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18 municipis participaran el 26 i 27 de juny a
la Copa Penedés TV que es fará a la Granada
¡ JosEP M, SoLER

Els nens son de categoria

infantil segons marca el regla-
ment de la Federació Catala-

na de Futbol, malgrat que

també hi podenjugar nens cle

categoria inferior.

Aquest any la cita será a la
Granada, com a condició
indispensable els organitza-

do¡es necessiten una piscina

municipal al costat del camp,

el que permet que els z5o
jugadors puguin conviure
amb l'esport i la piscina, El

torneig ja s'ha situat al calen-

dari el darrer cap de setmana

del mes de juny i sembla, que

sempre que els organitzadors
lulguin, la continuitat está

més que garantida.

La preséncia de r8 equips,

fará que els equips es repar-

teixin en 4 grups (z ile 4

equips i z més de 5).

El dissabte es jugaran els 3z
partits classiñcatoris (a partir
de les 10 del matí), per

üumenge es jugaran les

semifinals (a partir de z/4 de

ro del matí), en aquest cas hi
haurá 4 ñnals per tal de clonar

menys combaüvitat al torneig
i que tots els equips (excepte

els cinquens) juguin unes

semifinals amb equips de

semblant potencial.

L'acte central és dissabte,

amb la desñlad¿ de tots els

equips.

Ara solament falta saber quin
municipi posará el seu nom al
palmarés tlel torneig, l'any
2oo8 va ser el Vilafranca-
Espirall i el 2oo9 el Sant

Martí Saroca.

Aquesta iniciativa va sorgir
l'any zoo8 en col.laboració
conjunta entre el Consell

Coma¡cal de l'Alt Penedés i
els responsables d'esports de

Penedés Televisió.

Ia primera edició es va dispu-
tar a Sant Martí Sarroca (16

equips), l'any passat a Sant

Cugat Sesgarrigues (16

equips) i aquest any a I¿
Granada (r8 equips).

Es una competició absoluta-

ment exclusiva de l'Alt Pene-

dés, els equips no estan

formats per clubs de futbol, es

la contraportada d'aquest fet,
els equips estan formats per
jugadors (masculins i feme-

nins) que han de üure al
respectiu municipi, el que li
clóna un caire marcadament
popular.

aA PRo6RAr!1ACró, 21106/20ro fil
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NOTí(IES

Els administradors
venen samarfetes i
marxandatge

Els administradors de la
Festa Major de Vilafranca
posen a la venda el seu

marxandatge els dissabtes

davant de l'Ajuntament.

Cada dissabte, els Adminis-
tradors tindran una parada al

mercat setmanal, davant de
I'ajuntament, on es poden

comprar les samarretes i la
resta d'articles de marxandat-
ge de la Festa Major'ro de la
capital de I'Alt Penedés.

L'horari és des de les to del

matí fins a les z/4 de z del
migdia. D'altra banda, al llarg
de tota la setmana també es

poden comprar al Centre

Internacional de Dietética i
Nutrició, al carrer ilels

Ferrers no 18.

Revetlla de Sant Joan amb coca,
Gava ¡ petards, peró amb prevenció
. JosEP M. SoLER

La Revetlla de Sant Joan, la
nit del z3 de juny, és una de

les més especials de l'any. Hi
ha un munt de tradicions,
festes i costums entre les

quals destaca el foc com el
protagonista absolut d'una nit
mágica. Un tros de coca i una

copa de cava animen a no
quedar-se a casa i a soÍir al

carrer i celebrar el solstici
d'estiu. Pe¡ó cal tenir presents

també mesures de prevenció

dels accidents a les revetlles.

A la festa de Sant Joa¡ s'ha

d'anar amb molt de compte,

especialment amb els nens,

sempre molt protagonistes de

Ia revetlla. Recordeu que

l'adquisició i l'ús dels petards

s'ha de fe¡ sempre sota la
supewisió dels adults. Així cal

recordar algunes recomana-

cions i precaucions per mani-
pular adequadament el mate-
rial pirotécnic. Per exemple

no es pot posar els petards a
prop de Ia cara o del cos, ni
llanqar-ne mai cap contra
ningú. No s'han de guardar
petards a les butxaques i no es

poden llangar coets a menys

de 5oo metres de zones

boscoses. També cal tenir
encompte que no s'han de

ficar mai petards dins de

totxanes o ampolles, etc,
perqué en explotar fan metra-
lla que pot fer molt de mal.

