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NOTÍ(IES

Ad¡f inicia l'estudi per
evitar les vibracions

¡ losEP M,5oLER

L'ajuntament de V¡lafran-
ca adjudica el servei de la
neteja dels carrers a la
Fundació Mas Alborná

Adifha comengat a fer l'estudi
de les vibracions per resolüe
els problemes del pas de

l'AtrB per Vilafranca.

L'alcalde de Vilafranca Pe¡e

Regull ha recordat que el
passat mes de febre¡ es va

arriba¡ a un acord amb Adif
per tal que es fes, d'una
banda, un estudi de les übra-
cions i de I'altra una proposta

de reducció dels sorolls a la
zona sud, la del cantó del pont

de Moja.

Pel que fa a les übracions Adif
es va comprometre a tenir
enllestit l'estudi al juny, peró

s'ha endarrerit i les mesures

de l'estudi no han comenQat

fins ara.

PeI que fa a la problemática

dels sorolls, els mateixos

responsables dAdif reconei

xien com a insuficient Ia
proposta d'unes pantalles

acústiques, i proposaven la
instal.lació de finestres de

doble üdre, mesura que

l'ajuntament rebutja perqué

no resoldrá la problemática

de tots els veins afectats.

L'alcalde també ha qelicat
que está prevista una reunió
técnica entre l'ajuntament i
Adif per dirimir Ies diferén-
cies en quan al deute que té
Vilafranca amb el ministeri de

Foment per la cobertura de

Ies vies.

Regull assenyala que

l'ajuntament no pagará el

deute ñns que no es resolguin
els problemes de sorolls i
vibracions, i que s'anirá
pagant de forma proporcional

a mesura que es vagi proce-

dint a les millores.

Un dels punts més destacats

del ple del mes de juny va ser

l'adjudicació del servei de la
neteja viária. El regidor Aureli
Ruiz va recordar que aquest

és un servei deficient i que per

millorar-lo l'ajuntament va

acordar a primers d'any una
prdrroga de només 9 mesos

amb l'empresa U¡baser i
inicia¡ un concurs públic per

adjudicar-lo. Al final es van
presentar tres empreses,

Fomento de Contratas i Cons-

trucciones, Urbaser i la
Fundació Mas Alborná.

L'ajuntament, havent estu-

diat les propostes, ha conside-

rat que la millor és la de la
Fundació.

Totes les forces polítiques van
donar supolt a l'adjudicació
destacant també el fet que es

tracta d'una empresa implan-
tada al Penedés i que té una
tasca de treball social.

La Fundació Mas Alborná es

fará cárrec de la neteja del

car¡ers de Vilafranca a partir
del proper mes d'octubre i per

el peíode de 3 anys, prorro-
gables fins a sis.
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NOTiCIES

lJaiuntament recorrerá la decisió de la Generalitat

l'alcalde

actual,

d'iniciar la urbanització delpolígon de les Bassetes

. JosEP f\¡. SoLER

En el transcurs ilel ple muni
cipal del mes de junY a

l'ajuntament de Vilaf¡anca es

portava a debat la ¡atificació

de tres acords en matéria

d'habitatge per tal de Poder

finalitzar properament el Pla

Local d'Habitatge. En el marc

del ilebat il'aquest Punt, que

es va aprovar per unanimitat,

el regidor de la CUP, I-lorenq

Casanova, va lamentar que

encara no es disposi del Pla

local i va fer referéncia a la

quantitat de pisos buits que hi
ha a Vilafranca. Per aquest

motiu va ser molt c¡ític amb

la Generalitat, que la setmana

passada aprovava el desenvo-

Iupament de la zona de les

Bassetes.

Casanova va recordar que

l'ajuntament haüa aProvat

una moció contrada a aquest

polígon i va demanar a

per la situació

Per Ia seva part l'alcal¿le, Pere

Regull, va explicar que l'acord

és molt recent i que el govern

está al'espera de la notificació

per escdt per Poder-hi

presentar un recurs,

Recorilem que la Comissió

il'Urbanisme de CatalunYa va

emetre recentment I'informe

favo¡able del planejament tle

l'área resiilencial estratégica,

ARE de "Les Bassetes", a

Vilafranca.

