset vots a favo¡ i dues

abstencions dels represen-

tants dels treballadors, que

volien que es concretés quina

repercussió tindrá aquest pas

en la planülla.

La seu estará a Madrid i Ia

unió de les quatre entilats
fará que es convefieixi en el

sisé grup ñnancer de caixes

per volum de negoci, el selé

per volum d'acüus i el quart
pel que fa al nombre
d'oficines. Des de Caixa

Penedés han assegurat que

l'entitat maltindrá la seva

marca. els órgans de govern i

l'obra social. Pel que fa a la
direcció, finalment será Caja

Murcia qui I'assumeüi,
concretamenl l actual presi-

dent de l'entitat Carlos Egea,

mentre que Ricard Pagés de

Caixa Penedés, n'assumirá la
p i,unocReun(ó-09/06/2otll

Caixd 4 Rned¿§

a. cRANAoa

El,o,o.,*,,o

t\t6
TÍIA'

vicepresidéncia. La Societat

Central está participa¿la en un
g9% per Caja Murcla, rn zToA

per Caixa Penedés, un 19,5 %

per Caja Granada i v\ t4,S %
per Sa Nostra.

Malgrat tot, ara encara queda

unapaft del procés. Primer, el
president haurá de signar el

85

1.703
oJic¡nes en total
(4a caixa espanyole)

4 milions
de cl¡ents

73.055
mil¡ons d'euros
d'act¡us
(7a caixa espanyola)

103.433
m¡l¡ons de volum
de negoc¡
(6a ca¡xa espanyola)

protocol aprovat, posterior-

ment haurá de ser aprovat pel

Consell d'Administració i.
finalment, haurá de ser

l'assemblea qui ratifiqui Ia

decisió presa pel Consel1. Tot
plegat, asseguren des de

Caixa Penedés, podria trigar
encara uns tres o quatre

mesos.
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NOIÍ(IES

lJEcososteniblewine
201 0 busca respostes
sobre la sosten¡bilitat
del sector vitivinícola

r GoREfl N,4aRriNEz

Vilafranca part¡Gipa al6é Con-
grés Nacionalde la Gent Gran

Els dies r5 i 16 de juny tindrá
lloc a l'Au¿litori de Vilafranca
la segona edició de la
Conferéncia Intemacional de

Vitivinicultura Ecoldgica,

Sostenible i Canvi Climitic
Ecososteniblewine 2o1o.

Aquest important fórum
s'organitza després de valorar
en positiu la primera convo-

catdria i to¡na a tenir com a

objectiu donar respostes a
productors i elaboradors

sobre els mecanismes

existents d'adaptació i soste-

nibilitat de la vinya i el vi en

un futur immediat. Ecososte-

nibleüne zoro compta amb

la participació dels més
prestigiosos técnics i experts

nacionals i internacionals en
producció sostenible com a

font de competitiütat del
sector.

EI Casal de [a Gent Gran de

Vilafranca, al carrer Peguera,

va acollir una de les sessions

de treball congressuals que

s'estan realitzat arreu del
territori per tal de debatre

sobre els temes que centraran
el sisé Congrés Nacional de la
Gent Gran.

De les diferents sessions

n'han ile sorgir les ponéncies

que es debatran en el

Congrés, tractant sobre la
participació de la gent gran,la
pobresa i I'exclusió social.

Com erplicava el director dels

Serveis Territorials de Barce-

lona del Departament dAcció
Social i Ciutadania Josep

González-Cambray, "cada cop

hi ha més gent gran a

Catalunya, més activa i
paticipativa: la voluntat és

comptar amb ells i saber qué

pensen".

A la demarcació de Barcelona

es fan 3o sessions com la que

es va fer a Vilafranca en qué

participen persones dels

Casals de Gent Gran, peró

també d'entitats i associa-

cions.

LA PRoGRA¡¡Á0ó 09/06/2010 (G



NOTÍCIES i: i.r*Tir!,

Les festes dels barris de Vilafran-
ca a Penedés Televisió
. JosEP M. SoLER

El primer cap de setmana de
juny el barri de la Girada

iniciava les celebracions de

les festes de barris de

Vilafranca que s'aniran
allargant durant els mesos de
juny ijuliol.

Les Festes de Barri són un
dels moments més actius per
part de les Associacions de

Veins que les organitzen.

Suposen un gran esforg per

aquestes entitats, esforg que

acostuma a ¡ebre beneficis en

forma de participació i
gratitud per part dels veins de

cada ba¡¡i. Recollint aquesta

activitat i Ia participació de les

festes, Penedés TV oferirá a

partir d'aquesta setrmana un
reportatge que comengará

amb la festa del ba¡ri de la
Girada i que ens permetrá

conéixer amb detall les acüü-
tats de les diferents celebra-

cions veinals d'enguany.

Acompanyant el programa És

notícia, com de costum,

s'oferirá també el programa

Vilafranca opina, que

recollirá l'opinió dels veins

sobre les festes del bar¡i.

ll Ll rnocnmlcró 09/06/20 lo

El programa És notí(ia s'emet
i diumenges a PenedésTV.



