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Tríptic per donar a conéixer la riera de Llitrá
r JosEP I!4. SoLER

LAjuntament de \¡ilafranca
ha editat un fulletó on

s'assenyalen els trams amb

camí vo¡a riu per on es pot
passejar i s'info¡ma de

diferents espécies vegetals
que s'hi poden veure.

La rie¡a de Llitrá passa per

Vilafranca al llarg de 3,4 km
en direcció al riu Foix. on
desemboca. Al bosc de ribera
de la riera hi trobem a¡b¡es

com el freixe, l'álber o l'om, i
ocells com el picot verd, la
merla o el rossinyol bord.
També s'hi poden trobar
rastres de mamífers com el

teixó, el porc fer o el gat

mesquer. Des de ñnals de

2oo7 s'está tirant endavant

un projecte de ¡estau¡ació

ambiental per tal de potenciar

l'efecte de corredor bioldgic
d'aquesta riera.

Moltes de les tasques han
estat realitzades pel mddul de

Treballs Forestals de la Casa

d'Oficis Entorn Penedés

promogut pel Servei de

Foment de l'ocupació de

l'-{untament de Vilaf¡anca
amb el finaneament del Servei

d'Ocupació de Catalunya i del

Fons Social Europeu, que

finalitza aquest mes dejuny.

EI tríptic es pot recollir a

I'Oficina de Turisme de la
Casa e Ia Vila. Així mateix,
aquest diumenge al matí es

fará una passejada guiada per

donar a conéixer I'espai i Ies

actuacions que s'hi han dut a

tetule.

Riera de Ltitrá
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NOTÍCIES

Els Verds fan dos 3d9f el mateix dia en
dues places diferents
¡ losEP l!4. SoLER

El diumenge 6 de juny els

Castellers de Vilafranca van

assolir un repte important, i
gens habitual amb dues

ac-tr¡acions al mateix dia una

al matí i una altra a la tarda-

davant de dos dels seus

máxims rivals, els Minyons de

Te(assa i la Colla Vella dels

Xiquets ¿le Valls.

La doblejornada va comenqar

a Cornellá, en motiu de la
Festa Major de Corpus. Els ¿le

viiafranca van estar acom-

panyats de la colla local, els

Castellers de Cornellá, i dels

Minyons ile Terrassa. A la
primera ronda, els de la
camisa verda van realitzar el

3d9f, el principal repte.

A la tarda els Castellers de

Vilafranca es van plantar a la

Selva del Camp, acompanyats

per la Colla Vella dels Xiquets

de Valls. A la segona ronda es

doblava l'aposta, el segon

3d9f, convertint Ia Selva del

Camp en plaqa de castells de

nou.

La propera actuació dels

Castellers de Vilafranca és el

diumenge zo de juny a Bada-

lona, juntament amb la col1a

local, els Castellers de Badalo-

na, els Capgrossos de Mataró i
els Minyons de Terrassa.

p Le enoeneulció 16106/2010



NOTíCIE5

LA PRoGnAMAflÓ - r 6/06/2010

Cartells dels agerma-
naments

. JosEP M. SoLER

Des de fa unes setmanes, a les

entrades de Vilafranca hi ha
un cartell indicant els munici-
pis agermanats, entre aquests
Puerto Cabezas, juntament

amb Bühl, Melzo i Novo

Mesto. Aquest cartell és una
reiündicació feta des de fa
anys i de forma reiterada per
l'Associació d'Amics de

Puerto Cabezas que finalment
s'ha materialitzat.

l1S Una torma de donar !.rsrbr-

litat als compromisos de
solidaútat i germanor amb

altres ciutats amb les quals es

mantenen relacions i vinc-les

d'amistat. En un comunicat
dels Amics de Puerto Cabezas

s'apunta que aquest any que

fa z5 anys dels primers
contactes amb Puerto Cabe-

zas i zo que es va formalitzar
l'agermanament, és una bona

noticia que es materialitzi
aquesta reivindicació.

va anar dipositant a Ia Seffeta

al llarg dels anys 5o i 6o, quan

l'empresa es trobava ubicada

a Vilaf¡anca.

Des de la CUP han fet un llarg
seguiment del tema, a través

de mocions i preguntes als

diferents governs municipals
amb la finalitat de denrnciar
aquesta situació i per tal que

l'administració local busqués

solucions a una realitat que

consideren d'etema deüade-
sa i de greu afectació sobre el

mediambient i el patrimoni
rural del municipi.