Aquest nou barri de Vilafran-

ca tindrá una suPerfície de

més de 17 hectárees i Perme-

trá construir 1.124 habitatges,

dels quals 562 tindran algun

régim de protecció.
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NOTÍOES

Les Agrupacions de Defensa Forestaldel Pe-
nedés i Garraf preveuen un estiu complicat
. JosEP M. SoLER

Representants de la junta de

la Federació d'ADF del Pene-

dés i Garraf han fet balang de

les activitats dutes a terme
per poder afrontar la tempo-
rada il'estiu amb les millor
garanties.

També han fet valoració de la
campanya 2oo9, que es va
saldar en la temporada d'esüu
amb un total de 3r incendis i
6'8 hectárees forestals c¡ema-

des. Es va donar la casualitat
que l'incendi més greu es va
produir al mes de novembre

amb roo hectárees cremades

al Montmell.

Ja s'ha posat en marxa el pla

de vigilfurcia forestal, amb

caracteístiques similars a les

de l'any passat. S'actua a r9
municipis, amb 8 unitats de

ügiláncia i la contractació ile
19 persones.

El president de la Federació

d'ADF, Jordi Canals, assenya-

la que de moment el clima ha
permés arribar a una situació
de forga tranquil.litat, peró

les ventades del 2oo9 i les

nevades d'aquest hivern ha¡
deixat molta llenya al bosc,

amb el que es pot preveure un

estiu complicat.

EIs recursos propis de la
Federació d'ADF del Penedés

i Garraf són destacables. En

conjunt hi ha 58o voluntaris a

les tres comarques. Disposen

en total de ro3 vehicles amb

una capacitat total de mobilit-
zació d'aigua de 169.000
liues.

Per tot plegat i analitzant les

dades dels darrers anys, es

pot ¿leduir que l'orgadtzació
conjunta de les ADF al territo-
ri permet que amb una xifra
similar djincendis cada any,

es cremin moltes menys

hectárees de boscá. més del
control i l'actuació rápida
quan es produeixen els incen-
dis una altra tasca important
de les ADF són les actuacions

dels plans de prevenció. Per

exemple aquest any hi ha
prevista una inversió de

263.000 euros en aquestes

tasques.

Abans de l'estiu s'ha estat

treballant en l'obertura de

secció de servei en camins de

la xa¡xa üária básica, actuant
en 65 quildmetres de camins

als termes municipals de

Mediona, Olesa, Pontons,

Subirats i Torrelles de Foix.
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L'Ajuntament de Vilafranca clou els

tallers d'ocupació i la casa d'oficis

r SER6 AN5óN

Nofí(lts

S'ha fet la cloenda dels Projec-
tes formatius "Escola talle¡

Casa Amiguet", "Taller

d'ocupació La Ciutat de les

persones z"; i "La Casa

d'Ofi cis Entorn Penedés".

El regidor de treball de

I Ajuntament, Raimon Gusi,

comentava que tot i l'actual

moment econdmic de§ de

Vilañanca hi ha la voluntat de

continuar oferint programes i
projectes com aquests. APun-

tava en aquest sentit que ja

estan treballant amb Ia Gene-

ralitat per tal de participar en

les noves iniciatives que s'han

de posar en marxa, suPlint les

escoles taller que hi havia ñns

ara. Gusi parlava del Projecte

Suma, ile les Noves Cases Per
a Nous Oficis; i també dels

projectes especials d'ocuPa-

ció.

Precisament, gr¡cies a

aquests darrers projectes, 75

persones de Vilafranca ja

poilran treballar-hi ñns a

finals d'estiu.

Després de l'esüu, la intenció

és reprendre els tallers

d'oñcis que resulten positius

per els seus participants; Peró
també per la vila grácies a la

feina que fan.

Es troba una torre de
defensa a la Rambla
de Sant Francesc

1s*!, A§9!

Les troballes a la Rambla

conñrmen I'existéncia d'una

gran torre defensiva lligada a

Ia muralla de la üla Els

treballs que s'estan fent Per
acabar les obres de

I'aparcament soterat de la
Rambla de Sant Francesc han

posat de manifest que el que

es va trobar en una Primera
instáncia, i que confirmava
que es la muralla de la üla
passava per aquest indret, ara

ha esdevingut les restes il'una

important torre de defensa.