NOTÍCIE5

Un ple estudiantilculmina el
projecte "Tots som regidors"

El projecte Tots som regidors
que ha desenvolupat l'Insütut
Eugeni d'Ors de Vilalia¡rca

culminava el dilluns 3r de maig

amb el ple municipal estudian-

til. Un grup de z6 estudiants de

quart d'ESO ha estat elaborant i
debatent una ordenalqa sobre

conüvéncia i ciüsme. Ho han

fet heballant per grups a l'aula
perd també visitant un ple real

de l'ajuntament de Vilafranca i,

finalment, amb la seva prdpia

sessió, que comptava amb la
preséncia de l'alcalde, el

secrctaú i regido$ de tots els

gmps polítics representats.

L'experiéncia ha estat molt

posiüva perqué els alumnes

han aprés a negociar i a discer-

nir entre arguments pobres i
arguments raonats. Peró,

sobretot, perqué han pogut

conéixer un procés polític que

els quedava completament

allunyat. Els professors Salva-

dor Campamá i Jordi Vidal han

estat els responsables del

projecte. Les conclusions de les

intervencions dels diferents
grups van ser interessants i, en

el futur, no es descarta que

acabin formant part de

I'ordenanga que ha de debatre

properament l'ajunta- ment en

matéria de convivéncia i
ciüsme.

Guanyadors del 18é
Concurs de Poesia de
les Clotes

La vilafranquina Laia Carrasco

i el mataroní Joan Carles

González han guanyat el

diwité Concurs de Poesia de

Primavera de I'Associació de

Veins de Les Clotes.

EI concurs consisteix en el

premi Antoni Massanell, de

poesia en catalá i el premi Luís

Chamizo en llengua castella-

na, ambdós de tema¡i lliure,
amb un mínim de 3o versos i
un m¿xim de go. En la catego-

ria de llengua catalana, la
guanyadora va ser la vilafran-
quina Laia Carrasco. I en la
categoria en llengua castella-

na, el premi va serpe¡ al mata-
roní Joan Carles González.

Els primers premis estan

dotats amb 35o euros, els

segons amb $o euros, i també

hi ha uns premis Iocals de roo
euros, i un trofeu atorgat per la
família García-Cañamero.

rA PRoGRAMACTó. oe/06/2010 
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NOTí(IES

La Moixiganga cele-
bra 25 anys de la seva
recuperació

:le:r Vi,[.
Per celebra¡ I'esdeveniment

amb tot aquell qui ho r,r gui,

organitzen un seguit d'actes al
llarg de I'estiu, abans de la
Festa Major.

El dia ro dejuliol, es fará una
activitat pels més menuts, la
Gimcana Moixiganguera.
L'acte central de celebració,
perd, será el 17 de juliol, amb

una actuació conjunta de les

moixigangues de Sitges i
Valls, juntament amb la
Molxiganga de Vilaf¡anca.
Finalment, eI zr d'agost,

s'inaugurará l'exposició "25

anys de la recuperació de la
moixigalga de Vilafranca" a

la Capella dels Dolors. També

des de finals de juny i tot el
juliol, els dissabtes es podrá
adquirir, en una parada del
mercat, la sama[eta comme-

morativa de l'aniversari.

LAuditori Municipal de

Vilafranca acollia els dies r i z
de juny un concert interpretat
per els nois i noies que fan sisé

curs de primáüa de les escoles

de la vila en el )O( Memorial
Josep Anton Casas de música

a 1'escola.

Enguan¡ els 4oo escolars

ülafranquins cantaven les

peces musicals de "Balada del

retorn" amb nou instrumen-
tistes professionals i una
naIradora. Una cantata, en el

marc del projecte Cantania,
que cada any I Auditori de

Barcelona encarrega a compo-

sitors i escriptors catalans de

reconegut prestigi. "Balada

del reto¡n" és una obra del

compositor Albert Grau i text
de I'escriptora Rosa Regás.

La direcció music¿l anava a
cámec de Josep Prats i Elisen-

da Caüasco. Aquest any, com

a novetat, els cantaires de la
Cantata es repafiien en dos

dies, dimarts i dimecres.

400 alumnes de 6é interpreten
la cantata "Balada del retorn"



t'¡0TíoE5

Més de 40 ponents participaran a
les 3es Jornades de Ia Penedesfera

interpretat per I'Escola Supe-

¡ior de Música de Catalunya,

un taller de ciéncia lúdica per

la Mandarina de NeMon o
una connexió per videocon-
feréncia amb un ponent que

está fent la volta al món

seguint la teoria dels 6 graus

de separació.

Tots els actes programats

seran gratuits, només caldrá

una inscripció prévia a

nuw.penedesfera.cat. Les

Jornades de 1a Penedesfera

constitueixen la trobada
anual de blocaires i interes-

sats en el Web z.o ilel Gran

Peneclés.

La comunitat de blocaires de

l'Anoia, l'Alt i Baix Penedés i
el Garraf ha superat els 7oo
blocaires agregats.

Aquesta xifra continua fent de

la Penedesfera el col.lectiu de

tiocaires més nomhrós de

Catalunya i també una de Ies

xarxes TIC més actives, amb

gairebé So.ooo apunts

importats pel portal dels

bloggers i interessats en el

web z.o del Penedés.

"Educació, Innovació i
Ciéncia" és el títol d'aquesta

tercera edició que tinüá lloc
els dies t i rz de juny, al

Campus UPC de Vilanova i la
Geltrú.

Les jornades s'organitzen per

estend¡e el món de les tecnolo-
gies de la inforr¡ació i la
comunicació. Amb la partici-
pació de més de 40 ponents

s'ha preparat a la capital del

Ga¡¡af una trobada de gran

relleu amb activitats que

sorprendran. Per exemple hi
haurá un concert ¿le portátils

LA PRoGRA¡¡A(ó - 09/06/20r o d
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MATi]!1ATÍ

_! a¡ L'informat¡u
: :- Tertúliád'a(tualitat.