En relació a la preparació de

les fogueres també cal tenir
present que no es poden

preparar enlloc sense tenir
l'autorització cor¡esponent i
que s'ha de posar primer un
gruix de sorra sobre I'asfalt i
sempre a més de r5 metres

dels colres i de les faganes,

mai sota les línies eléctriques.

Un cop enceses no s'hi poden

tirar papers ni teixits, perqué

l'aire els enlairaria i els podria
portar lluny i tampoc bidons
ni esprais, que poden explo-

tar.
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Els Juliols arr¡ben per tercer Arriba la Flama del
any consecut¡u a vilafranca Canigó al Penedés

. GoRErn MAñTÍNEZ

Aquest programa d'ensenya-

ment universitari d'estiu
organitzat per la Universitat
de Barcelona, lAjuntament
de Vilafranca i Vinseum está

plenament consolidat gricies
a l'éxit de les dues convoca-

tóries anteriors.

Els Jüols sempre shan centrat

a Vrlafra¡ca en el món del ü. En

la púmera edició, tot ghara

entom a la cultur¿ i
lhumanisme, relacionat amb el

ü i la vitic¡¡ltura- En la segona

el curs es la c€nt¡ar en

I'enoturisme i les seves possibi-

litats. I, aü, en aquesta tercera

edició, I'enserya- ment se

centrard en I'a$icultua
ecológica, I'agricultura biodiná-
mica i els lralors del paisatge.

La filosofia del curs és que les

cultures del vi, el paisatge o

les va.rietats autdctones són

elements patrimonials inta¡r-
gibles que seweixen per
generar i desplegar models de

producció i de promoció no
destructius.

El curs ündrá lloc del 5 al 9 de

juliol a la Capella de Sant

Pelegrí en horari de tarda, de

quatre a dos quarts de nou del

vespre. Entre els professors

que impartiran classes a

Vilafranca hi ha I'investigador

de I'INCAVI Enric Bartra, que

parlará del valor de les varie-

tats autdctones; el fildsof
Octaü Piulats, qui oferirá una

conferéncia sobre els

fonaments filosdfics de

l'agricultura biodinámica; o
l'arquitecte Gabriel Barbeta,

enca¡regat de parlar sobre les

arquitectures del ü i
l'ecoarquitectura.

La flama del Canigó arribará

aquest dimecres, 28 dejuny, a

la comarca de I'Alt Penedés,

concretament a Torrelles de

Foix, i d'allá passard a altres

municipis, entre els quals la

capital, vilafranca. Ómnium
Cultural Alt Penedés organit-
za els actes que envoltaran la

celebració.

La flama ilel Canigó és un
element simbdlic que repre-

senta la unió dels Paisos

Catalans. Al cim de la
muntanya del Canigó es fa un
foc i, d'alli, la flama viaqia per

la geograña catalana com a

símbol d'aquesta unió.

En el cas de la nostra comar-
ca, la flama anirá primer a

Torrelles de Foü, un muaicipi
que fa deu anys que organitza

actes entorn a aquesta

celebració.

I¿ flama baixará del santuari
de Santa Maria de Foix,
patrona del Penedés. Des

d'allá, és preüst que es deixi a

diversos municipis tot fent
camí fins a Vilafranca, on es

celebrará una festa al Parc

Tívoli.



NOTÍ(IES

N-340, al polígon de Sant Pere Molanta

¡ JosEP I\¡. SoLER

Es construeixen dues rotondes a la U'l 1é Premi de Narrati-
va El lector de I'Odissea
es posa en marxa
r GoREm MaRTfNEz

El procés s'ha iniciat aquest

mes de juny amb la distribució
de les 35 obres originals
presentades enguany d
certamen enhe els lectors

integrants del Consell de Cent

Lectors.