I¿ nova troballa és una gran

torre ile defensa que forma¡ia
part de la muralla, i que

podria estar data¿la entre

ñnals ilel segle X{ i primers

del XV.
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N0Tí(lts

S'estrena a Rádio Vilafranca el programa
"La música de la meva vida"
r JosEP M. SoLER

Aquest nou espai radiofdnic portará a la sintonia de Ráüo Vilaftanca els temes musicals que han
marr:at la üda de üverses persones del Penedés que han tingut una ünculació destacada arnb el món
de la música. El programa "la música de la meva vida" s'emet de ülluns a divend¡es de rz a r del
migdia i está conduit per aquestes mateües pesones. L'equip está inte$at per Lita Ejapa, Pep Picas,

Manel Cantóll Miquel Alsina i Josep Badell.

L¡ta Ejapa - dilluns

La Lta Ejapa és una vilafranquina nascuda a Gu nea, que té una llarga trajectór a musical. Va ser , als anys

setanta, una de les veus del conegut grup musical Nlove, un dels més actius a l'Alt Penedés en aquella

época. A l'actualitat forma pañ de la coral La Ginesta de la Granada i és també una de les integrants dei

grup Esséncla de Gospel, on protanonitza algun des soos.

Miquel Als¡na - d¡marts

Vnculat des de fa una col/a d'any al Casino Unió Comercial, com a gerent de l'enUtat, Miquel Alsina té

diverses aficions, es més conegudes la de les festes itradicions populars catalanes (és membre dels

Amlcs del Drac), o la de col.lecionar caganers. Pero també té una afcic ó per la música, en especial pel

jazz o la bossanova.

Pép P¡cas - dimecres

Pep Picas ha estat un músic molt act u des de s anys setanta. En els darrers temps ha creat el grup de

poesia canqó CUPATGE de clnc cornponents, un cupatge de poesia,canqons i música popular d'arreu

del mon. Conjuntament amb Miquel Angel Pasqua , rnenbre del grup "La Trinca", ha creat també "LA

BRINCA" formació muslcalde canqó irónica de denuncla. Actualment es vocalde la Federació Unió de

lv1úsics de Catalunya i president d'A.N,4.l.C.S (associacló de cantants i intérprets en llengua catalana).

Manel Cantón - d¡jous

Conegut per a seva afció al món casteller a mús ca és la seva actvitat principa i més en concret la seva

vida va lligada algrup Montoro , unaformació de rock andalús que ell lidera a laveu ia laguitarra. El grup

es va fundar 'any 1981 sota el nom de Doble Zero, que fnalment van canviar per N4ontoro. Lany 1991

van enreglstrar e seu primer disc idesprés a banda es va dissoldre. Peró l'any 2005 Montoro va tornar

amb e d sc Sueño Zíngaro.

Josep Badell - d¡vendres

Des del 1986 e Josep Badel forma part delgrup d'havaneres Xaloc deVilafranca. Elln'és elbarÍton. Peró

el Josep ha dedicat molts anys també a la música coral, particlpant con a cantaire en diverses agrupa-

cions de Vilafranca i del Penedés. A l'actualitat és el director de la coral a Tercera Primavera del Casal de

la Gent Gral de Vildfranca.
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11:oo La ñrlsi(a de la meva vida
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Els esports. Copa PTV
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Al d¡a. Noticies d'arreu.XTVL
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Polídca
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o3::0 És notída. Festa de ban'l de

La Barcelo¡ela S¿nt í!'1¡gi

03r45 Vilafranaa opina. Le5 lele5
deis b¿ri5

0,1:C0 Ler notídesde la setmana 0
C4r30 Ciutadella.

Actualitat p¿rlamentárla

05:00 Kopérn¡k.Ciéncia i
tecnologla

05:30 La setmana.Actualitat
06:00 Les notí<iesde la setñana (L)

06:10 farx¡u deVilafranca TV.

07:00 Terra de v¡n5
07:30 Ér notí(ia. test¡ del barri de

L¿ Barceloneta S¿ni M¿gi
07:45 Vilafran(a opina. Ler fester

50 anys Nova Canqó
Alt voltatge. Musical
Les notíc¡es de la setma¡a
Mus¡<ál

l4:00 Lés notí<ies dél migdia.
Notícies d'arreu. COIM Rádio

l4:30 Lleg¡r per sentir. Literatu la
I5:00 Via-Mix. Musical
17:00 Personal
I 8r00 Edu<aroves, Cultural
I9:00 Corazón de Ro<k'n'Roll.
20:00 Fun House. Mus¡cal

2l:00 Feel¡n9 Ro.k. Musical

VESPRVNIT

22:00 gestimadaimmortal.
Serqei Prokofiev (1891-

1951).LJn músicde cine
23100 La mús¡ca de l'atrar
00:00 Quedem a la rádio
03:00 Connexió amb COI¡ Rádio