Po it ca

-: la L'inforrnat¡u LSC. Ar¡b
I engua de signes catalana

¡i.ia Va de castells
I l:N0 L'informat¡u
10:30 És notída. l¿ Dreven. ó de

les drcgodependdncia
10:45 Vilafran(a op¡na. L¿

preven.ió de le3

droqodependéncia
I 1:00 L'¡nformatiu
I 1r30 Contrapunt.

SernalV ll¡:roya ilCV)
l2:00 L'¡nformat¡u
12:10 Teatre gran a Vilafran<a
I3:00 r¡nformatiu
I3:30 Va de (astells

TARDA

14r00 L'¡nformatiu
14r30 Solidária.Solidaritati

Cooperació
1,1 50 PelPened¿s. F .u ¡iLr

2l iC0

2l:30
22:00
2):3O

L'¡nformatiu LSC. Amb
I engua de signes c¿t¿lana
Al d¡a. NotÍcies d'arreu. XTVL

L'¡nforñatiu
Solidária. So lida ritat i

Cooperació

08:00 Penedés matí, Actualitat
08130 Tertúlia d'a<tualitat.

Política
09:00 PlaCa Pened¿s. [¡agazín
I2:00 Diálegs amb l'alcalde
I3:00 Penedés migdia. Actua litat.
I l:30 Esports 14

TARDA

l4:00 Ler notí.ies del migd¡a,
Notí.ies d'arreu. CON¡ Rádió

14i30 Tertúl¡a d'actualitat.
Política

I5:00 Al teu a¡re, Radiofórmula

VESPRE/NIT

20:00 Penedés vespre, Actualitat
20:30 Ela¡nema de la setmana
2l:00 La mús¡(a de l'atzar,
22i00 Personal
23:00 Pened¿s vespre. Actualitat
23:30 Tertúlia d'a<tual¡tat.

Política
00i0C Pla(a Penedé5. I!4ag azín

03:00 Fe€l¡n9 Ro<k.Musical
04:00 D¡álegsamb l'al<alde
05:00 Connexió amb COf!4 Rádio

22:50 Pel Penedés. El cult u

ecológi.

23r00 L'¡nformat¡u
23r30 E<onomiai€mpr€sa.

Territori i e Pafimo¡r Eural

C0:00 Escenar¡s.Cu tura.XTVL en

ti a¡
I r:l

ló00
l6:,i0

I7:00
1l t3A

I8:00
I8:30

01:00
01:30
02:00
02r30

02r50

03:00
03:30

04:00
04r30

05:00
05i30
06:00
06rJ0

?ao ogic
L'informatiu
Economia ¡ empresa.
Territorl i e: Patrlrno¡i Rura

L'informatiu
El5 esports. Hoquei
Monjo! Vigo
L'¡nformatiu
Notícies delVendrell
L'¡nformatiu
Solidária.Solidaritat i

Cooperació

cadena
L'informatiu
Notí(ies delVendrell
L'¡nformatiu
Solidária. Solldaritat i

Cooperació
Pel Pened¿s. El cultiu
ecolóqi.
L'¡nformat¡u
E(onomia ¡empresa.
Territori iel P¿tri.ror]i Rural

L'¡nformatiu
El5 esports. Hoquel
1\¡onjos-Viqo
L'¡nformatiu
Notí<¡es delVendrell
L'¡nformatiu
Solidária. Solidaritat i

Cooperació

l8:50 Pel Penedés. El cultiu
ecolÓ9.

l9:00 Ba-ba.lnfantil.XTVL
1 9il 0 Qué? Non, Infantil.XTVL
I9:30 Esports en xarxa.XTVL

VESPRE/NIT

20:00 L'informat¡u
20:30 Els e5ports. Hoquei

A4onjos Vlgo

p Ll liocruL,mc 0 olioot:cto

06:50 Pel Penedés, cult u

ecológlc
07:00 L'¡nformatiu
07:30 Econom¡a¡empresa,

Terrllofl iel Palr rnoni Rura

Restauració de mobiliari antic
Pintura creativa

Cursos de restauració
Pressupost sense compromÍs

u'izocn
flp.t,r* r, ".",a.;\7
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MATÍ

CBi00 L'¡nformat¡u
lEr30 Tertúl¡a d'actualitat.

Cukura

:::')t,'.

2l:00

2l:30

)):11)

22 45 La nortra histdria. []3
¿rbr¿5 .no¡umeni¿15 del

2l:0il L'¡nformat¡u
t1'10

05:00

05ilc
0É:00

l5:l0

!, : .,'t,;. ji;tlit.l

I\4ATÍ

0.8:0C Pened¿s mátí. Actualitat
C8::0 Tertúl¡a d'n.tualitat.

