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TES I,IOTÍ(IES DE I.A SETMAI{A

Ualcalde de Vilafranca es mostra indignat amb les crítiques del

Pere Regull está molt molest
amb el president d'ADIF
Antonio González que, en el

transcurs d'una roda de

premsa del gestor a Calafell,

va dir que l'ens ha complert al

1oo% amb la cobertura de la
üa a Vilafranca i há lame¡tát
que l'ajuntament no pagui.

Regull ha volgut replicar
aquestes declaracions tot
remetent-se a la cronologia
dels múltiples incompliments
de I'Administrador d'Infras-
tructures Ferroüáries amb Ia

capital de l'Alt Penedés.

L'alcalde ha recordat que

quan es feien les obres, entre
el 2oos i el zoo8, no es va

convocar cap de les comis-

sions de seguiment semes-

trals acordádes en el conveni.

Segons Regull, per ilesídia del

govern ülafranquí i per

incompliment de I'ADIF. Pe¡

tant, per I'alcalde les modifi-
cacions fetes en aquesta

época no serien válides
perqué no van ser refrenades

en comissió.

L'alcalde ha continuat
afirmant que poc després d'

entrar CIU al govern, en una

president dADIF i li recrimina els seus re¡terats incompliments

. S|LV A DELGADo

comissió amb veins i govern,

I'ADIF va adquirir uns

compromisos i que fins
després de la manifestació del
febrer passat no van fer res. Al
febrer, va arribar un nou
acord molt similar a l'anterior
que conté el compromís
d'iniciar un estudi de vib¡a-
cions al marq. Estudi que,

com ¡ecorda Regull, ha
comenqat aquest 3o de juny.

L'alcalde ha explicat, una
vegada més, que el govern es

va comprometre a redactar un
calendari de pagaments en

funció de com s'anessin

executant les propostes de

millora que introdueixi
I'estudi i com que no est¿

acabat, no s'ha fet,

Quant al problema dels

sorolls, básicament a la zona

sud de Vilaf¡anca, l'alcalde
reitera que la proposta que els

ha fet ADIF aquesta primave-

ra consistent en instal.lar
pantalles acústiques és

inacceptable perqué no ilóna
cobertura a les plantes

superiors dels habitatges, on
l'ens proposa pagar el doble

vidre als veins. Per Regull,

aixd és inacceptable.

L'alcalde també posa de

manifest que aquesta propos-

ta és idénüca a la que ADIF ja
els haüa proposat l'esüu
passat. Pere Regull recorda
que els veins estan indignats
amb aquestes solucions i que

continuen patint problemes

de sorolls i üb¡acions. N'hi ha
algun que, fins i tot, ha
canüat de pis perqué no
podia més.
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tES NOTíCIE5 DE tA SETMANA

S'aprova l'ámbit funcional de
planificació territorial del Penedés
r SILMA DELGaDo

El ple ordinari del Parlament

ha aproYat la proposició de

llei per crear l'ámbit Penedés

per unanimitat.

Totes les esmenes que

s'havien presentat van quedar

transaccionades i integrades

en el redactat de la llei, excep-

te la de Ciutadans que

finalment va ser retirada en la

darrera reunió de la Comissió

de Política Tedtorial.

ALrí, les comarques de l'Alt, el

Baix Peneilés, el Garraf i part

ile l'Anoia veuran reconeguda

la seva unitat teritorial amb

la creació del \uité ámbit.

En canvi, els projectes de la

llei de vegueries i de l'á¡ea

metropolitana van caure cle

l'ordre del dia del mateix ple a

última hora.

l,a junta de portaveus del

Parlament va acorilar

ajornar-les fins al ple dels dies

zB i zg dejuliol, el darrer que

se celebrará abans de les

vacances cl'estiu.
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I.ES NOTÍCIES DE tA SETMANA

"Tots els noms"és el primer projecte de recerca de la memória
histórica que signa un conveni de col.laboració amb la Generalitat

El secretari de Relacions

Institucionals i Participació
del Departament d'Inte o¡ de

la Generalitat, Josep

Vendrell; el director del
Memorial Democrdtic,
Miquel Caminal; i el presi-
dent de I'Institut d'Estudis
Penedesencs i director del
projecte Tots els Noms,

Ramon Arnabat, han signat a

la seu del Consell Comarcal de

l'Alt Penedés un conveni de

col.laboració entre aquestes

institucions.