09:0ü
09:30
'12:00

13i00
I3:30

TARDA
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MATi

08:00 Les notí<ies de la setmana (l)

08:0 Ciutadella.
A.tualitat parlamentária

09:00 Kop¿rn ik. Ciéncia i

tecnologia
09:30 La retmana.Actualitat
lC:00 Les notídesdela sdmaña (l)

I 0:i0 garx¡u deVilafran(aTV
I l:ilo TerÉ de v¡ns
l:30 Es notí(ia. Festa del bari de

l ¿ Sa..eLonet¿-5ant N4agi

I l:45 Vilafranca opina. Les festes
dels barrls

I2:0c Les notíc¡etde la setmana (l)

:::30 C¡utadella.
Actualitat parlamentária

-,100 Kop¿rnik.Cl¿nciai
tecnologia

I 3:30 La setmana.Actualitat

TARDA

1,1r00 XS-Esport.
I6:00 Les notíaies de la s€tmana (ll)

I ó:10 fentrevista de Pla(a
Pened¿s

I6:55 El m¡nut c¡utadá.Opinió
I7:00 Parada ¡ fonda. i\4;rius Serr¿

l7:30 Solid¿ria
I7:45 Aspectes de la Festa Maior.

Nove¡¿ igolgs
18:00 Les notídesde la sdmana (l)
18:3C El Rodamóñ. lvlagazín de

viatges
19:00 Top motor
19:3C Gentdelmón. Arge¡lln¿
l9:45 Poemes pel Peñedés. lo¿n

Serra, Per. Mnrli I Pere

!t;rIi:ri)1i':',:+ti¡. ":.': 
r 1

0rlr5a

03:00
0l:10
03:,ls

07r00

07r10

07:.15

VESPRE/NIT

20:00 Les notíc¡esde la setmana (ll)

20:10 fentrevista de Pla(a
Penedé5

20:55 El minut (iutadá. Opinió
2l r00 Parada ¡fonda, N4¿riLrt Serr¿

2l :30 Al dia. Notícies d'arreu.XTVL
27:00 Les notí<ies de la setmana (ll)

22:10 Telemonegal,XTVL
2}10 DO. Nous formats. XTVL

00r30 geñtrev¡sta de Plasa
Pened¿s

. jfi ;;,.!.:r,''r'i-4 [ ! ;'i%iii*t:.)

MATf

0B:00 gestimada immortal.
D¿rius N4llhaud {1892 1974).

U¡ proven(a I d ivertit, atret
per Brasiliell¿zz

0l:00 Parada i fonda.I¡¿riLis Serr¿

0l:10 Solidár¡a
01:45 Aspedes de la Festa Maior

Noven¿ igoiq!
02:00 Le5 ñotícies de la sdmana (ll)

02r10 El Rodamón.Magazín de
viatges
Top rñotor
Gentdelmón. Arge¡t n¿

Poemes pel Penedés. lo¡n
Ser¿.Pere MartriPere

09100 Les notí(¡es de la setmana
09i30 50anys Nova Cansó
12i00 Diumenge esportiu /

Diades (astellere§. Diada
de l¿ f€sta Nlajor deVi.

TARDA

l5:00 Có(tel musical
17:00 Corazón de Ro.kand Roll
18i00 La músi<a dé l'atzar
19:00 BandesSoñores. Musical

VESPRE/NIT

20:00 Espá¡s de <alma
2 1 :00 Va de (artells
22:00 Exquiiit. Magazín cultural
00100 Bandes Sonores. Mus¡cal

Clr00 Espa¡s de(alma
02:00 Connexió amb coM Rádio

04 :00 Les notí<¡es de la setmana (ll)

04:lC gentrev¡sta de Plasá
Peñedés

04:55 El minut <iutadá. Opinió
05:00 Parada i fonda. fu1árius Serr¿

05:30 Solidár¡a
05:45 Aspectes de la Festa Maior

Noven¿ iqc gs

06100 Les notícies de la setmana (ll)

06:30 El Rodamón.l!4agazÍn de

Rádio
Vilafranca i
90 1 FI\,4

"*0
viatges
Top motor
Gentdelmóñ, Arge¡tlna
Poemes pel Penedés. loan
sera, Pere I\4afti Pere

El minut (¡utadá. Opinió

ú PnocnlluAu¡ o:tozl:oto Q



08:00 Les notídeide la seimana (ll)