Cukura
C9:00 Pláqa Pened¿s, fvla gazín
I2 00 El quéfaltava! Humor
1 3:00 Penedés migd¡a.Actualitat.
13lC Esports 14

TARDA

l4:00 Les notícies del m¡gdia.
Notícies d'arreu.COM Rádio

14r3ú TeItúl¡ad'a(tualitat.
Cultura

I5:00 Al teu a¡re. Radiofórmula

VESPRE/NIT

?C:ll0 Pened¿s vespre
20i30 Ampliro(k.Música
2l:00 Tempr de festa.Musical
22:00 Top XXl.Musical
2l:ü0 Penedés vespre. Actua l¡tat
l3:30 Tertúlia d'actualitat,

Cultura
0C:C0 Plasa Penedés. tr4agazín
03:00 Tempr de festa.Musical
C4:C0 Elquefaltaval Humor
05:0C Connexió amb COI\¡ Rádio

l9:00 8a-ba. lnfantil. XTVL
9:l ¡ Qu¿? Non.lnfantil.XTVL

l9:10 Esports en xarxa.XTVL

VESPRE/NIT

:a:00 L'informat¡u
20 l0 El cinemató9ral t\¡agazín

cinematoqráfic
L'informatiu LSC. Amb
llengua de signes c¿talana
Al dia. Notí.ies d'arreu. XTVL
L'¡nfofmatiu
Món pagés,d¡a a dia.

L'¡nformatiu LSC. Amb
/lengua de signes catalana
Notícies delVendrell
L'¡nformatiu
Solidária. Solidaritat i

Cooperació
10,15 Pel Penedés. El .uliiu

e(old.ai.
I l:0C L'¡nformatiu
I l:10 Econom¡a iempresa.

Te¡r toriie P¿rtri¡roni Ru¡¡l
I2:00 L'¡nformatiu
12:30 Elresports.Hoquei

lr,4o¡jo! Vtgo
I3:00 L'informatiu
I i:30 Notíc¡es delVendrell

TARDA

l4:0C L'¡nformatiu
'l.irl0 Món pagés,dia a dia.

Setrna!l¿ 23
I4:45 La nostra história. ! s

arbrel rnonune¡ials del

l5:00 L'informatiu
l5rl0 Diálegs añb l'al(alde
16i00 L'informatiu
I ó::0 El c¡ nemató9 raf. t\,4a g azín

09:00

rl9.l0
I Cr00

:0r10

I7:00
l7:30
l8:00
I ErJ0

l8:.15 L¿ nostra h¡stória. Els

arbres monu¡r¿nia 1d€l

00 00 Lá Malla Tendén(¡es.XTVL
0lrC0 L'informat¡u
0l :3C Muntanyes d'aventura
02i00 L'¡nformatiu
02:10 Món pagés,dia a dia.

Selnrjna 23

C2:,15 La nostra histdr¡a, []l
arb¡ei :no¡u ¡entnl! del

Cl:00 L'¡nformatiu
01r30 Diálegs amb l'alcalde
04:00 L'informat¡u
0¡ l0 E I c¡nematógraf. [4 agazín

clnematográfic
L'informat¡u
Muntanyes d'aventura
L'informatiu
Món pag¿s,d¡a a d¡a.
Seirn¿n¿ 23

.inematográfic
L'informatiu
Muntanyes d'aventura
llinformat¡u
Món pagés,dia a dia.
5etman¿ r3

06r.1! La no5tra h¡stória. El5

¡rbre9 monume¡t¡ls del

07rC0 L'informat¡u
07r30 Diále9s amb l'al.alde

Diálegs amb l'al(alde

LA tl]c6R¡rr,tA{ló 09i06/201c f rü
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08:00 L'informat¡u
08:30 El cinematógraf. N4ag azín

cinematográfic

22:00 Les notícies de la setmana (l)

22:30 Ualtra pantalla.
'As¿lto al Ban(o Central"
Suspens. Santiaqo Lapeira,
1983. Tots els públics. XTVL

08100 festimada immortal.
Pau Casals (1876-1973).1,
penedesenc més universal

09:00 Les noti(iesde la setmana.
09:30 Am¡cs per sempre, Musical
12:00 Alt voltatge. Musical
13:00 Les notí.ies de 15 setmana
'13:30 Rádio Estalella

L'informatiu LSC. Amb
llengua de signes catalana
Muntanyes d'aventura
L'informatiu
Món pag¿s,dia a d¡a.
Setm¡na 23

09:00

09r30
10r00
l0:10

17:00

17:30
'18:00

18:30

19:00

l9:30

'1945

10:45 La nostra histdria. Els

¿rbres monLrmentals del
Penedés

1l:00 L'informatiu
1l:30 Di¿legs amb l'al(alde
12:00 L'¡nformatiu
12:30 El ainematógraf. I!4ag azín

c¡nematográfic
13:00 L'¡nformat¡u
13:30 Punts ¡gols. Repetició

TARDA

14:00 X5-Esports
16100 Les notíc¡esde la setmana (l)

16:10 Clutadella.
Actualitat palament¿ria
E<onom¡a i empresa,
Terrltor; iel Patrlmoni Rur¿i

La setmana. Actual¡tat
Les notí<ies de la setmana (l)

(arxiu deVilafran(aTv.
Cor¿l Laroc i Co¡joves veus

11992)
Terra de vins
És notída. La pr-"venció de
les drogodependén.ie§
vilafran(á opina, La

prevenció de les

drogodependéncies

00:00 Filmets
00i30 Ciutadella.

Actualitat parlamentária

0l:00 E(onom¡aiempresá.
Territori ie Palrir¡oni Rural

0l r3o 1á setmana.Actualitat
02:00 Les ñoticies de la ietmana (l)

02:30 L,arx¡u deVilafran(aTV
Coral Laroc i Corjoves veus

\1992)
03:00 Terra dev¡ns
03:30 E6 notída. La prevenc:ó de

les drogodepend¿ncies
03:45 Vilafranca op¡na. L¿

prevenció de les

drogodepend¿ncles
04:00 Les notídes de la setmana (l)

04:30 Ciutadella.
Actualitat parlamentária

05r00 Econom¡a ¡empresa.
Territori iel Patrimoni RLrrál

05:30 La setmana.Actualitat
06:00 Les notícies de la setmana (l)

06:30 farx¡u deVilafran(a TV.