Amb aquest conveni, la Gene-

ralitat de Catalunya, a través
del Memorial Democrátic, vol
facilitar el desenvolupament

del projecte de recerca, dir,-ul-

gació i recuperació de Ia
memória histdrica Tots els

Noms, un projecte que ja han
subvencionat amb t4o.rrz €
des del seu inici, el zoo6, fins
enguany. Miquel Caminal ha
destacat I'empenta de

l'Institut d'Estudis Penedes-

encs. i la voluntat del Memo-

més informació a

rial Democrátic de treballar
amb insütucions de tot el
territori. Josep Vendrell, per
la seva banda, ha dit que el

conveni enforteix lligams, i ha

destacat el treball de les

entitats i els grups locals que

han fet possible el Memorial
Democrdtic.

Tots els noms ha estat impul-
sat per I'Institut d'Estudis
Penedesencs i es trac-ta d\rn
projecte circumscrit al perío-
de 193r-l.978 i a les coma¡-
ques de l'Alt Penedés, Baix

Penedés i el Garraf, tot
abastant les etapes histdri-
ques de la Segona República,
la guerra ciül i el franquisme i
la lluita per Ia democrAcia.

Amb la signatura d'aquest

conveni de col.labo¡ació es

vol que I'Institut d'Estudis
Penedesencs actui com a

interlocutor del Memorial
Democrdtic a les tres coma¡-
ques del Penedés i que en un
futu¡ es continuin duent
aterme diferents treballs de

recerca, dir,ulgació i home-
natge entorn aquest peúode

histddc. Entre els projectes

tres itineraris de la memdria
democrdtica que abragarien

les tres comarques. La Defen-

sa Costanera, la preséncia de

l'aüació republicana amb el
vesper de la gloriosa, i el pas

del front i de la reraguarda a

les tres comarques; serien els
que s'estan treballant.

www.rtvvilafr
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LES NOTÍ(IE5 DE I.A SITMANA

lJAjuntament de Vilafranca ha

rebut els infants sahrauís

t Sfwn Drrc¡oo

La regidora de Relacions

Internacionals i CooPeració,

Emí1ia Torres, ha ofert una

recepció a les famílies que

durant els mesos de juliol i
agost acullen infants sahrauís

provinents dels camPaments

de refugiats d'Algéria, en un

projecte coordinat Per
I'ACAPS Wilaia Alt Peredés.

Emilia Torres ha exPressat el

suport de I Ajuntament de

Vilafranca al Procés

d'autodeterminació del

Sáhara Occidental Per tal que

E LA PRocRAñrAoó 2r/07,'2oro

puguin dur a terme un

referéndum per escollir en

llihertat el seu futur. També

ha agrait el gest de solidaritat

a les families acollidores.

Els infants sahrauís són

víctimes de les difícils condi-

cions ile vida dels camPa-

ments de refugiats, Perqué no

tenen accés a les necessitats

básiques per al bon creire-

ment i desenvolupament

personal. Aquest juliol i
agost, els infants Passen

reüsions médiques, Partici-

pen en casals d'estiu, a un

curs d'adequació a l'aigua

ofert pel Club NataciÓ

Vilafranca i a diferents activi-

tats alreu de la comarca.

Els infants, acompanyats Per

les famílies acollidores, es van

fer una foto de gruP i com és

tradició, lAjuntament de

Yilaf¡anca va regalar sama-

rretes de la Festa Major als

nens i nenes sahrauís, que

va¡ finalitzar l'acte cantant

canqons en agraiment.



Calendari d'emissió dels capítols ?spectes de
la Festa Major" de PenedésTV

' ToN CoMAs

La feina prévia a la festa, la

feixuga tasca dels administra-

dors, els orígens del patró, Ia
tradició de la capta, el cant dels

goigs, la figura del pregoner,

l'esclat de la tronada, les

entnnyables matinades,

I'emocionant diada castelle¡a.

I'espectacular entrada de Sa¡t
Félü, l'o1or de la pólvora, la il.
lusió dels més petits,.....tots

aquests són aspectes clau sense

els quals no es podúa entendre

la Festa Major de Vilafianca.

I tots aquests són aspectes que

tractem cada setmana a
Penedés Televisió. Després de

Ia bona acollida que van terir
els programes especials sobre

els Balls emesos l'any passat,

aquest estiu tornen els repor-

tatges sobre la Festa Major amb

una segona temporada, aquest

cop dedicada als diferents

aspectes i moments més

emotius i significatius que

fonnen "la més üpica".

El programa s'emet els dijous a

les r4:5o, r8:5o i zz:5o, els

divendres a les 2:5o,6:50 i
1o:5o, els diumenges a les

r7:5o i els dilluns a les r:5o,

5:so,9:5o i r3:so.