0E:3C gentrevista de Plaqa
Penedés

09:C0 Parada ¡ fonda.l'/l;rius §era
09:30 Solidá¡ia. Cooperació
09:15 Aspedes de la Festa Major,

liovena r goigs
I0:00 Les notíc¡es de la setman. (ll)

10 30 El Rodamón. Viatges
'l l:CC Top motor
I 1r30 Gentdelmón, Argentina
I lr45 Poemes pelPenedé§. lc¿n

Sera. Pere tu1¿rtíi Pere

12:C0 Les notídes de la sdmana (ll)

I2:30 gent.evista de Pla(a
Penedés

I2r55 El minutciutadá.opinió
l3:C0 Parada ¡ fonda. ¡lárlus 5err¿

I3:10 Sol¡dária. Coo peració
I3t45 Aspedes de la Festa Maior.

Noven¿ iqolqs

TARDA

I4:00 |]lnformatiu
1 4:10 Gentdel món, Argell tl¡¿
14:45 Poemes pelPenedas. la.i¡t

iomis. Re.noN P¿llej¡ i losep

:0:10

) t3a
22:40

22:30
)):15

Forns

23r00 L"lnformátiu
23r10 Diades (astelleres. Diad¿

del 4Cé.Aniverrari dels
Xiquets oe Tarr¡qon¿

Els esports. Copa PTV.

5!birars Ge icla

L'informatiu
Al d¡a. Notícies d'arreu.XTVL
lllnformatiu
Gentdelmón. Argentin¿
Poemes pel Pened¿s. la(in'.
Tonr¡s, Bamon Pa lej¿ iJos.p

l i"j-t\l rr;. r¡'-r!*- e:.¡., "-tv

MAIÍ

' ;t',:'); r\t ,i.,i. i ' a4 §lK.tii

i\¡ATÍ

08i00 Pened¿s matí.Actualitat
lC:C0 Ox¡gen.Magazín

oxñgcmB

I1i00 La rÍrlsi(a de la meva v¡da
I2:00 Elque faltava¡ Humor
I3:00 Pened¿s migdia. Actualitat.
l3:30 Esports 14

TARDA

l4:00 Va de (astells
l5:00 Al teu a¡re. Radiofórmula

VESPRVNIT

20:00 Pénedésvespre,Actualitát
?0:30 Grans deljazz
21:3c Musi(al
22:00 Va de (astells
2l:0C Pened¿s vespre,Actualitat
23::0 Tertúl¡a d'actual¡tat
00:00 Eñtrevistesd'a(tual¡tat
0l i00 Oxigen.Magazín
02:00 La música de la mevav¡da
0l:00 Ro* of Ages. t!4usical

04i00 Elquefaltava! Humor
05:00 Connexió amb COI!4 Rádio

l5:Clo
15:30

16:00

16:10

'17r00

17:3C

l8:00
l8i:C
18 45

0::úC
03:10

04r00

C4il0

0s:0C

0ii30
06 00

06 30

06 45

glnformat¡u

D¡ades(astelleres. Di¿de
Cel40é.A¡iversaride t
Xlquets deT¿rragona
(lnformatiu
Els esports.Copa PTV
Subi¡¡trcelda
Ulnformatiu
La 5etma na. A.tua litat
glnformatiu
Gentdel món. Arqt,.nt ¡¿
Poemes pel Pened¿s. l¡cint
Tom¡s ll¿ron P¿lelá losep

00:00 Civil¡s, XTVL en cadeña
0l:00 glnformat¡u
0i :30 La setmana.Actualitat
0r'00 rlnformaiiu
02:30 Gentdel món, Argentina
0?i.15 Poemes pel Pened¿s. la.irr

Tomás, námon Pailej¡ l losep

lllnformat¡u
Diadescastelleres. Dlad¿

de 40é.Anrversarld..ls
X quets deTarragona
flnfoÍmatiu
Els erports.Copa PTV
Subirats-6e da
l]lnformat¡u
La setma na. Actualitat
ljlnformatiu
Gentdelmón. Arqcniina
Poemes pel Penedés. lacint
ToÍrás, n¿mon Pallej¿ i loeep

l9 00 8a-ba. lnfa ntil. XTVL

l9:l l Qu¿? Non. lnfantil. XTVL
i 9:10 Esports en xarxa,XTVL

VESPRE/NIT

20:00 glnformatiu

lfi) l alocn,ulxto orroirzcro

07:0ú glnformat¡u

!7r10 Diades <astel¡eres. Diada
del40!.Anive15¡ridE s

Xiqueis oel.rr¿go¡a
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MATÍ

08:0U

08:3C

ir91[
:a!:30
rr"1r0ü

l0:10
10r45

I lr00
I l:30

12 00
12r3C

3i0C
i l:30

)a ac
20:10

2l:0C
2'li3C
22:00
22:30
23i00
D3A

00r00

0l r00

0l rl0
0l:45

Ylñformatiu
EIt esports.Copa PTV.