Coral Laroc iCorjoves veus

Les notí<ies del m¡gdia.
Notícies d'arreu. COM R¿d¡o

Llegir per sentir. LiteGtu ra

V¡a-Mix, Musical
Personal
Educaioves, Cultural
Corazón de Rocl(n'Roll.
Fun House.Musical
Feeling Ro.k. Mus¡cal

TARDA

14:00

14r30
15:00

17tDO

18:00

19100

20:00
71:00

VESPRUNIT

22:00 féí¡mada¡mmo¡tal.
Pau Cas¿ls (1876-1973).

23i00 La música de l'atzar
00:00 Quederñ a la rád¡o
03:00 Connexióamb COM Rádio

VESPRE/NIT

20:00 Les notícies de la setmana (l)

20:30 C¡utadella,
Actualitat parlamentária

2l:00 E(onom¡a i empresa.
Territori i el Patri¡noni Rura

2l:30 Al dia, Notícies. XTVL

I Le eiocnamoó 09/06/2010

(1992)

Terra de vins
És notí(ia. La prevenció de
les drogodependéncies
Vilafranca opina. La

prevenció de les

drogodepe¡déncies

07:00
07:10

Ol:45



I l:00
I1rl0

1l r45

00:55

0l:00

0l:10
0l r50
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08:00 gestimada immortal
Ottorino Resp;ghi
(1879-1936). Fonts, pins i

festes de Roma
09:00 Les notí(i€s de la setmana
09i10 Amics persempre
12:00 Diuméngeesportiu

TARDA

I5:00 Có<telmusi(al
l7:00 (orazón de Ro*and Roll
18i00 La músi<a de l'atzar
I9:00 Bandes Sonores, Mu5ical

VESPRE/NIT

20:00 Espais de€lma
2l:00 Vade(astells
22r00 Exqu¡sit. Magazín cultural
C0:00 Bandes Sonores. fvlusical
01:00 Espais de.alriia
02:00 Connexió amb CON4 Rádio

t.ta a
¡Íor-¡ac ó
cle P-.redés

'' i aÍ,ar',ca

0¡1i00 Les notídes d€ la setmana (l)

08r30 C¡utadella.
Actualitat palament¡ria

C9:00 E<onomia i empresa.
Ierritori iel P¿trimon FLt r¿

09:J0 La setmana.Actualitat
l0:00 Les notíc¡esde la retmana (l)

l0:30 farxiu deVilafranca TV.
Coral Laro( iCorjoves veus
(1992)

Terla de v¡ns
És notíc¡a. L¿ preve¡. ó de
es drogodependéncies

Vilafran(a op¡na. La
prevenció de es

droqodep,"ndén.ies
l2:00 Le5 notídes d€ lasetmana (l)

I2:30 C¡utadella.
Actualitat parlameñt¿ria

I l:00 Econom¡a i emprera.
Territcri iel Pat¡imoni Rural

1 ::10 La setmana.Actualitat

TARDA

1.1:00 XS-Esports
1ó:00 Les notícies de la etmana(ll)
I6:30 feñtrevista de Plasa

Pened¿s

20:30 l]entrevista de Plasa
Penedés

20i55 El minur c¡utad¿. Opinió
21r00 Personal. R¿mon Rier¿,

¿lcálde de Torrel¿vit
2l:30 Al dia. Notícies.XTVL
22i00 Les notícies de la setñana (ll)

22:30 Telemonegal.XTVL
2l:30 DO. No!¡s formats. XTVL
00r3ll l]entrevista de Plala

Penedés

El minut <iutad¿, Opinió
Petsonal. R¿ r¡on Rler¿,

alcaLde deTorrelavit
5ol¡dária
La nostra histdria. El!
arbres r¡onument¿ls de

El m¡nut ciutadá. Opin ió
Personal. Ramon Rier¿,

a c¿1de deforrelavt
Solidár¡a
La nostra história. e

erbre5 monurnentalg Ce

C2:00 Les notíci€s de la setmana (ll)

02:30 El Rodamón. N4agazín de
viatges

0l:00 Top motor
0l:30 Gentdelmón, N¡éxic

03:45 PoemespelPenedés.
SilvlÁ Amigó, S¿nti Borrell i

Fcnxo B nn(
04.CC Le5 notídes de la setmana (ll)

04:30 l]entrev¡sta de Plasa
P€ned¿s
El m¡nut ciutadá. Opinió
Pefsonal, Ramon Rier¿,

a ca de deTorrelavit
Sol¡dár¡a
La nostra h¡stór¡a. Els

¡rbres monLrment¿ls dei
Penedés

I6r55
I7r00

I7.10
I7:50

04:55

05:C0

05:30
05:50 ,

I8:00 Le5 notídes de la setmana (ll)

I8:30 El Rodamón. /Magazín de
vi¿tges

19100 Top motor
19:30 Gent del món. l\,4éxic

I9:45 PoemespelPenedés.
Silvia Amigó, S¿¡ti Borreil :

Fo¡xo B ana

VESPRE/NIT

20:00 Les notí(ies de la 5etmana (ll)

0ó:00 Les notíc¡es de la setmana (ll)

06:30 El Rodamón.Magazín de i* tt
a
L1

Rádio
Vilafranca

90.'t Fl\,,]
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07r0C
07:30

viatges
Topmotor

07:45 Poemea pel Penedés.
Silvia Anr qó, Sant Bóre i

Fcnxc BiaDc

Gehtdelmón. l\4¿Nic

il
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MATf

08:00 Penedés matf,Actualitat
c8:30 Tertúlia d'actual¡tat.