CALENDARI D'EMISSIO

diious 22 dejuliol

dijous 29 de juliol

dijous 5 d'ogost

d¡ious 12 d'dgost

dijous 19 d'ogost

dijous 26 d'ogost

dijous 2 de sete¡nb¡e

dijous 9 de setembte

d¡jous 16 de setembrc

Tronodo

Elt sdministradors

El despertor del dio30

Els costells

Processó i entradd

Sont Félix

Festa Mojordels petits

El foc

Passq/' present i iutur

i,l i-iln;Pir,iia it ¡ 11;,11 .rffi
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Mites de la cangó catalana a Rádio Vilafranca

Lluís Llach, Joan Mafluel
Serat, Raimon, Maria del

Mar Bonet i Oüdi Montllor
són alguns dels cantautors

catalans que protagonitza¡an

el nou programa de Rádio

Vilaf¡anca. Mites de la
canqó catalana.

El programa s'emetrá els

dissabtes i diumenges de z/4
de 10 a 11 del matí a Rádio
Vilafranca.

El músic penedesenc Paton

Soler presentará durant tots
els caps de setmana dels

mesos d'estiu el programa

musical que recollirá les

cangons més conegudes dels

autors de la nova canqó

catalana. &,-t'.
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1-r¿ ll L'iñformat¡u
0ii:ll Teatre gran a Vilafranca
a9:c0 L'informat¡u
¡trlO Va de (astells
I C:00 L'informat¡u
l0:10 És notícia. Fe5t¡.le b¡r

d¿ li.,liC e. io! !¡
c:a-i V¡lafran(a op¡¡a. l¡s 1¡st¡!

1 l:!0 L'¡nformatiu
I l:3a Autoiñdef¡n¡ts, Humor
l2:0!r L'¡nformat¡u
l2:10 Teatre grañ a Vilafranca
i:i:0¡ finformat¡u
I l:lc Va de (astells

TARDA

r:air L'¡nformat¡u
l1:lD Sol¡dária. Solidaritat i

cooperació
l,l:.:15 Aspectes de la FestaMaio¿

L'informatiu
Els esporis. Copa PTV

Viliir'¡¡(¿ A! ryc,rEt
L'informatiu
Al dia. Notícies d'arreu.XTVL
L'¡nformatiu
Solidária. Solidaritat i

Cooperació
:2:1ri Aspe<tes de la Festa Májor

:::rirl L'informat¡u
:.1.i: Elcinematdgraf
0Criil Fábñca de pallassos.

Cultura.XTVLeñ cadena

rrr.ll Es(enarit Estiu.Cultur¿.

:9.04 Ba-ba,lnfantil.XTVL
l9 l0 Qué? Non.lnfantlL. XTVL

l,cr:10 Esports en xarxa.XTVL

VESPRE/NIT

?.CrC(i

20 il

:l:aN
2l:10
,::30
22:.,4

0l:Jr'r
ilI irl
¡?:a(l
0]ll0

XTVL en cadena
L'informat¡u
Notíc¡es delVend¡ell
L'informatiu
Sol¡dária. Solidarit¿t i

cooperació

I _i i1:r

l6:00
ró:l¡J

t7 c0
11 !a)
lg:l1i

L'informatiu
Elc¡nematóqraf
L'¡nfoÍnatiu
Els esports. Copa PTV
V i.ri¡.c¡ A!;¡/oncl
L'informat¡u
Notícies delVendrell
L'informat¡u
sol¡dária. solidaritat i

Cooperació
. Aspedes de la Festa Maior

r',,,*,_

- ii:'li
. '. i rri' j

t,l. ir

!l l. Aspectesde la Festa Major.

L'informatiu
Elc¡nematógraf
L'¡nformátiu
Els esports. Cop¿ PTV.

r.;i ¡t.r¡... Avl¡,,c..1
L'¡nformatiu
Notícies delVendrell
L'¡nformat¡u
Sol¡dár¡a. 5olida ritat i

Cooperació
Aspectes de la Festa Maior.

L'informatiu
El (inematdgraf

.l
I

r:)liu
0l:30
ú.ir00
ü¿l:-rl

ll¡ 0{l

C5:li

0aril0

Ca' J5

!7:10
a7:3C

W t,,tarra,rr:r,irratl :i jr'ttil

I\¡ATÍ

ir¿:10 Pened¿5 matí.Actualitat
l0 00 Ox¡gen,Magazín
I l:00 Lá ¡nús¡ca de la meva vida
l::ll.l El que faltava. Humor
I l:00 Penédé5 m¡gdia. Actualitat.
I :i:10 Tertúlia d'adualitat

TARDA

1¿li0C Le5 notícies delmigdia.
Notícies d'arreu.COM Rádio

:5:00 Alteu aire. Radiofórmula

VESPRE/NIT

2¿:00 Pened¿s vespre, Actu¿ litat
2ll:30 El cinema de la setmana
ll roL. La músiaa de l'atzar.
22 00 Personal
::r00 Pened¿s vespre.Aclual¡tat
0l i0c Oxigen. l\¡agazÍn
02:OC La música de la meva vida
c3:00 Feeling Rock. l\4usical

!4:00 El que faltava. Humor
o1 0a Connexió amb COi\¡ Rádio

Ll :d:l¡lÚ ¿, ,."É.á

: a::: -,¿. ó de mobiliariantic
' ¡:u ra creativa

:r'!as de restauració
Pfess-post sense compromÍs
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I0:45 Aspeatea de la Festa Major.