5!blr¿15 Gelid¿

L'informat¡u
La tetmana.Actualitat
lllnformat¡u
Gentde¡ñón. Ar!,(]ntin¡
Poetne5 pel Penedés. l¡(int
Tonr¿s, R¿mon P¡ lelá I lorcp

Ulnformatiu
Diades casielleres. Diadr
del 404 Anl,,,E15¿ri Ce s

xiquets deTarfaqo¡¿
l]lnformatiu
Els esports.Copa PTV

Subirats Geld¿
(lnformatiu
La setmana.Actualitat

1130 En dansa.Dansa tradicional
l714! De8ávuit.Conciliació

laboral ifamiliar
I7:57 El minut ciutadá. Op¡nió
l8'00 flnformatiu
l8:10 va de castells
l9:C0 Ba-ba. lnfantil.XTVL
I 9:1 0 Qué? Non. lñfantil.XTVL
l9:30 Esports en xarxa.XTVL

VESPRE/NIT

l]lnformat¡u
Els esports.Copa PTV
i\1ediona 5¿nl Per¿
qiudehlilles
glnformatiu
Al dia. Notícies d'arreu. XTVL

ljlnformatiu
Va de castells
lllnformatiu
Parada ifonda.Tomás
tu1o ina

Angles. XTVL

flnformatiu
En dansa. Dansa tradicional
DeSavuit.Conc¡liació
laboral ifamiliar

MATf

08i00 Pe¡edés matí. Aclualitat
10:00 Oxigen.l!4agazín
l l:00 La música de la meva vida
'12;0C El que faltava! Humor
I 3:00 Penedés migd¡a,Actualitat.
i 3:30 Esports 14

TARDA

l4:00 Casa de lavila,
Rarnona 5uriol

t4:30 Tertúlia d'ictualitat.
catalunya

I5:oo Al teu aire. Radiofórmula

VESPRUNIT

20:00 Pen€dés vesprc.Actual¡tat
20i30 Lleg¡r per sent¡r. Lite¡atu ra

21:00 Alt voltatgel Musical
22:00 Eduraiovés. Cu ltu ra l

23:00 Penedésvegp.e.Actua¡itat
23i30 fertúlia d'actualitat
00r00 Entrevistesd'actual¡tat
01r00 Oxigen.Magazín
02:00 La múai(a de la meva v¡da
03:00 Grans deljazz. Musical
04:00 Elque faltava! Hirmor
05:00 Connexió ambCOl\4 Rádio

TARDA

l4:00 flnformatiu
l4:30 Va decastélls
r 5:00 glnformat¡u

15130 PaÉda i fonda.To nis
l\4o in¡

6i00 glnformatiu
I6:10 Elr esports.Copa PTV.

I\4ediona S¿nt Pe¡e

Riudeb tl ee

I7r0o l]lnformatiu

0l:57 El minut c¡utadá.Opinió
c2:00 Ulnformat¡u
02ilo va de castells
03:00 l]lnformatiu
03:3C Parada ifonda.Tom¿t

04:00
04:30

05r00

05:10
0544

05157

06i0{l
06:3r
07r0C

0734

I\4o na

flnformatiu
Els esportt. Copa PTV

l\¡edlona-5a¡t Pere

R Lrdebit les

flnformat¡u
En dansa. Dansa tradicional
De 8 a vuit. Conciliac ió

laboral ifamiliar
El m¡ñut (¡utadá.opinió
Ulnformatiu
Va de (astells
glnformatiu
Parada ifonda.Tomas
\4olln¿

rA PRoIRAi4A(]ó oloraoro fl
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ljlnformat¡u
Els etports. Copa PTV
tuledlonr.S¿nl Pere
FiLrdebitles
L'informatiu
En dan5a. Dansa tradicional
De 8 a vuit.Conciliació
Iaboral ifamiliar