Surten a la llum nous res¡dus a
Ia zona de la Serreta

Nous moüments de terra que

s'estan fent a la zona per a la
construcció de la nova variant
de la C-r5 han posat al desco-

bert nous residus que fins ara
restaven ocults a simple vista.

I¿ CUP ha mostrat la seva

preocupació per el fet que a
hores d'ara encara es desco-

neix la quantitat de tones que

hi ha dipositades, i quina

afectació poden tenir. A
través d'un comunicat han
recordat que des d'aquest mes

de iuny s'estan removent els

residus que l'empresa AGMA



NOTí(IES

Vallformosa organitza el 2n
Sopar Solidari contra el cáncer
I JosEP f\4. SoLER

Masia Vallformosa organitza

el Segon Sopar en benefici del

Programa "Conüure amb la
malalüa" de l'Institut Catalá

d'Oncologia . Aquest tindrá
lloc el divend¡es z de juliol a
la sala I¿ Cúpula de Vallfor-
mosa, a Vilobí del Penedés, i
está obert a qualsevol perso-

na, empresa o entitat que

lulgui col.laborar en aquesta
callsá.

El Sopar és organitzat en el

marc de l'acord de Responsa-

bilitat Social Corporaüva que

Vallformosa manté des de

2oo7 amb l'ICO. El 22 de

febre¡ de zooS es va celebrar

el Primer Sopar Solidari,

comptant amb l'assisténcia de

prop ¿le 3oo persones i un
gran ressó popular i mediátic.

En aquesta segona edició

l'esdeveniment es cel.lebra¡á

en memória de Martí Vía

Bertrin, Director d'Opera-
cions de Vallformosa i marit
de Queta Dom¿nech, Directo-
ra General, coincidint amb el

segon aniversari de la seva

mort, i que va ser víctima
d'aquesta terrible malaltia.

S'ofereix a les empreses, insti-
tucions i entitats Ia possibili-

tat de personalitzar la seva

taula fent la reserva conjunta
de 10 tiquets.

Les vacances del 2n
trimestre seran al
mar§

¡ losEP M. SoLER

Els serveis te itorials del

Departament d'Educació a

Barcelona Comarques han
decidit que les vaca¡ces del

segon trimestre del curs

ünent es faran del 7 a l'rr de

marq. La resolució és

d'aplicació a tots els centres

eilucatius públics i privats
que impartei\en el segon cicle

d'educació infanül, l'educació
primária, l'educació especial i
els ensenyaments secundaris,
professionals i de régim
especial. Aquest període de

vacances escolars afecta¡d a

les ciutats de Badalona,

L'Hospitalet de Llobregat,
Sant Adriá del Besds i Santa

Coloma de Gramenet i les

comarques del Garraf i AIt
Penedés.

Aquesta decisió s'ha pres una
vegada escoltat el Consell

Escolar Territorial de Barce-

lona Comarques. En la
proposta triada s'ha valorat el

fet de poder continuar
celebrant la festa de carnes-

toltes en l'ámbit escolar.

També s'ha demanat rlná

bona coordinació en les

activitats de lleure per

atendre l'alumnat que així ho
requereixi.

iA PRoGRAt\,lActó , t ó/06/2ot o



NOTíCItS

400 persones al concert de Dyango
en benefici de la Nit Solidária
r GoREm MaRiNEz

El Rotary Club de Vilafra¡ca
organitzava el concert benéfic

de Dyango al Casal de Vilafran-
ca com a acte prwi a la sisena

Nit SolidáLria. Hi van assisür

unes quatre-centes pelsones.

EI prestigiós cantant va oferir
un recull dels temes que ltan
consagrat durant tots els seus

anys de carrera. F,l president

del Rotary Club Vilafra¡ca
Albert Monera destacava la

qualitat com a persona de

Dya¡go, que "stra implicat
profundament en el projecte".

Dyango també va oferir un zo%

de les vendes dels seus quadres,

e¡?osats dumnt diverses

set¡nanes al vestíbul del Casal, i
va posar a disposició del Rotary

una de les seves obres, valorada

en uns z.ooo euros, i que sortia

a subhasta per un preu inicial

de 5oo.

Cinquanta anys de
revolta permanent
dels tibetans

EI z de jun¡ a la sala d'actes

del Consell Comarcal de l'Alt
Penedés, comengava el cicle

De Z a 9 sobre cooperació,

solidaritat, pau i drets

humans.