L'informatiu
Els esports.Copa PTV.

Sant QLLinti Sant Cug¡t
L'informatiu
Al d¡a. Notícies d'arreu. XryL
L'¡nformatiu
Món pagés,dia a d¡a.
Setm¿na 29

La nostra h¡stór¡a,
L'¡nformat¡u
El Rodamón. Magazín de
viatqes

Evolució.XTVL
Palettes.XTVL
L'¡nformat¡u
Muntanyes d'aventuÉ
L'¡ñformatiu
Món pag¿s, dia a dia,
5e1¡¡a¡¿ 29
La nostrá h¡stória.
L'informat¡u
El Rodamón, lvlag¿zín de
viatges
L'¡nformatiu
Els esports. Copa PTV
Sant Qu ¡ii S¿nt Cugai
L'informatiu
Muntanyes d'aventura
L'¡nformat¡u
Món pag¿s,dia a dia.
5e1¡¿n¿ :9
La no5tra histór¡a.
L'informatiu
El Rodamón. I!'1agazÍn de
vi¿tges

iUATÍ

08:00 Pened¿s matí.Actualitat
l0:00 Oxigen.Magazín
I1:00 La rÍúsi<a de la meva vida
12:00 Elque faltava! Humor
13:00 Penedés r¡¡gd ia. Actual¡tat.
I 3:30 Tertúlia d'a<tualitat

TARDA

l4:00 Les notícies del migdia.
Notíc¡es d'arreu.COM Rád¡o

l5:00 Alteu a¡re. Radiofórmula

VESPRE/NIf

20:00 Penedésvespré
20:30 Amplirock.Música
21i00 Temps de festa. lvlus¡cal

22:00 TopXXl.[4usical
23:00 Penedésverpre.Actualitat
01:00 Oxigen.Magazin
02:00 La música de Ia meva vida
03r00 Temps de fe5ta. l\4us¡cal

04100 El quefaltava! Humor
05:00 Connexió amb CO[4 R;dio

08:00
08r30

09:00
09:30
10r00
10:lO

I l:00
l l rl0
12:00

I2:30

l::00
I3r30

l6:00
I6r30

I7:00
17:10

l8:00
I8r30

I8:45

,0r00
20:30

2l:00
2l:30
22:40

22:45

23:00

2l:30

L'informat¡u
Els esports.Copa PfV
Viláfr¿nc¿ Avinyonei
L'informatiu
Notíc¡es del Vendrell
L'infornratiu
Solidária. Solidaritat i

Cooperació

Tronada
L'¡nformat¡u
Elc¡nematógraf
L'informatiu
Els esports. Copa PTV
Vil¿franca Avinyonet
L'¡nformatiu
Notíc¡es delVendrell

l9:00 Ba-ba.lnfant¡l.XTVL
l9:l0 Qué? Non. lnfantil.XTVL
19:30 Esports eñ xarxa. XTVL

VESPRE/N]T

TARDA

l4:00 L'¡nformatiu
1,1:30 Món pagés,d¡a a dia.

Setm¿na 29

l4:45 La nostra histór¡a.
l5:00 L'informatiu
I5:30 ElRodamón. f!4agazín de

viatges
L'¡nfofmatiu
Els esports. Copa PTV.

S¡nt Quinti Sant C!g¿t
L'¡nformat¡u
Muntanyes d'aventura
l]¡nformatiu
Món pagérd¡a a dia.
Setmana 29
La nostra histór¡a.

LA PBOGBAMACIó
edita:SERCOM SL

Plaqa Pe¡edés,,l.4a p anta
Tel 93 817 26 26

rtu@rtwlafranca.cat
www rtw lafranca.cal
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00:00
00:30
0l:00
0l:30
02r00
02:30

02:.15

03:00
03:10

04r00
021:30

05:00
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06:30
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C8:50

Ct:l¡

09.cc
U9:la
10 00

I L.:l¡

I l:il5
1l:00
: l:30

r l{10
l2rl0

I l:0{.1

I i:-10

TARDA

14r00

l610C

ló:il

11:AC

17:lC

13:C0

E:30

l9:00
l9::il

L'informatiu
El5 esports. Copa PTV
S¿¡i Qr nli 5:nt Crq¿t
L'informatiu
Muntanyes d'aventuÉ
L'informat¡u
Món pagés,dia a dia.