Esports
¡9r!0 PlaCa Peñédés.Magazfn
: il Elquefaltava! Humor-l l: Penedés migdia.Actualitat.

I3:l: Esports 14

TARDA

: :: Va de castells
- i :i Al teu a¡re. Radiofórmula

VESPRE/NIT

20:00 Penedés vespre.Actualitat
20:30 Esport32l
22100 Va de<astellr
23:00 Penedés vegpre. Actual¡tat
2l:30 Tertúlia d'adualitat.

Esports
00:00 Plasa Peried¡s. l\4agázín
03:00 Ro(k of Ages. Musical
04:00 El quefaltava! Humor
05:00 Connexió amb COM Rádio

08i00 Les notícies de la setmana (ll)

08r30 Tertúlia d'actualitat.
Esports

09:Lr0 Personal. R¿.non Rier¡.

a .alde deTorrelavit
0t:30 Sol¡dária, Coo pe ració
09:50 La nostrá história. E s

.rbres mon rr¡¡e.r¿ls .lel
Pe¡ed¿s

l0:00 Les notkies de la setñaña (ll)

i0:30 El Rodamón. Viatges
I l:00 Topmotor
I l:30 Gentdelmón. ñ4éxic

1l:45 PoemespelPenedés.
Silvi¡ Arnlqó,Santi Borreli ¡

Fonxo Ela¡c
I2:00 Les notíc¡es de la setmana (ll)

I2:30 fentrev¡stá de Plala
Penedés

12r55 El m¡nut c¡utadá. Opin¡ó

l3:00 Personal. R¿mon Fiera,

¿ calde deTorrelavit
l:i30 So¡id¿r¡a. Coo peració
I3:50 La nostra h¡stór¡a, Els

¿rbres.¡onu¡¡ent¿15 Cel

Penedés

TARDA

l,]r00 rlnfofmat¡u
i4:30 Gentdelmón. ¡¡éxi.
14i45 PoemespelPen€dés.

A¡to¡l M¿(i¿, Anna Torras l

T: ñ:á R.vi¡á
15i0C l]lnformat¡u
15r30 Diades <astelleres. Dieda

¿¡iversari Min,vos de I'Arboc
16:00 l]lnformat¡u
l6:30 Puñts i gol5. Esports
l7{0 rlnformátiu

l8iC0 flnformat¡u
18:30 Gent del ñón. l\4ix c
'18:.15 Poemespel Penedés.

Anloni I!,]aci¿, Anna Tcr'::
Tafia Ilovir¿

19100 Ba-ba. lnfantil.XTVL
19rl0 Qué? Non. lnfantil.XTVL
l9:30 Esportt en xarxa.XTVL

VESPRE/NIT

20:00
20:J0
2l r00

2l:30
22:C0
22:30
22:45

23:00
23:30

00:00
0l:00
01r30
01:45

02:00
02:10
l2:15

0l:00
03:30

L"lnformatiu
Punts i gols. Esports
L'informatiu LSc. Ar¡ b
llengua de sigñes cata ana
Aldia. Notí.ies d'arreu XfVl
glnfo¡matiu
Gentdelmón. Máxic
Poemes pelPenedés.
Anloni I\4aciá, Anna Tor.¡s i

f¿¡i¿ Rovira

l]lnformatiu
D¡ades castélleres. Diada
anlversari ¡linyos de 'Arbc!
Civ¡lis.XTV| eñ.adena
flnformatiu
Cuina a bon preu
Tástafru ita. Co ñcu rs
glnformatiu
Gentdelmón. l\4¿xrc

Poemes pelPenedés.
Antoni l\4¿cl¿, A¡n¿ Torras i

T¿nla Rovir¡
lllnformátiu
D¡ades castelleres. D ed¿

¿nivers¿ri l\¡ in,vos de iArbo§
04:00 l]lnformatiu
04:30 Punts i gols. Esports
05i00 ¡]lnformat¡u
C5 30 Cuina a boñ preu
05r,15 Tastafru ita. Coñc u rs

06:00 l]lnformat¡u
06:30 Gentdel món. Méxic
06:45 Poemes pel Pened¿s.

A¡to¡i Mariá. Ann¿ Toí¿! i

T¡nia Rovlr¿

07r00 l]lnformatiu
07i3rl Diades castelleres. Dlad¡

¿niversar M nyos de l'Arboq
l7:3ü Cuina a bon preu
17:45 Tastafruita. Conc u rs

!) Le lRocneir*t ó olioe;zorc
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08i00 l]lnformatiu
08:30 Terrúlia d,actualitat.

Catalunya

19:10 Qu¿?Non. lnfantil.XTVL
I9:30 E5ports en xarxa. XTVL

VESPRE/NIT

20:00 l]lnformat¡u
20r10 Els esport§. Futbol Copa RV
2l:00 L'¡nformatiu LSC. Amb

llengua de siqnes catalana

21130 Al dia. NotÍcies d'arre!.XTVL
22r00 l]lnformatiu
22:30 Va de(astells
23:00 glnformatiu
23i30 Personal. .l¿Lrme Brlchs,

Jlcalde de loJ .l P\ .lé l. .