Aquest important nombre
d'ob¡es, tot un récord de

participació en la histdria ilel
premi, i la voluntat de no
sobrecarregar els grups amb

més de dues lectures, va

obligar a fraccionar el Consell

en 17 grups d'entre cinc i sis

lectors. La primera fase de

lectu¡a i avaluació de les 35
obres que opten al premi

finalitzará e1 proper clia zo de
juliol. Aquell dia, els portaveus

de cadascun dels grups

exposa¡an a l'assemblea

general de lectors la valoració

de les obres llegides. I un cop

elegides les obres que hauran
de ser avaluades durant la
segona fase, s'orgalitzaran
nous grups de lectura.

Aquesta segona fase culmi-
nará el dia r5 de setembre amb

un sopar col.lectiu durant el
qual es designaral les obres,

com a máxim cinc, que passa-

ran al jurat ñnal.

Le enocneuecró - ::loenor o ¡[

l¿ construcció d'aquestes

rotondes ha de millorar per una

banda l'accessibilitat al Polígon

de Sa¡t Pere Molanta, a

Olérdola; i d'altra banda cap a

Sant Cugat Sesgarigues i la
caretera de Sant Pere de Ribes.

Aquestes obres han estat una

¡eclamació histdrica, tant dels

ajuntaments afectats com

també dels empresaris del
polígon industrial. Per exem-
ple, I'ajuntament de Sant Cugat

potava treballant en el projecte

des del zoo4 quan, en aquells

moments l'opció del ministeri
passava per fer ponts, EI zoo6,

el Ministeú va comenqar a

plantejar les rotondes. El
president de la Unió Empresa-

rial del Penedés i empresari

afectat Albert Calzada destaca

la importáLncia d'aquestes

rotondes per descongestionar i

dona¡ mes seguretat als

accessos cap el polígon. També

destaca que, "malgrat la crisi

actual, el moment es oportú per

la millora que comporta de cara

al futur". Albert Calzada, que és

també president dels empresa-

ús del pofuor¡ recorda que es

tacta d'un punt negre de la
carretera nacional 34o perqué

shi ha produit forga accidents i
alguns de greus,

Recordem que el passat mes

d'abril el Ministeri de Foment

adjudicara a l'empresa Obras,

Caminos i Redes SA les obres

per Ia consbrrcció de les dues

rotondes amb un pressupost

d'adjudicació ile prop

d'1.8oo.ooo €.

La previsió es que Ies obres

estaran finalitzades a finals

il'ary.



NfiTNTIE§

Obres de millora a
l'Ateneu Municipal de
Vilafranca
¡ SILV a DELGADo

El mosquit tigre prolifera amb
facilitat ija seh té constáncia al
Penedés

Aquesta millora és un dels

projectes que l'Ajuntament de

Vilaf¡anca ha inclós en el fons

estatal per a I'ocupació i la
sostenibilitat local. el FEOSL.

Les obres van comengar la
primera setmana de juny a la
tercera planta de lAteneu,
desmantellant la platea i
I'escenari de l'auditori.

La remodelació comporta que

tant Penedés Televisió com
I'Escola de X,Iúsica guanyen

espais. Així, l'auditori será

més petit perd en contrapafii-
da. I'escenari es converteix
també en un plató teleüsiu
polivalent que permetrá fer
directes i
especials.

programes

AI mateix temps, es

construeixen bucs d'assaig
per a I'escola i un magatzem
per a la televisió. Poste o¡-
ment, les obres continuaran a

la qua a planta de l'Ateneu,
als estudis de Penedés Teleü-
sió.

Les obres de ¡emodelació está

preüst que finalitzin el

proper setembre.

ll!) Ll lnocnantrcto " zll,:ó/2,:l.l

EI cinqué estudi de seguiment

anual de la població del
mosquit tigre asiátic elabo¡at
pel Depaftament de Medi
Ambient constata que ha

continuat l'expansió del

mosquit tigre i per primera

vegada hi ha preséncia

d'aquesta espécie a 93 munici-
pis, entre els quals hi ha

Vilafranca, Sant Sadurní,

Olesa de Bonesvalls i Sant

Llorenq d'Hoftons.