20:10 Teatre gran a Vilafranca
21:00 L'informat¡u
2 ;10 Al d¡a.Notíciesd'arreu.XTVL
22:00 Ulnformatiu
22:3C És notída. Fesia del b¡rri

de 1\¡o id'en Rov r¿

22;45 V¡lafranca opina. Les festes
dels barris

23r00 l]lnformatiu
2l:30 Contrapunt.

gernátVili¿rroya ilCV)
00r00 Ulnformat¡u
00 30 Teatre qran a V¡lafranca

0l:00 l]lnformat¡u
01:30 Va decastells
02:00 flnformatiu
02:,10 És notí(¡á- tert¿ .lel h¿rri

de lüo íd en Rov ra

02:45 V¡lafran(a op¡na. Les f€stes
dels b¿rri!

03:00 flnformatiu
03:30 ContÉpunt.

1,1, :,.. I i'I ii !,1.J i r i 1.:!.1

iMATí

08:00 Pened¿5 matí.Actualitat
l0:00 Ox¡gen.L4agazín
11:00 La ñúsi(a de la meva vida
12:00 El quefa¡taval Humor
13:00 Penedés migdia. Actual¡tat.
13:30 Esports 14

TARDA

1.|00 Contrapunt.
BernatVillaíoya (lCV)

14r30 Tertúl¡a d'a.tual¡tat.
Penedés

I5:00 Al teu aire. Radiofórmu¡a

VESPRE/NIT

20:00 Peñedésvespre.Actua¡itat
20:10 Nit de tertúlia. Política
2l:30 Res a veure.lMagazín
22:00 Fun House.Musical
23r00 Penedés vespre.Actualitat
23i30 Tertúlia d'a.tualitat
00:00 Entrevistesd'adual¡tat
01:00 Espai de festa. Magazín
02:00 La mús¡ca de la meva vida
03:00 Fun House, Musical
04:00 EI que faltava! Humor
05i00 Connex¡ó amb COM R¿dio

08:C0

09r00
09r10

09:45

09:57 El minut c¡utadá, Opinió
i0:00 l]lnformatiu
'10:30 Va de castells
I1:00 flnforñatiu
I1i30 Parada i fonda.fo¡¡¡s

Mollna
flnformatiu
Els esports,Copa PTV
l\4ediona'Sant Pere

Riudebitlles
flnformat¡u
En dansa. Dansa tladicional
Degavuit.Conciliació
laboral ifamiliar

12:00

12r30

I3r00
13r10

13:45

13r57 El minut (iutadá. Opinió

TARDA

1.1:00 rlnformátiu
14:30 És notíc¡a. Festa del b¿rr

del l\,4olid'en Rovlra
14145 Vilafran(a op¡na. Les festes

deis baris
15r00 glnformatiu
l5:30 Contrapunt.

BernaiVlll¿rroya (lCV)
glnformatiu
Teatre gran aVilafÉn(a
(lnformat¡u
Va deaartells
glnformatiu
És notícia. Festa del barri
de ñ1o íd'en Rovrra

18:45 V¡laf¡anca opina. Les fe5ies
deis barris

19100 Ba-ba. lnfantil.XTVL
l9:10 Qué? Non. lnfantil. XTVL
19:30 Esports en xarxa.XTVL

VESPRE/NII

20:00 l]lnformat¡u

!l Ll rnocnrr,,mc o olioltlro

SernarVill¿¡roya {lCV)
glnformatiu
Teatre gran a V¡lafranca
l]lnformatiu
Va derastells
ljlnformatiu
É5 notícia. Festa de¡ b¡ri
del i\4olid'en Rov r¿

V¡lafranca opina. Les festes

l6:00
I6:30
I7:00
17134

I8r00
l8:30

04:00
04:10

05:00

05:30
06:00
06:10

06:45

07r00 glnformatiu
07:30 Contrapunt.

BernátVil¡¡roya (ICVJ
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f ESTi¡riADA I n¡ivtüRTAt"

Sergei Prokofiev
Un músic
de cine

Sergei Prokofiev va ser un compositor rus de

la primera meitat del segle XX. La seva música

sol ser melodiosa i senzilla, d'estil romántic,
perd amb ¡itmes vius i canüs inesperats. A
més de compositor, també era molt bon
pianista.

Nascut l'any 1891, va estudiar amb Rimskij-

Korsakov i es va graduar al Consewatori de

Sant Petersburg, I'any 1914. Després de la
Revolució Soviética. Prokoñev va fer gires per

I'estranger com a pianista, durant 18 anys. En

aquesla época va escriure la seva ópera més

famosa, lhmor de les tres taronges, i el

Concert per piano número 3.