Lá nostra histdr¡a.
L'inforñatiu
El Rodamón. Magazín de
viatges
L'informatiu
Els e5ports.Copa PTV
5ant Q!i¡ií S¡ff a!!t¡l
L'informat¡u
Muntanyes d'aventura

XS-Esports
Les notídes de la setmana(l)
Pel Pened¿s.Iella fM.rjcr cle

St¡. ¡,4¿rg¿rid¿ iel! [ion]()5
Espa¡s de memória,
Divulgatiu históric
La setmana. Actua litat
Les notí<¡es de la setmana (l)

f arxiu de Vilaf ran<a Tv'
Terra de v¡ns
És notída. F.!t¡ ¡!li].rr
.ie l,rio .1!.¡ Hov ra

l.l .:! V¡lafranca opina. Ltr ie5te5

VESPRE/NIT

20i00 Les notíGies de la setmana (l)

70:lC Pel Penedés.Fesi¿ ¡/l¡ioI dr
Sl a. I,¡ ¿ rE¿ f i.l¡ Iels i.¡o¡jos

2l:00 Espais de memória.
Divulgatiu histdric

:l:10 Al d¡a. Notí.ies d'arreu.XÍVL
,7:ir(l Les notí(iesdela setrnana (l)

2l:10 galtra pantalla.
"HÁhtamor e6ta norhe"
Drama. Pi ar lvliró, 1982.

Amb VictorValverde, Daniel
Dicenta, Amparo N4uñoz.

18 anys.XTVL

fest¡mada ¡mmortal.
a¿r O.af Einúrl. mé5

DoDLI¿r.1c icr.c, ll¡i.1.

Les notí(¡es de la tetmana.C9:0C

09:30

00:00
00:30

0l:00

0l:i0
N) ()A

02rJU
l-r3:00

0l l0

F¡lmets
Pel Pened¿s. Fesr¡ ¡,'1¿jcr .1.
St¿. í\4a rga rid¿ l-"ls l\¡onlo!
EJpair de memdr¡a.
Divulgatiu histór¡c
La setmana.Aatualitat
Les notícies de la s€tmana 0
l] arxiu de vilaf ranca TV.

Terra de vin5
És notí(ia. Fe5ta de banl
d¡l tul.lid en Rovir¡

0l:45 Vilafran<a opina. !És les¡.5
dels b¿rrs

o4r0c Le5 notídes de la setmana(l)
04i;0 Pel Penedés, ac st. ¡l?lo. Cc

SLa. tul¿r.l¿r d. i els I'lcrilos
05:00 Espa¡J de memdria,

Divulgatiu histdric
l¡'10 La setmaná. Actualitat
06:CC Le5 notí<ies de la setmana(l)
.]6130 llarxiu deVilafran(a TV.

!;,rCC Terra dev¡ns
j:r7 la És notícia. Éesta C.r b.irl

.le tu1oiii'er l.vir¿
I /ia5 Vilafranca op¡na, L.! iiri'i.:

dels b¿{ls

I l:00 La músi(a de la meva v¡da
l2:00 Mus¡cal
1l:00 Leg notí<ies de la setmana
13:30 Musical

TARDA

l4:00 Les notí(¡es del m¡gdia,
Notícies d'arreu.COM Rádio

l5:00 Via-Mix. lvlusical

I7:00 Personal
I8:00 Edu(a.¡oves. Ed uca ció
I9100 corazóñ de Rock & Roll
20:01) Fun House.l!4usical
21:".¡ Feeling Ro<k, Musical

VESPRE/NIT

2::00 gest¡mada¡mmortal.

a.r rl i:)¡fi. El .¡irsi. mé5
popLrl¡r ra Tercer lleich

2ir00 La músi<a de l'atzar
00rct Quedem a la rádio
o:r0rl Connéxió amb COM Rádio§!! L¡pn¡cil r,iaa :r:'rir I
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09:il0 Les ñotíc¡es de la retmana
C9:30 M¡tes de la cansó catalana
I l:00 La música de la meva vida
l:i00 Diada Cartellera. D i¿d¿ de

les 5añte5 de í\lat¿ro

Les notí<ies de la setmana (l)

P€l P€n€dés...sl¡ i!1¡.lo! (1.