Aquesta primera sessió es

titulava "Tibet: cinquanta anys

de revolta" i comptava amb les

intervencions del president de

Suport Tibet Albert Callasco i
del director de I'Observatori

del Tibet i ¡sia Cental i
professor dtistdria Josep

Uuis Alay.

Alay va parlar dels darrers

cinquanta anys al Tibet i de la

situació que viuen els tibetans

sota la pressió de la Xina i va

voler anar més enllá per fer un
repds als recursos natu¡als de

qué disposa la zona, un punt
estratégic per aportar benefi-

cis als paisos més grals que

l'envolten.

LA PR06RAMA0ó 16to6t2ao lú

óA NIT SOLIDARIA
DEL ROTARY CLUB
DE VILAFRANCA DEL PENEDÉS 201O

A BENEFICI D'UN NOU FUTUR PER HAITí



N0Tí(lts

Mostra escultórica de
I'artista Oriol Sábat al
Claustre de St Francesc

. GoREll lMaRTtNEz

Oriol Sábat, barceloní resi-

dent a Sant Sadurni, mostra
al Claust¡e de Sant Francesc

els seus treballs escultdrics

fruit del seu estudi i manipu-
lació de materials naturals

com troncs, branquillons i
altres elements estretament
lligats a la naturalesa.

Per a Sábat, el paisatge és una
font d'inspiració que el porta

per diferents camins artístics.

A I'escultura, capta les formes

artístiques amagades i les fa

eüdents després de fer una
Iectura simbólica de la forma i
donar-li un significat artístic i
al.legdric.

L'exposició es potveure fins el

z4 deiuny.
Prop de dues mil persones es

van trobar a 1es instal lacions

de Covides el 6 de jury per a

celebrar aquest esdevenimen.

La troba¿la va comptar amb la
preséncia del presideflt de la

ceneralitat José Montilla i el

conseller de Medi Ambient
Francesc Baltasar, a més de

l'alcalde de Sant Sadumí

d'Anoia Joan Amat.

El president de la Generalitat

va fer un breu discurs en qué

va agrair la feina dels volunta-
ris i va augurar "una campan

ya d'estiu molt complicada pel

que fa als incendis forestals i a
la prevenció. El motlu princi-
pal és que els boscos de tot
Catalunya, i també del

Penedés, han quedat molt
malmesos per les venta¿les de

fa dos anys i Ia nevada del mes

de marq".

Per la seva part, l'alcalde Joan

Amat va valorar "la feina de

I'ADF de Sant Sadurní i del
president de la federació

d'ADF Penedés Garal el

saduminenc Jordi Canals".

28a trobada dADF de Catalunya
a Sant SadurnídAnoia

LAPRoGRAl\¡4fl0 ró1062010
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09:00 Les notícies de la setmana.
09:30 Ami<s per sempre.Musical
12r00 Alt voltalge, lvlusica l

13:00 Les notí(ies de Ia ietmana
l3:30 Mus¡<al

TARDA

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

l4:10 Llegir per sentir. Literatu ra

15:00 V¡a-Mix. Musical
17:00 Personal
18:00 Educa¡oves.Cultural
I9:00 CoÉzón de Rocl(n'Roll.
20i00 Fun House.f\¡usical
21:00 Feeling Rock. Musical

VESPRE/NIT

22r00 gest¡mada¡mmortal,

Bél¿ Bartók {1881 I 946)
23i00 La múti(a de l'atzal
00:00 Quederñ a Ia rádio
03:n0 Connexió amb COM Rád¡o

lrc il, r*ocnm,,ar o,o,,ror:0,,:
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08:0Íl (estimadaimmortal.
KirolS¡ynl¿nowski
(l882 1917).iln polone!
ronrf,ntl. i.r ¡. !i.

i)8flt-i Les notíciesde la setmana (l)

a3:lar Ciutadella.
A.tualitat par arnentária

llrl:ÍlC Economia ¡ empresa.
!n¡ nov¡ qr"nera.ió
C'L.n) p eres

il9il0 La setmana.Actualitat
:0:¡J0 Les notícies de la setmana (l)

O:ltr llarx¡u de vilafran(a fv.
I l:0¡ Terra de v¡ns
I l:30 És notíc¡a. Felta de bar d-.