De les investigacions dutes a

terme fins ara s'ha constatat
que el més impofiant i efectiu

de cara a frenar Ia rápida
proliferació d'aquest insecte és

evitar la posta d'ous i el creixe-
ment de les larves aquátiques.

Aixd s'aconsegueix eliminant
els punts d'aigua on poden

desenvolupar-se. També és

¡ecomanable mantenir cober-

tes les piscines mentre no

s'utilitzen i buidar periódica-
ment les de plástic, parar
atenció en mantenir Ies portes

dels vehicles el ma-{im temps
possible tancades i matar
qualsevol mosquit que sigui

detectat en el vehicle. Per

eütar les picades és recoma-

nable instal.lar mosquiteres a

finestres, portes i altres

obertures d'ediñcis. I a títol
personal, portar roba de

mániga llarga i mitjons. El
mosquit tigre és actiu sobretot

de dia i básicament a l'exterior
de les cases. Se'l reconeü per

les ratlles blanques al cap i al

cos. A Catalunya es va detectar
per primeravegada l'any 2oo4
i s'ha constatat que al lostre
país no actua com a pofiador
de cap malaltia, tot i que les

seves picades són molt moles-
tes-
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de cinema
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19145 Vilafranca opina. Les ¡eslei

VESPRE/N]T
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.love! d'Empr-.i.r
C!:lC La setmaña.Actualitat
,iá:04 Le5 notíc¡es de la setmana (l)

¡6ila L'arx¡u deVilafranca TV.
l7:CC Terra de v¡ñs
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04:10 l]entrevista de Plasa
Pened¿s

:,:l:55 Elminut <iutad¿. oplnió
05:00 Personal. Pere ñegui,

¡¡.¿ de cleVllefra¡c¿
05r30 Sol¡dária
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Anton Webern (l883 1945).
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.rir:iríl Penedés ves pre. Actua litat

SergiAnsón

,'ir:lI Esports 2l
.r::0ll Va de <astell§
l li0¡ Penedés vespre.Actualitat
.2li:lll Tertúlia d'a<tual¡tat,

Esports
0{-l:llc Pla(a Penedés, l!4 a gazin
...'ira0 Rock ofAger. Musical
ll,l rlll EI que falfava! Humor
0:1,0 Connex¡ó amb COI\4 Rád¡o



'' t'i t\l

I\,1ATI

08:00 L"lnformat¡u
08:30 Tertúlia d'actualitat.
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De 8 a vuit. Con ciliació
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lo 3o Nit de tertúl¡a. Política
2l r3t Res a veure.Magazin
22i0C FuñHouse.Musical
2 l:00 Pened¿s vespre.Actualitat
2l:30 Tertúl¡a d'actualitat.
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I]ISTIMADA IMMORTAT

lgor Stravinski
Un geni trencador,
enamorat de la sardana

El compositor rus Igor Straünski, nascut l'any
1882, va ser un dels músics més importants

del segle XX, i un dels més influents. De jove

la estudiar amb fumskij-Korsakov, un dels

principals compositor russos. L'any 1910

Stra\inski \¡a anar a París, on els Ballets

Russos de Sergei Diaghilev Ii van estrenar

L'ocell de /oc, una magníñca composició

impressionista. Els anls següents escriuria

dos ballets encara més importants: Pe¿rushk@

I La consagració de ¿G Primauero, que és una

de les obres més importants del segle XX.

El ballet ¿a consagració de lo Prímouero

representa un rirual pagá als temps primitius.

en qué una jove balla ñns morir. Per tant, és

una música rítmica, violenta, de molts

contrastos i dissondncies salvatges. La seva

estrena l'any 1913 va constituir un escándol

sonat, amb baralles entre els partidaris i els

detractors de l'ob¡a, peró va acabar

conveftint-se en el clássic que és ar,ti dia.

Fins i tot es va fer servir per la pel.lícula de

dibuixos animats Fantasic, de walt Disney,

l'any r94r.