5t¿. i!¡.r!¿rlC¿ I e s lvlc¡jos
Espai5 de memória.
Divulgatiu históric
La setmana. Actualitat
Les ñotí<ies de la setmana (l)

l]arxiu de V¡lafrancaTV
Terra devins
Es notícia. fÉst¿ 11? l-\iffi
.leli\4c| d en llo\ilra

2l :0 Fest¡bad xarxa. XTVL

21.10 DO.Nous form¿ts. XTVL

t0:10 La fábri(a de palla5sos.
Docurnental

al:00 Parada ¡ fonda.l!1.r ¡ l,lor ¡!
0r:.:10 Solidária. Coopera ció i

solidaritat
tr:45 Aspedes de la Festa Máior.

a2:00 Les notídes de la ietmana (ll)

l:15 Vilafranca op¡na. L..r iestes
Cal! r¡rfl5

1 r:l)íl Lesnotí(iesde lasetmana (l)

12:10 Pel Pened¿s.[:rtt¡ t]¿]or.le
5ta.l,1nfq.rld.r i ert l.Jonlcs

I llll Espa¡s de memóÍa.
Divulgatiu histdric

l:lú La setmana,Actual¡tat

TARDA

l¿:CC XS-Esports
io:00 Les notídes de la setmana (ll)

la:10 La fábrica de pallassos.
Documental

l r:lll Parada ifonda.i\4ari¿ lticlinl
17:3c Solidária. Coo pe ració i

solidaritat
i7:45 Aspectes de la Festa Major.

Pel Penedés.F-.5r. lú.t¡' de
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Top motor
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ii-l¡rri. ¡4cnt,e, ¡i ü;iri i
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l5rc0 Cd(tel musi(al
i 7:C0 Corazón de Rockand Roll
lE:00 Lá música de l'atzar
'19:C0 Bandes Sonores. Mus¡cal
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20:00 llest¡mada ¡mmonal.
George Ge15h\.rin. El

.ompothor qLre volia feudzz
2l:00 Va de <astells
22:00 Exqu¡sit. Magazín cultural
00:r0 Bandes Sonores. Musical
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I9:00
I9:lll
I9:.,15

Les notídes de la setmana (ll)

Pel Penedés. Fe ti¿r ivlalor de
5t¡. rl¡rlldrrda I e 5 14o¡j.s
Top motor
Gentdel móñ. a,retr .l'ivcli
Poemes pelPened¿s.
A rg.l; López, r!4. A rtónia
[¡¿ rti, l,¡L, ] iierl¡t lüdní ]

a4:00 Les notídes de la setmana (ll)

C4::la La fábr¡(a de pallassos.
Documental

f5r.10 Parada ifonda.lr¡r ; lfci |]!
0!:-10 Sol¡dária,Cooperació i

solidaritat
0-!:,1¡ Aspeates dela Festa Maior.

Les notíc¡es de la setñana (ll)

Pel Penedés.::.i: :,1¡ .- d.
5:. :-!. r. = r .¡.i
Top motor
Gent delmón. ,.r !:: ¡'!or
Poeme5 pel Penedé5.
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20:C0 Les notídesde la setñana (ll)

20r10 La f¿br¡(a de palla15os.
Documental

2l r0o Paradaifonda.l ¿ri¡ [4o]:rt
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08:00 Les notídesde la setmana (ll)

C8:30 Lafábri(a de palla$05.
Documental

09:00 Parada i fonda. lvl¡r:a [4olins
09:30 Solidá ria. Coo pera ció
0t:.15 Arpectes de la Festa Maior.

Les notície5 de la setmana (ll)

Pel Pened¿s. te eta i\4ato de
5te. .1a o.rid¿ ieis l\¡onlos
Top motor
Gent delmón. Cost¡ d'ivorl
Poem€' pelPenedés.
Anqel¿ Lópe7, 1,4 Anionla
l\¡a rtí. l,/ oniserr¿t Mani i

Anronilvial¿
Les notíc¡es de la setmana (l¡)

La fábri(a de pallassos.
Documental
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l1:00
I 1:10

I l:45

lli00
l2:3C

I3:00 Parada ¡fonda.i'laria l\1o lns
13:30 Sol¡d¿r¡a.Cooperació
1},15 Aspedes de la Festa Maior.
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Els esports. Copa PTV
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Al dia. Notícies d'arreu. XTVL
flnformatiu
Gentdel món. Cosl¿ d lvori
Poemes pel Pened¿s.
Arnrand 8€neyto, JaLirre
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L"lnformatiu
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lllnformatiu

La setmana.Actualitat
(lnformatiu
Gentdel ñón. fo5ta C'lvor
Poemes pel Penedés.
Armand Beneyto,-l¡!.ae
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glnformatiu
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glnformatiu
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L,lnformatiu
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I1:00 La músi.a de lá meva v¡da
l?:00 El que faltava! Humor
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1:::0 Tertúl¡a d'adual¡tat

TARDA

l4:00 Va de (astells
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l]lnformat¡u
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EIs esports.Copa PTV
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L"lnformat¡u
La setmana.Actualitat
l]lnformat¡u
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I7::10 Món pag¿s,dia a d¡a.
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r 7:45 La nostra h¡stór¡a.
l€:0C lllnformatiu
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08:00 Pened¿s matí.Actualitat
10r00 Ox¡gen.lvlagazín
1 'l:c0 La múri(a de la meva vida
12:C0 El que faliava! Humor
I 3:00 P€nedés m¡gd¡a.Actualitat.
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TARDA