L¿ cir¡C¡
i:'j; Vilafranca opi¡a. Les iesrer

.J.ts !a ris

:::00 Cantata:Ealada del
Retorn.l¡ Da11

ll:00 Econom¡aiempresa.
Uri¿ cy¿,:lener¿. ó
al'3Írp¡Ertt

I l::0 La setmana.Actualitat

l4:i[r XS-Esports
l6:00 Les notícies de la setmana (ll)

l a:ll l]entrevista.ar s1ób¿l

i,loa',or.r. pof l¿!,cLr caonar¡i.

20:!5 El minut (iutád¿. Opinió
21i00 Cantata: Balada del

Retorn.:¿ p¿r¡
:-l:C0 Ler notícies de lásetmana (ll)

22:10 Telemonegal.XTVL
23r10 DO. Nous formats. XTVL
00::J0 l]entr€v¡sta de Plala

Penedés
00 55
000

A',:l!
¡1r50

C2:30 Les notíc¡es de la setmaña (ll)

rl2:10 El Rodamón. IvlaqazÍn de

03:r.ri)

l-ll:30

Cl:llü Les notídes de la setmaña (ll)

C4::10 l]entrevista, C ri5tóbal
¡/lontoro, pol'tayer] Éaononlic
delPP

El m¡nur c¡utadá. Opinió
Pe6onal. Ja(r¡re 8ri.hr,
al.¿ de.ieTorralics dp Foir
Solidária
La nostra histór¡a. Esq eti¡

El minut (¡utadá. Opinió
Personal. J.rLir¡e !ri(h3,
¡i.a de d. Torelle!.Je Fo x

Solidiria
La nostra h¡stória. Esqlasia
Ce !a¡t Fr¿nce9c

I E:00 Les notí<¡esde la setma¡a (ll)

l3rl0 El Rodañón. /VIagazín de
viatges
Top motor
Gentdelmón, Singap!¡
Poemes pel Penedés.

^n1on; 
Jr.l;. Af n¿ r-. Íar i

viatges
Top motor
Gentdelmón. S;¡qaDLll
Poemes pel Penedés.
Arrlonr Ma.i: Án¡¿ Torñ!
T¡ni¿ Rcvir¿

viatges
Top motor
Gentdel món.5 ng¿ pú r

Poemes pelPened¿s.
Antoni l¿cl¿, An ¿ lorr¿5 l

El m¡nut.iutadá. opinió
Personal.,¿rrr¡e Bri,:hq

¿;.al.l-" deTorre le! dc;c x

Solidária
La nostra histdda. Itglés¡:r

09:0C Les notíc¡es de l¿ setmaná
¡19 30 Am¡as per sempre
l2:00 D¡umengeesportiu

TARDA

I5;00 Cóctél mus¡.ál
I7:00 Corazóñ de Rockand Roll
i8:00 La músi<a de l'atzar
l9:Cal Bandes Sonores. Musical

VESPRE/NIT

20:00 Espai5 de calma
2':00 Va de castells
22;00 Exquis¡t, Magazín cultural
00:00 Bande5 Sonores. IMusical
0l:00 Espais de calma
02:04 Connexió amb COM Rádio

Rádio
Vilafranca
90,1 FIV]

*/

la:ri!
I7:00

',1_ta

l9:Ct
I9:34
I9:,1:;

4455
0i:0C

A5:3t)
0§:5ll

VESPRE/NIT

7a:!!. Les notídes de la setñana ( l)

,0::l Lfentrev¡sta, a¡i!¡c¡3
:,/cainrL. pgri¿r€L lao;r¡m¡a

04100 Les notídesde la setmana (ll)

!6la EI Rodamón.Maqazín de

.)7:lA
n/ 3!)

¡

0
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08:00 Les notídes de la setmana (ll)

08:10 Tertúl¡a d'actuálitat'
Esports

'¡9 00 Personal. JaLlme 8¡ichs,

¿ ca de deTorrelles de Fo x

t9:lo Solidária.CooPeració
C9150 La nostra h¡*ória. Esq ésia

de Sant F¡¡ncesc

10 00 Les notícies de la setmana (ll)

10r10 El Rodamón.Viatges
t 1:00 Top motor
I l:30 Gentdelmón. Singapur

l 'l:45 Poemes Pel Penedét.
Antoni \¡üciá, An¡¿ ]brrat i

T)nia Rovira

l2:00 Les notíde5 de la setmana (Ll)