Prokoñev es va estab)ir a Paris l'any t9z3 ies
va casa¡ amb Carolina Codina, una soprano

d'origen catalá, coneguda amb el nom artístic

de Lina Llubera, amb qui va viure ñns el r94r.

Van tenir dos fills.

Com tants d'altres, Prokofiev també va

compondre pels Ballets Russos de Diaghilev.

A més, va escriure música per pel.lícules com

EL tinent Kijé, de|any 1934, i tres grans films
de Sergei Einsenstein: Aleksandr Neuski, del

1938, i les dues parts d'-Iuci el terrióle, estrena-

des els anys 1944 i 19s8.

Probablement venQut per la nostdlgia, Proko-

fiev va tornar a Rússia l'any 1935, en plena

época de terror estalinista. Enca¡a va fer

$

composicions tan conegudes com el ballet

Romeu í Julieta i la suite basada en el conte

infantil Pere i el llop, del 1936. Peró més

endavant les seves obres van ¡ebre dures

cútiques oficials i després de Ia Segona Guerra

Mundial va caure en desgrácia i va patir els

rigors del régim estalinista. Va morir l'any

1953, curiosament, el mateix dia que Stalin.

Josep Alsina

Sergei Prokofiev
sergei Sergeievic Prokofiev. sontsovka, Rússia
(avui Ucraina),23.4.1891 - f!4oscou, Uoió
Soviética (avui Rússia), 5.3.1 953

OBRES DESTACADES (MI]SICA ORQUESTRAL):
Concert per p¡ano número 3 (1921)

Rom€u ¡Julieta (1936). Ballet.

DISSABTE I O DE JULIOL DE 201 O, A RADIO VILAFRANCA
Itambé en directe ia la carta, a rtvvilafranca.cat
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TESTIMADA IMMORTAT

Darius Milhaud
Un provenEal divertit,
atret per Brasil i el jazz

El compositor, professor i director d'orquestra
francés Darius Milhaud va néixer l'any t89z
en una famíliajueva benestant. Va estudiar en
el Conservatori de Pais i va passar Ia Primera
Guer¡a Mundial al Brasil. Impressionat per la
música brasilera, va compondre el ballet El
bou en el teulqt, qlue es va estrenar a París

l'any r9zo, amb un gran éxit. L'any següent va

escriure Scudades do Brasil, una suite de

danses per piano que després va orquestrar.
Milhaud va formar part del grup de joves

compositors conegut com Ies Sri, que feien

obres alegres i agradables, amb predomini
d'elements absu¡ds.

El jazz també li va causar un gran impacte. El

resultat es nota en el ballef La creació del

món, una de les seves obres més importants,
que es va est¡enar l'any 1923, avangant-se a la
Rhapsody in Blue de Gershün, una altra pega

famosa per barrejar jazz i cld.ssico.

A causa de l'ocupació de Franga pels nazis,

Milhaud va marxa¡ als Estats Units. Allá va fer
de professor de composició i ya escriure obres

com la Suite prouengale, una obra orquestral
deslil neoclássic. i la suite per dos pianos

Scaramouche, amb elements del jazz i de la
somóa. A partir del 1947, Milhaud també va

ser professor del Conservatori de París. Per
problemes de salut es va retirar a Ginebra, on
va morir I'any 1974, als 8t anys.

DIUMENGE 4 DE JULIOL DE 2010,
I també en directe i a la carta, a

A més de mostrar influéncies del folHore
provenqal, la música brasilera o el .7czz,

Milhaud solia jugar amb la politonalitat, o la
superposició de tonalitats. Va ser un composi-
tor molt prolífic, perd la seva producció, que

supera de llarg les 4oo obres, és molt irregu-
la¡. Les millors obres de Milhaud són curtes i
divertides. No resulten gaire profundes, perd

suposen un bon entreteniment,

Josep Alsina

Darius Milhaud
Ais de Provensa, Fran(a,4.9.1892 - Ginebra,
Sulssa, 22.6.1 974

OBRES DESÍACADES (MÚSICA ORQUESTRAL):
Le boeuf suf le toit (E/ óou en elteulat,1919),
Ballet
La création du monde lla.reació delmón,19231
Ballet.
Suite proven(ale (l 937). Orquestral

p Llenocreulcró orlozl:oro
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