14:00 Casa de la v¡la.
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20:30 Musical
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0l:00 Oxigen.lvlagazín
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llr00
I l:30

I2:00
I2rl0
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l]lnformatiu
Els esporis. Copa PTV
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L'¡nformatiu
La setmana,Actualitat
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lllnformat¡u
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glnformatiu
Lásetñana.Actualitat
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l9:10 Esports en xarxa,XTVL
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la:00 rlnformatiu
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'15:00 l] lnformat¡u
I5130 Parada ifonda.Ioni A b¿

I6:00 lllnformát¡u
16:30 Els esports. Copa PTV
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I7rC0 l]lnformatiu

flnformatiu
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flnformatiu
Al dia. Notic¡es d'arreu.XTVL
l]lnformat¡u
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Ylnformatiu
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Evolu<¡ó. XTVL
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l]lnformat¡u
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glnformatiu
Els esport'.Copa PTV
Riudeb tlles S¿ñt S¿durní
L'informat¡u
Móñ pagér, d¡a a d¡a.
Setma¡e 29
La nostra história.
¡jlnformatiu
Va de <astelli
L'lnformatiu
Parada ¡fonda,Toni A bá
(lnformat¡u
Els esports. Copa PTV

Riudebitlles Sant Sadurní
flnformatiu
Món pag¿s,d¡a a d¡a.
Setmana 29
La ño5tra h¡stór¡a.

l]lnformatiu
Els esports. Copa PTV

Vilafr¿ri.a Les fab¿ryes
L'¡nformatiu
Al d¡a. Notícies d'arreu. XTVL
l]lnformat¡u
És notíc¡a, testa del b¿rrl
de Les Clote5
Vilafranca opina. Le5 festes
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08:00 Penedar m.tí.Actualitat
I c:00 Ox¡gen.Magazin
I l;00 La mús¡(a de la ñeva v¡dá
I lr00 El que faltava! Humor
1 lr00 Pened¿s migdia.Actualitat.
I 3:30 Tertúl¡a d'actual¡tat

TARDA

l4:00 Les notícies del m¡gd¡a,
Notícies d'aÍeu.COM Rádio

15r00 Al teu aire. Radiofórmula

VESPRE/NIT

20.00 Penedés vespré,Actualitat
20:30 N¡t de tertúl¡a. Política
2l:30 Musical
22:00 Fuñ House.lvlusical
23:00 Penedé5 vespre. Actualitat
01:00 Oxig.n.l!4agazin
02:00 La ñús¡.a de la rneva vida
03:00 Fun House. Mus¡cal
04i00 Elque fallava! Humor
05:oo Connexió amb COM Rádio
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03:00
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04i00
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TARDA

14i00 r|nformátiu
l4:30 És notícia. Festa del barri

de Les Clotes
l4:45 Vilafranca op¡na. les festes

de§ barrls
l5:00 L"lnformatiu
1 s:10 Autoindéfiñits. Humor

Autoindef¡n¡ts. Humor
glnformatiu
Els esports. Copa PfV
Vi ¿fr¿nc¿ Les Cab¿nye!
I]lnformatiu
Va de castells
Ulnformatiu
És notícia. Fera del b¿rri
de Les Clot-"s
V¡lafran(a opina. Les festes
dels b¿rris
l]lnformat¡u
Auto¡ndefin¡ts, Humor
l]lnformatiu
Els esports. Copa PTV
Vil¿fr¡nca-Les Cabanyeg
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l6:00 |]lnformatiu
16:30 Els esports. Copa PTV

Vilafranc¡ Les Cabanyes
I7:00 Ulnformatiu
l7:30 Va decastells
I8:00 flnformat¡u
l8:10 Es ñotícia. Festa delb¿ri

de Les Cioies
18:45 Vilafran(a op¡na. Les festes

del5 b¿r¡is
19:00 Ba-ba. lnfantil.XTVL
I9:10 Qu¿? Non. lnfantil.XTVL
19i:0 Esports en xarxa.XTVL
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05:00 Ylnformatiu
05i30 Vade(astells
06rC0 flnforñat¡u
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de Les Ciotes
06:45 V¡lafran(a op¡na. Les fe!les

del! bilfiis
07:00 l]lnformat¡u
07i30 Auto¡ndefin¡ts. Humor
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fE5TIMADA IMMORIAT

CarlOrff
El músic més popular
del Tercer Reich

Carl Orf va ser un compositor alemany nascut

a Munic l'any 1895, ñll d'una família militar
bavaresa. Va estudiar música fins a l'inici de Ia

Primera Guera Mundial. Interessat per

l'educació musical infantil. va crearun métode

molt important i popular. Va morirl'any rg8z,

als 86 anys d'edat, i se'l recorda per la cantata

escénica Carmina Buronc, estrenada l'any

1937 i basada en poemes medievals en IIatí i
alemany.