I 2i30 l] entrevista. Cristóbal
Mo ñloro, Portaveu eco¡ómic

I2:55 El minut(iutadá.OPinió
I I 0! Personal. l¿!nre Brlchs,

:. ¡.e ¡e iorrel¿s de Folx

: L sol¡dár¡a. CooPeracló
' I -: I La nostra história. Esc¡ esl¿

:la :a _: i:.1r a-'9a

TARDA

r L lnformatiu
: . Gent delmón. : ¡g¡PuI

- :: Poemes PelPened¿s.
: .: ..:c! : . Ftto l

Gc¡:¡ e.:P¡.c Cuilel I luan
\l¿¡ir. G¡rci¿ l\1ayor¿l

L"lnformatiu
Diades(astelleres. Di¿d¿

de la Fest¿ Badalon¿ C¡Pit¿l

Cultural
L"lnformatiu
Punts igols. EsPorts

l]lnformatiu
Cuinaa bon Preu
Tastafruita. Con curs

Ylnformatiu
Gentdelmón. SingaPur

Poemes pel Penedés.
Blas, Ezequiel. Flto I

González;Paco Cüriel i luan
[,]¡¡uel G¿rci¿ Nlayc]ai

19i00 Ba-ba. lnfa ntil. XTVL

l9:10 Qué? Non.lnfant¡l XfVL
I9:30 Esports en xarxa.XTVL

VESPRE/NIT

MATÍ

08roo Pened¿s matí.Actualirat
08:10 Tertúlia d'a(tualilat.

Esports
o-orao Plasa Penedé5.Magazín

Carla 5añmartín

12i00 El que faltava! Húmor
I lrO0 Péned¿5 migdia.Actualitat.
13:30 Esport3l4

TARDA

14:00 Va de (astells

PeP Ribes

l5ioo Al téu aire. Radiofórmula

VESPRE/NIT

20:00 Penedé5 vesPre. Actualitat
20:30 Esports 21

22:00 Va de (astells
2Ji0o Penedé5 vesPre.Actualitat
23:30 Tertúlia d'a<tual¡tat.

EsPorts

O0:00 Pla(a Penedés. l\¡agazín

03:0c Rockof Ages'N4usical

04:00 El quefaltaval Humor
05 00 Connexió amb COII4 R¿dio

20:00

20:30
2l:00

21:30
22:o0
22:30

12:15

23r00

2l:30

ljlnfoÍmat¡u
Punts i gols. EsPorts

L'¡nformat¡u LsC. Amb
llengua de signes.atalana
Al d¡a. Notícies d'arreu.XTVL

l]lnformatiu
Gent delmóñ. Sinq¿PUr

Poeñes pel Penedés'
Bl¿s, Ezequiel, Fito
G.,nzálezrPaco CLlriel i lu¿n

[¡¿nuel Garcia ]\4ayoral

L"lnformatiu
D¡ades (astelleres. Diada

de la Fesia Bad¿iona C¿Plla

CultLrral

GonzáleziPaco CuIlel i luan

I!4anrel C¿rcí¿ I\4ayoral

l]lnformat¡u
Diades castellerea. D ¿da

de la FÉsta Bádalon¿ C¿Pltal

CLrlt!ráL

l]lnformat¡u
Punts i 9015. EsPorts

L"lnformatiu
cuina a bon preu
Tastaffuita' concu rs
glñformatiu
Gentdelmón. SrnclaPur

Poomes pel Pened¡s.
Blas, Ezequiel, tito i

González; Paco Cur¡el i JLra¡

M¿nuelG¿rcía Mayor¡L

l]lnforñatiu
Diades <astelleres. Diada

de l¿ Festa Bada ona CsPitai

ar rltural

00:00 C¡v¡lis.XÍVL eñ caden¿

0l:00 glnformatiu
0l r30 Cuina a bo¡ Preu
0l :45 Tastafru¡ta.Concurs
o2'oo Unformatiu
02i30 Gentdelmón. SingaPUr

02145 Poe¡nes pel Penedés.
B as, Ezequiel, Fiio l

I5:ri0
I5:10

l5:00
I t:10
i 7:00
r 7.10
17:45

18:00
I8:30
l8:,]5

0l:00
03:10

0.1i00

04:10

05:00
05:30
05:4;
06 00

06:30

06145

07:00
il7r,l0

§ L^ rrocnrmlclo - 16 06 l¡l!
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08:00 glnformatiu
08:30 Tertúliad'a(tualitat.