Stravinski va passar la Primera Guerra
Mundial a Suissa, on va compondre un altre

ballet extraordinari'. Les noces. A partir del

1924, Stravinski va visitar diverses vegades

Barcelona per dirigir alguns concefts, sobretot

al Liceu. Es va interessar molt pe¡ les sarda-

nes, perd no va arribar a complir mai el seu

DIJOUS 24 i DISSABTE 26 DE JUNY DE 2010, A RADIO
Itambé en directe i a la carta, a rtwilafranca,cat

propósit de compondre'n una.

Ce¡cador de sonoritats sorprenents, Stravins-

ki vateni¡ diferents etapes creatives. Si pdmer

va estar influit per Rimskij-Korsakov i el

folldore rus, després el van atraure els ¡itmes

del jazz, el classicisme i la música serial. A
causa de Ia Segona Guerra Mundial, es va

traslladar als Estats Units, on va morir l'any
1971, als 88 anys d'edat.

Josep Alsina

lgor Strav¡nski
gor Fiodorovitx Stravinski. Oranienbaum, Rússia,

17.6.1882 Nova York, Estats Units,6.4.1971

OBRES DESTACADES

Petrushka (1911)

La (onsagra.¡ó de la primavera (1913). L,na

obra cabdal del seqle Xx.
Les no(es (l923)
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I]ESTIMADA IMMORTAT

Anton Webern
Emocions concentrades
i amagades

El üenés Arton Webe¡n va ser un altre dels

compositors ¿lestacats del segle XX, i un dels

máDdms impulsors del serialisme, junt amb

Arnold Schoenberg i A.lban Berg. EIls van

integrar l'anomenada Segona Escola de Viena,

com a dignes successors de Haydn, Mozart i
Beethoven, els grans músics vienesos del

Classicisme i el Romanticisme.

L'any 1904 Webern va comenqar a estudiar

amb Schoenberg. Quatre anys més tard

abandona¡ia Ia tonalitat i crearia unes obres

que po¿len sonar e§tranyes, perd que són molt

líriques i expressives, com els o-nc mouiments

per quafiet de corda, o les Sts peces per gran

orquestra.

Des ile 1914, i durant 11 anys, Webern va fer

servir técniques serials per compondre

cangons. Després es va endinsar a fons en el

serialisme, amb ob¡es instrumentals com el

Trio per corda, la influent Sim/onia per

orquestra de camb¡a, el Qucrtef per üo1í,

clarinet, sa-ro tenor i piano, la cantata ¿4 ¿¡um

dels ulls, o les Voriacions per píano

Amb l'annexió d'Austria pels nazis,l'any 1938,

la música de Webern va ser prohibida per

'degeneraila'. Tot i les dificultats, encara va

compondre obres destacades com les Varic-

cíons per orquesttq, ola Cantata número z,la
seva darrera obra, del to43. Webern va morir.

l'any 1945, al cap de poc d'acabada la guerra, a

causa del tret fofiuit
ame cá.

soldat nord-

Les qbres de Webe¡n són poques i molt breus.

És música d'emocions concentrades, captiva-

dora, perd no gaire fácil. Tot i la seva influén-

cia en grans compositors com Pierre Boulez i
Karlheinz Stockhausen, encara és forga desco-

neguda. Igual que e1 Beethoven de la da¡rera

época, Webern anava molts anys per davant

dels seus oielts.
JoseP dsina

Anton Webern
Anton von webern. viena, Austria,3.12 1883 -
l\4¡ttersill, Salzburg, Aus.]ia, 1 5.9.1 945

OBRES DESfACADES (MÚSICA ORQUESTRAL):

Cinr moviments per quartetde (orda (1905). La

seva primera obra atonal important.
S¡s peces per gran otquestaa (1909, revisada el

1928).Atonal
Tr¡o pertorda (1927). La seva primera gran

composiaió serial

Simfonia (1928). Perorquestra de cambra. Serial

Quartetrlgl0). Pervroli cl¿rinet, sdxo ienor i

piano. Serial

varia(¡ons per piano (1 936). Serial

Var¡acions per orquestra ('1940). Serial

Cantata número 2 (1943). Serial

d'un
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