00:00 Angle§. XTVL
01:00 lllnformatiu
0l:30 En dansa.Dansa tradicionai
0l:45 De I a vu¡t. Conciliació

laboral ifamiliar
0l r57 El minut (¡utadá. opinió
02:00 Ulnformat¡u
02:30 Va de(astells
01r00 glnformat¡u
03:30 P€rsonal. laume Brich5.

al(alde deTorreles de Foix
04r00 l]lnformatiu
04130 Els esports. Futbol Copa RV
05:00 l]lnformatiu
05:30 En dansa. Dansa trad¡cional
05r45 DeSavu¡t.Conciliac¡ó

labora/ ifamiliar
05i57 El minut ciutadá. Opinió
06:00 l]lnformatiu
06:30 Va de (astells
C7:00 l-'lnformaliu
07:10 Personal. Jaume Brichs,

a calde deTorelles de Foix

li':".: :. i:.: r¡! +-" í §* l i tá"r ¡

MATI

08:00 Pénedés matí.Actualitat
08:30 Tertúlia d,a<tualitat.

Catalunya
09r00 Plaga Penedés.lMa9azín
l2:00 Elquefaltava!Humor
I 3:00 Penedés migd¡a.Actualitat.
l3:30 Esports 14

TARDA

l4:00 Casa de la vila,
l\4.Dolors Rius

14r30 Tertúl¡a d'áctualitat.
Catalunya

15:00 Alteu aire. Radiofórmula

VESPRE/NIf

20:00 Penedés vespre. Actua litat
20:30 Llegir per sentir. Literatu ra
2l :00 Alt voltatge! i\4usical
22:00 Edu<ajoves. Cu ltu ra I

23r00 Penedés vespre.Actual¡tat
23:30 Tertúl¡a d,actualitat.

Catalunya
00:00 Pla(a Penedés.Magazín
03r00 Grans del iazr. lMusical
04:00 El que faltava! Humor
05:00 Connexió amb COM R¿dio

09i00

09:30
09:4s
10:00

I0:30
l0:.15

1l r00

I1r30

L'informat¡u LSC. Amb
llengua de signes.atalana
Cuina a bon preu
Tastafru ¡ta. Co ncu rs
lllnformat¡u
Gent del món, l\4éxic
Poemes pel Pened¿s.
A¡tonl 

^4¿ci¿, 
Anr1 a Torras i

T;ni¿ Rovira
glnformatiu
Diades castelleres. D ad¿
¿niversari l\4lnyos de l'Arbo.

12:00 Ulnformat¡u
12130 Punts¡ gols.Esports
I3:00 l]lnformatiu
13:30 Cr¡¡na a bon preu
13i45 Ta§tafruita. con cu fs

TARDA

14:00 Ulnformatiu
l4:30 Va de <aslells
15i00 Ylnformatiu
I5rl0 Personal, l¿ume Bri.hs.

al.alde deToíelles de Forx

l6:00 L"lnformatiu
I6:30 Els esports. Futbol Copa RV
17:00 flnformatiu
17:30 En dansa. Dansa tradicional
I7:45 De8avuit.Concili¿ció

laboral ifámiliar
I7i57 El mi¡ut ciutadá. Opinió
l8:00 l]lnforfilatiu
l8:30 Va de castells
19i00 8a-ba. lnfantil.XTVL

LA Pn06 BAL¡Aü0, 09/06,'2010
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08:00 l]lnformatiu
08:30 Tertúlia d'actual¡tat.

Penedés
09:00 L'informat¡u LSC. Amb

llengua de signes cata ana

09r30 En dansa.Dansatradicion¿l
09 45 Dé 8 a vuit. Conciliació

laboral ifar¡iliar
09i57 El Írinut ciutadá. Opinió
10r00 l]lnformatiu
10:30 Va de(astellr
1 l:00 glnforrñatiu
1 1:30 Personal. laume B¡ich§,

elca de deTorrelles de toix
I2:00 flnformát¡u
I2:30 Els esports. Futbol Copa RV

13:00 glnformatiu
I3130 En dansa. Dansa tradicional
I3:45 De I a vu¡t. Conciliació

laboral ifamiliar
13:57 E¡ minut ciutadá. Opinió

TARDA

l4:00 L"lnformat¡u
l4:30 És notí(ia. Fest¿ de barride

l¿ Girada
14:45 V¡lafran(a opina. Les festes

dels barris
l5:00 flnformatiu
I5:30 Contrapunt.

Fr¿n.isco Romero lPSC)
glnformat¡u
featre gran a Vilafranca
L"lnformat¡u
va de <astells
Ulnformatiu
És notíc¡a. Festa del barri de
lá Girada

I8:45 Vilafranca opina. Les testes
de s barris

I9:00 Ba-ba. lnfantil. XTVL

l9:10 Qu¿? Non.lnfantil- XTVL
'l9rl0 Esports en xarxa. XTVL

VESPRE/NIT

20:00 l]lnformatiu

l! Ll lnocnauloó o9/o6i2oro

20 l0 Teatregran a V¡lafranaa

2l:00

2l i30
22:00
)2:14

L'¡nformatiu LSC. Amb
llengua de sigñes catalana
Al d¡a. Notícies d'arreu.XTVL
lllnformatiu
E5 notícia, Festa del b¿rr; de

22:45 V¡lafranaa opina. Les festes

dels barris
23r00 flnformatiu
23:30 Contrapunt.