Catalunya
09:00

09:30
09:45

I0:00
10i30

I0:45

I1;00
I l:10

L'informatiu LSC. Amb
llengua de signes catalana
Cu¡ña a bon preu
Tartafru ¡ta, Con c u rs
glnformatiu
Gentdelmón. Slnq¿pl] r

Poemes pel Penedés.
B as, Ezequiel, F:to l

Gonzá ezj P¿cc Cüriel I JLr¿n

[4airel Carcia ]\4¿yoral
l]lnformatiu
Diadescastelleres, Diaca
de a test¿ gadálona C¿pit¿l

I7:57 El minut (iutadá. Opinió
lE:00 l]lnformatiu
I8:10 Va de <astells
'l 9100 Ba-ba. lnfantil.XTVL
l9:10 Qué? Non. lnfantil. XTVL
19130 Esports en xarxa. XTVL

VESPRE/NIT

20:00 Ple de l'Ajuntamentd€
V¡lafranca. En dírecte

MATi

08:00 Penedér matí,Actualitat
08r3C Tertúlia d'a<tualitat.

Catalunya
09:CC Plafa Penedés. Magazln
12100 Elque faltava! Humor
I i:00 Pened¿s migdia,Actualitat.
1l;10 Esports l4

TARDA

l4:c0 Casa de la vila.
Pmíli¿ Torrpi

Cultu¡a
l2:00 lr'lnformatiu
I2:30 Punts i gols.Esports
13i00 (lnformat¡u
l3:30 Cuiña a bon preu
13:45 Tastafru itá. Con cu rs

TARDA
l4:00 flnformat¡u
1,1:30 Va de(astells
15i00 l]lnformatiu
I5130 Perional. Pere Regull,

¡1.;l.le.ieVi ¡fr'.¡.¿

16r00 flnformatiu
16:30 Els esports. FutbolCopa RV

¡lna
17:0c L"lnformatiu
I7:30 En dansa. Dansa tradicional
i 7:,15 De 8 a vuit.Conciiació

laboral ifami iar

00:00 Angles. XTVL

0l:00 l]lnformat¡u
0l;30 En dansa. Dansa tradicional
0l:45 De I a vuit. Con ciliació

laboral ifam¡liar
c1:57 El minut ciutadá. Opinió
02:00 glnformat¡u

0r:10 Va decastells
0l:0c Ulnformatiu
0::30 Personal. Pere Regu l,

alcalde deVllafranca
04:00 l]lnformát¡u
0,1:30 Els esports. Futbol Copa RV

[¡n¿]
05:00 l]lnformat¡u
05r30 Endansa.Dansa tradicional
05:45 De8avu¡t.Conciiiació

laboral ifamil¡¿r
05:57 El minut <¡utadá. Opinió
06:00 flnformatiu
06:30 Va de (astells
07:00 l]lnformatiu
07:30 Pe6onal. Pere Regul,

al.a de deVilafrirn.¿

14:30 Tertúlia d'actualitat.
Catalunya

l5:00 Al teu a¡re. Radiofórmula
1 9:30 Pen€dés vespre,Actualitat

VESPRE/NIT

20:00 Ple de l'Ajuntament de
Vilaflan<a.En directe

00:00 Plasa Penedés. l\¡a9azín
03:00 Grans del iazz. Musical
C4r00 Elqué faltava! Humor
05:00 Connexió amb COM Rádio

tA PRtcsAr¡A( ¡. r6/tl6i2tlrtt I
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oa:00 flnformatiu
08i30 Tertúlia d'adualitat.

Penedés
09r00 L'informatiu LSC. Amb

llenqua de signes catalana

09i10 En dansa'Dansa trad¡cional

09145 De 8 a vuit.Conciliació
labora! ifamiliar

o9:57 El minut <¡utad¿.oPinió
10r00 l]lnformatiu
10130 va de(astells
1l:00 flnformatiu
1 l:30 Personal. Pere Regull

alcaLde deVllafranca
l2:00 l]lnformatiu
I2:30 Els esport§. Furbol CoPa RV

F:n¿l

I }oo glnformatiu
13:30 En danaa. Dansa tradicional
I3:45 De I a vuit' Conciliació

laboral ifamiliar
13:57 El minut (iutadá'OPinió

TARDA

14:00 glnformátiu
l4i3O Es notí(¡a. Fes¡a del barride

14:45

l5:00
I5.10

'16:00

I6:30
l7:00
I7r30
l8:00

1A:45

vilafran<a opina. Les festes

dels barris
l]lnformatiu
Contrapunt.
xavter Navarrc, (cuPl

lllnformatiu
Teatre gran a viláfran(a
lllnformatiu
Va de (astells
glnformat¡u
Es notí<ia. Festa del barride