Connina Burana, és un conjunt de canqons

profanes que celebren la bona üda, la beguda

i l'e¡otisme, amb música de tonades simples,

molt tmica, exaltada i enganxadora, que

agrada a tothom i que pot ser una bona intro-

ducció al món de la música clássica. Carmínc

Burcmq ya tenir molt d'éxit des de la seva

estrena i probablement sigui la peqa més

popular sorgida de l'Alemanya nazi. EIs Iíders

del Tercer Reich. entusiasmats amb Orff. Ii
encomanaven composicions i li atorgaven

priülegis. No ha quedat clar si ell era nazi o no.

peró després de la Segona Guerra Mundial es

ra decla ra r públicam en I contrari al nazisme.

Pe¡ esc¡iu¡e Carminct Burana, Orf es va

inspirar, i no poc, en -Les Noces, el ballet coral

que Igor Stravinsll, havia publicat r4 an¡s

abans.

La música de Carmino Burcno s'ha fet senir
en nombrosos anuncis televisius i bandes

sonores, que han contribuit a incrementar

enca¡a més la seva populaútat. Per exemple,

la pellícula Ercalióur, de John Boorman, de

l'any rg8r, que fa una confosa recreació del

mite del Rei Artur, conté ftagments de Carm!
na Burono i d'dperes wagnerianes.

Ca¡1 Orff va escriure altres obres escéniques,

com les cantates Catulli Cqrmina, del 1943, i
El triomf dAJrodita, del 1953, que completen

Ia t logia iniciada amb Carminq Burana,
perd sempre será recordat per aquesta obra de

dtmes marcats i melodies fácils, senzilla i
atrác-tiva.

Josep Alsina i Rosell

Carl Orff
Carl Orff. Munic, Bavier¿, Alemanya, I0.7.1895 -
29.3.1982

OBRES DESTACADES:
Carmina Burana (1937). Cantata escénica.
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George Gershwin
El compositor que
voliafer jazz

La música occidental, després de centuries

d'evolució apassionant, va arribar al segle )O(

amb un llenguatge gairebé esgotat. Enhe els

compositors que buscaven noves fo¡mes

d'expressió n'hi va haver alguns, com George

Gershwin, que tot i mantenir-se fidels a

l'esperit del romanücisme, s'inspiraven en la

música popular nord-americana, i concreta-

menteljozz.

Gershwin va néi.<er l'any 1898 en una família

de jueus russos que üvia a Brooklln, des d'on

hi ha la famosa vista del pont que va retratar

Woody Allen a l'espléndida pel.lícula

Monhqttan,la banda sonora de la qual inclou
precisament la Rñopsody rn BIue de Gershün,
un concert per piano i grup de .¡'azz que va

orquestrar el compositor Ferde Grofé i que va

estrenar l'any r9z4 l'orquestra de Paul White-

man, a qui en aquell temps anomenaven e¿ rei
deljozz.

Gershwin va escriure altres obres orquestrals i
molts musicals a l'esül de Broadway, l,a seva

especialitat eren les cangons populars, amb

lletres del seu germá Ira Geshwin. l,es canqons

de Gershwin es van fer molt famoses per les

seves qualitats melddiques i ítmiques, i han

servit de base per nombroses versions, tant per

part de músics clássics com d'intérprets deJazz

i rock. l-a composició més important de

Gershwin és l'ópera Porgy cnd Bess, de l'any

1935, una de les més destacades i conegudes

del segle )O( Conté diversos temes que shan

fet molt populars, com la famosa canqó ¿le

bressol Summert¡'me.

George Gershwin és probablement el composi-

tor americe més impofiant, junt amb Ives,

Copland i Ellington. Gershwin va morir l'any

1937 d'un tumor cerebral. Només tenia 38
anys, perd la seva obra ja havia aconseguit un
gran reconeixement a tot el món, grácies a

lhábil combinació d elements clássics i popu-

lars.

Josep Alsina i Rosell

George Gershwin
Jacob Gershowitz. Brooklyn, Nova York, Estats

Units, 26.9.1 898 - Hollywood, Califórnia, Estats

Units, 1l.7.1937

OBRES DESTACADES:

Rhapsody ¡n Blu€ (l924). Con(ert per piano i

conjunt de¡azz.
Porgy and Bes6 (1935). Ópera.
Fas(¡nat¡ng Rhythm (1924);The Man I Love
(1924); How Long HasThis Been Going On?
(1927); l Got Rhythm (i930). Can(ons populars.
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