Franrisco Romero (PSC)

flnformatiu
Teatre gran a Vilafran(a
flnformat¡u
Va de castells
Ulnformatiu
És notíGia. Feste d€l barride
Le Girada

02:45 Vilafranca op¡ña. Les festes

dels barris
03:00 lllnformatiu
03:30 Conthpunt.

Francis(o Romero (PSC)

l]lnformatiu
Teatre gran a Vilafranca
glñformatiu
Va de castells
glnfomlatiu
És notícia. Festa del bar¡i de
La Girada

08r00 Penedds rñatí. Actua l¡tat
08:30 Tertú lia d'a<tualital.

Penedés
09r00 Plasá Penedés. N4agazfn

12i00 ElquefaltavalHumor
l3:00 Pened¿s m¡gdia,Actual¡tat.
13:30 Erports 14

TARDA

14:00 Contrapunt.

'14:30 Tertúlia d'actual¡tat.
Pened¿s

15:00 Alteu airé. Radiofórmula

VESPRE/NIf

20:00 Péned¿s vespre. Actualitat
20:30 N¡t de tertúlia. Po lítica

2l:30 Res a veure. fvlagazín

22r00 Fun House,lvlusical
23:00 Pened¿s vespre.Actual¡tat
23:30 Tertúl¡a d'adualitat'

Penedés
00:00 Pla(a Penedés. Magazín
03i00 Fun Housé,Musical
04100 El que faltaval Humor
05:00 Connexió amb COM Rád;o

00:00
00r30
0l:00
01:30
02:00
A2:34

16:00

l6:30
17:00
17t3O

18:00
18:30

04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30

06i45 V¡lafra n<a op¡na. Lesfestes
dels barris

07r00 Hnformatiu
07:30 ContraPunt,

Fr¿ncisco Romero (PSC)

Francisco Romero (PSC)
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TISIIMADA IMMORTAI. fiÁüts iifi.4aÉL¡¿iii

Pau Casals
El penedesenc més universal

Pau Casals va néixer l'any 1876 al Vendrell, el
Baix Penedés. Aviat ya comengar una canera
de concertista virtuós que revolucionaria la
forma de tocar el violoncel, a més de fer de
director d'orquestra, compositor i ambaixador
de la pau al món.

Casals va ser qui va popularitzar internacio-
nalment les extraordináries Suifes per uiolon-
cel sol d.e Johann Sebastian Bach, Des que
tenia 14 anys les va assajar durant 12 anys,
abans d'atreür-se a toca¡-les en públic. I
encara tardaria 34 anys més a enregistrar-les,
el 1936, en la versió més emotiva que se n'ha
fet mai.

Amb la guerra del 1936, Casals va haver
d'exiliar-se, perd es va instal.lar a la Catalunya
Nord, a Prada del Conflent. AJIá,I'any r95o, va
organitzar un festival per commemorar els

zoo anys de la mort de Bach, que va ser el
primer d'una llarga tradició.

L'any 1960 Casals va estrenar a Méxic el seu

oratori E¡ Pessebre, basat en un poema de

Joan Alavedra. És un cant a la pau i consta de
quatre parts: Cap a Betlem, La carquana dels
Reis d'Orient, El Pessebre i LAdorqcíó. lÁ
música és molt senzilla, tal com co[espon a

un tema popular.

Casals també va compondre algunes sardanes
i l'Himne de les Nacions Unides, que va

DISSABTE 12 DE JUNY DE 2010, A

estrenar l'any 1971. Peró la seva pega més

coneguda és l'harmonització de la cangó

tradicional catalana EI cant dels ocells.

Pau Casals va morir I'any 1973, als 9ó anys, a

San Juan de Puerto Rico. De malera que, per
poc més de 2 anys, no va poder veure que el

seu país tornava a viure en llibertat. Pau

Casals és un músic mític, admirat i estimat a

tot el món, tant perla seva técnica com pel seu
humanisme. Sens dubte, un dels intérprets
més genials que han existit mai.

Josep A.lsina

Pau Casals
Pau Casals i Def¡ló. ElVendrell, Catalunya,
Españya,29.12.1876 - San Juan, Puerto Rico,
22.10.1973

OBRES DESÍACADES
La processó de Sánt F¿l¡x aVilafran.a (1927).
5ardana per orquestra de violoncels.
Sant MirtídelCañ¡gó (1943). Sardana per cobla
iorquestra.
El Pe5sebre (1960). Orator¡amb text de loan
Alavedra.
Himne de les Nacions un¡des (1968). Amb lletra
del poeta WH. Auden.

Itambé en directe ia Ia carta, a I
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I.A NOSTRA HISTOR¡A

LA NOSTRA HISTÓRIA: Els arbres monumentals del Penedés
Divendres, dissabtes, diumenges i dilluns a Penedés TV

LA PROGRAMACIó
edita: SERCOI\.4 SL

PlaQa Penedés,4. 4a planta
Tel. 93 81 7 26 26

rtv@dwilafranca.cat
wr¡,l¡,i. ñwilaf ranca. cat

imprés per
Gráfques del Foix

dipdsit legali
8-25444-2010

LA PRocRAuAoó osloonoro lf,[
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C/ Indústria,5
Vilafranca del Penedés
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