V¡lafranca oPina. Les festes

dels barris

19:00 Ba-ba. lnfa ntil. XTVL

l9:10 Qu¿? Non. lnfanti . XTVL

19:30 Esports en xarxa.XTVL

VE5PRE/NIT

20:00 l]lnformatiu

20:lo Teatr€ qran a Vilafran(a

2l r0O L'¡nformatiu LsC. Amb
llengua de signes cafalana

2l :30 Al dia.Notícies d'arreu.XTVL

22r00 Ulnfonnat¡u
?2:lo Es notí(ia. Fesia del baIli de

L,r .,.,i!t:\1.fitio!*i1

MATí

08 0c Pénedés m.tí.Actualitat
06:30 fertúlia d'adualitat.

09:00 Pla(a Pened¿s' N¡agazín

I2rC0 Elque faltava! Hurnor
I 3:0!. Penedés migdia.Actual¡tat.
:3:3C Esports 14

TARDA

l4:00 Conlrapunt.
Xavier Navaro (CUP)

l4:30 Tertúlia d'adual¡tat'
Penedés

'15:00 Al teu aire. Radiofórmula

VESPRE/NIT

20:00 PenedésvesPre.Actualitat
20:10 Nit de tertúlia. Política

21:30 Res a veuie. Magazín

22100 Fun House.Musical
23:00 Penedés vespre. Actualitat
?3:30 fertúl¡a d'adual¡tat.

o0:oo Pla(a Penedés. Magazin

03:00 Fun House.Musical
04:00 Elque faltava! Humor
05:00 Connexió amb Colvl Rádio

22:45

23:00
23r30

00:00
00r30

0l:00
01:10
02r00

02:30

02:45

0l:00
03:30

04:00
04:30
05i00
05:30
06:00
06:30

V¡lafran<a op¡na. Les fesres

dels barrls
lllnformatiu
Coñtrapunt.
x¡vi€r Navaro (CUP)

glnformat¡u
Teatre gran aV¡lafran(a
glnformatiu
va de <astell5
l]lnformatiu
És notíc¡a. Fest¿ del barride
Poble Nou
Vilafran<a op¡na. Les feste§

dels baris
flnformat¡u
Contrapunt.
X¿v¡er NávarIo (CUPJ

glnformatiu
featre gran a Vilafran(a
l]lnformatiu
Va de <astells
flnformat¡u
És notíc¡a. Festa del b¿rri cle

PobLe Nou

06:45 Vilafran<a oPina. Les Jestes

dels barris

07:00 glnformatiu
07:30 ContraPunt.

xavler Navárro {cUP)

hr,l L¡ pRocn,qu¡cró. r6/,16¿0ro
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TE5TIMADA IMMORTAI-

Béla Bartók
Genial compositor hongarés,
amant de la música popular

Béla Bartók va ser un dels c¡eadors musicals
més importants del segle XX, autor d'obres
que fan una síntesi espléndida de música
romántica. moderna i folklórica. ique es

caracte¡itzen per la forqa i els ritmes marcats.

Un estil molt personal, format a partir de la
influéncia inicial de compositors com Richard
Strauss, Debuss)., o Stravinski.

Bartókva néire¡ 1'anl rBBr en una població de

I'imped Austro-hongarés. Va estudiar música
i va destacar com a intérpret de piano. Apartir
del r9o4, junt amb el compositor i etnomusi-
cdleg hongarés Zoltán Kodál)', va investigar la
música folkló¡ica. La primera obra important
de Baftók, ei ballet El mandarí merauellós,

del r9r9, encara mostra Ia influéncia de

St¡aünski. La llúsica per cordes, percussió i
celesta, del 1936, té una gran originalitat
rítmica i tímbrica. És la seva millo¡ obra

orquestral i una de les millors del segle XX. La

Sonata per dos pianos i percussió, del t937,
segueix la mateixa línia.

L'obra magna de Bartók la formen els sis

Quartets per corda, potser els millors que

s'han escrit mai, després dels me¡avellosos
quartets de Beethoven. El tercer i el quart
(r9z7i rgz8) són els més interessants i dificils,
mentre que el cinqué i el sisé (1934 i 1939) són

més refinats i accessibles. Bartók també va fer
diverses ob¡es per piano, com Mil<rokosmos,

un espléndid conjunt de peces per piano sol

amb fi nalitats educatives.

A causa de la Segona Guerra Mundial, Bartók
es va instal.lar a Nova York, on va compondre

el famós Concert per orquestra, l'any 1943.

Pe¡d mai no es va adaptar prou bé a Amdrica,
va patir dificultats económiques i li van detec-
tar leucémia. Va morir l'any 1945, als 64 anys.

La seva obra, que fins aleshores havia tingut
poca acceptació, l'ha situat com un dels

músics més importants i originals de Ia prime-
ra meitat del segle XX, junt amb Schoenberg i
Straünski.

DISSABTE 19 DE JUNY DE 2010, A RADIO VILAFRANCA

Josep AJsina

Béla Bartók
Bartók Béla. Nagyszentmiklós, Austria-Hon9ria,
25.3.1881 - Nova York, Est¿ts Units,26.9.1945

OBRES DESTACADES
Música perrord€s, percu5sió i (elesta ('1936).

La gran composió orquestralde B¿.tók.
Sonata per d05 pianos ¡ per(uss¡ó (1937).

Quaitets per corda números 1 al6 ('1908 1939).
Un conjunt monumental.
Con<ert per v¡olí ¡úmero 2 (l937)
Con(ert per orquestra (1943). Una de les seves
obres r¡és accessibles i conegudes.

Itambé en directe ¡a Ia carta, a rtw¡lafranca.cat



TESTIMADA IMMORTAI-

Karol Szymanowski
Un polonés romántic i ecléctic

Karol Szltranowski va ser un compositor i
pianista polonés que va fe¡ unes obres exube-

rants, perfumades amb aromes folldórics.

Obres que busquen sobretot el plaer sensual i
que estan rnolt influides pel Romanticisme

alemany i rus, I'impressionisme francés, la

música folkldrica i, dbüament, el piano de

Chopin, el seu famós compatriota.

Sz].rnanowski va néixer I'any 1882 en una

família benestant que va perdre la casa i les

terres l'any rgr7, amb la Revolució Soviética.

Durant la Pdmera Guerra Mundial va fer

obres tan impoftants comla Simfonía número

3, per cor i solistes, cotegrdacomCangó de la

nil. i el Concert per uioli número t. composi'

cions neoclássiques, impressionistes i

sensuals, que Ii van suposar el reconeixement

internacional.

En acabar la guerra, Poldnia va recuperar la

independéncia i Szyrnanowski es va establir a

la capital, Varsdvia, amb ganes de contribuir a

la creació d'una música nacional, servint-se

del folklore a la manera de Straünski. La

década dels anys zo va ser la seva época més

creativa i va desenvolupar un estil evocador,

que es va concretar en les Mcsurques per

piano, l'dpera El reí Roger, diverses peces

vocals. un S/oóol maler auster peró expressiu.

i el ballet liornasie.

Les darreres grans produccions orquestrals de

Sz)'rnanowski van ser \a Simfonia concertant

per piano i orquestra, de l'any 1932, i el

Concert per uiolí número 2, acabat el 1933.

Aleshores Szlmanowski ja estava molt malalt

de tuberculosi i ja no va tornar a compondre.

Va morir en un sanatori suís, el 1937, als 54
anys d'edat. Contemporani de Bartók,

St¡avinski i Webern, perd sense Ia seva gran

categoria, Szymanolvski va deixa¡ unes obres

sofisticades, sensuals, suggestires, románti-
ques, ecléctiques i, certament, una mica fora

d'época.

DIUMENGE 20 DE JUNY DE 2010, A RADIO VILAFRANCA

Itambé en directe ia la carta, a rtw¡lafranca,cat

Josep Alsina

Karol Szymanowski
Karol Szymanowski. Tymoszówka. Ga ítzia,

Poldnia (avui Ucraina), 6.10.1882 Lausana,

Suissa,28.3.1937

OBRES DESTACADES {MÚSICA ORQUESTRAL):
Simfonia número 3,'Can(ó de la nit'{l9l6). Per

cor isolistes.
Concert pér v¡olí número I l19l6,
Hahas¡e (1931). Ballet
Con(ert perviolínúmero 2 rl933

lD Le enocreulcló 16/06/2010
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LA NOSTRA HISTORIA: Església de Sant Francesc
Divendres, dissabtes, diumenqes i dilluns a PenedésTV
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