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I.ES NOTÍ(IE5 DE tA SEIi\4ANA

El cementiri de Vilafranca, indret
clau per controlar el mosquit tigre

¡ S|LV A DELcaDo

Les pluges i l'augment de

temperatures són condicions

ideals perqué el mosquittigre,

detectat oficialment a Vila-
franca i a diversos municipis

de la coma¡ca iles de l'any
passat, torni a proliferar i és

durant l'estiu quan ataca amb

major mesura.

Per tal de minimitza¡ els

efectes d'aquesta plaga i per

segon any consecutiu, I Ajun-
tament de Vilafranca ha

endegat un programa preven-

tiu. Entre les accions contem-
plades hi ha el cont¡ol dels

espais públics amb aigües

estancades que puguin cons-

tituir punts de cria i Ia

informació. En aquest sentit,

es reparteix un túptic infor-
matiu per tots els domicilis de

Vilafranca.

Un espai considerat clau és el

cementiri perqué pot ser un

focus impofiant a causa de la
preséncia massiva de reci-
pients per a flors que el con-

vertel\ en un centre idoni per

a la cria de mosquit tigre, de

manera que pot afectar

greument els visitants peró

també els habitatges veins.

Foradar per la base tots els

recipients que continguin
flors per eütar que acumulin
aigua, mantenir la humitat de

les flors naturals mitjanqant

esponges o similars, o bé

omplint el recipient amb

sorra fins més amunt de Ia
superficie de I'aigua són

mesures que també poden

cont buir a evitar l'acumu-

lació d'aigua. I és que, el més

efectiu és evitar-ne la posta

d'ous.

A casa, cal evitar acumula-

cions d'aigua als balcons,

patis o tellasses. També és

útil buidar, almenys dos cops

per setmana, tots els

recipients que acumulin
petites quantitats d'aigua com
joguines, cendrers, gerros,

galledes o els plats de les

torretes. Instal.lar mosquite-

res i finalment, utilitzar un

bon repel.lent també pot

ajudar.

Si, tot i aquestes mesures

preventives, el mosquit tigre

ens pica es recomana rentar i
desinfectar Ia zona afectada.

Els tractaments són simpto-

mátics i només cal acudir al

metge er1 cas que 1es mol¿sties

persisteixin.

Tot i aquests consells que us

recomanen, hem de dir que

aquest estiu la incidéncia del

mosquit tigre está sent

inferior a la del zoo9.

Recordem que a diferéncia de

Ies altres espécies, el mosquit

tigre actua sobretot de dia i
básicament. a l'exterior de les

cases, en á¡ees ombrívoles.

Tot i que la seva picada és

especialment molesta, no

actua cóm a portador de cap

malaltia.

Le nnoen,tvertÓ -:erotitoto ([



Endesa ha invertit 30.000 Neixen Les
euros a Vilafranca ials Monjos
* SÍLVA DELGADo

L'objectiu d'aquesta impor-
tant inversió és millo¡ar Ia
qualitat i Ia continuitat del

subministrament a 1.65()

clients d'aquests dos munici-
pis de la coma¡ca de I'A.lt

Penedés.

A Vilaf¡anca s'ha ¡eformat un
centre de transformació per

tal de dotar-lo de la dar¡era
tecnologia, més segura i
robusta i que gairebé no
requereix manteniment.

També s'ha telecomandat
paft de I'infrast¡uctu|a
eléctrica de la zona, fet que

permet millorar l'eficiéncia en

l'operativa de maniobres.

A més, s'han installat els

mdduls electrdnics necessa¡is

a paft de la xarxa eléctrica de

Vilafranca i Santa Margarida i
els lvlonjos per poder contro
Iar a distincia. a través del

telecomandament. difelents
línies eléctriques de mitja
tensió.

Les ob¡es. amb una inversió

de 3o.ooo euros, formen part
del pla de la con.rpanyia per a

la millora tecnológica de la
xarxa eléctrica de la capital de

la comarca penedesenca i de

Santa Margarida i els Monios.

Planenques

En el marc de la Festa Major
s'han presentat 'Les Planen-
ques', Ia nova galeta típica del

Pla.

Es tracta d'una galeta de té
que ha elaborat la fleca J.

Ca¡bonell del Pla. Amb la
forma del campanar i la
representació del rellotge,
está recoberta amb t¡es
gustos diferents: maduixa,

llimona i taronja. Des del

consistori, fa uns mesos, van

demanar als flequers locals la
c|eació d'una pasta que amb

el temps esdevingués tipica
del Pla del Penedés. El flequer

Joan Josep Carbonell, que fa

4o anys que está al municipi i

30 en el mateix local, en va

conengar el procés de creació

al marg i l ha finalitzat recen-

tnent. sernple pensant en Ia
pasta de té perqué es conserva

niolt de temps.

& ¡ rrocur,r¡r,i :¡ I' tr,



I TS NOTICIES DE TA SETiIANA

Parc Tecnológic del Cava a Can Guineu
de Sant Sadurní dAnoia

En plena transformació de }a

Fassina de can Guineu en

Centre d'Interpretació del

Cava, aquest mes de juliol
Sant Sadurní ha donat a

conéixer el nou repte de

convefi la casa pairal de can

Guineu en Ia seu del futur
Parc Tecnoldgic del Cava i del

Consell Regulador del Cava.

L'anunci d'aquest objectiu es

va fe¡ coincidint amb la visita

a la capital del cava del rector

de la Universitat Rovira i
Virgili, Francesc Xaüer Grau,

conüdat per I'Ajuntament i
l'Institut del Cava, dues

institucions que presideix

Joan Amat, i pel Consell

Regulador del Cava, al capda-

vant del qual hi ha Gustau

Ga¡cia Güillamet.

Francesc Xaüer Grau va

üsitar can Guineu -un
céntric i interessant edifici

actualment molt abandonat- i
lá Fassiná de Can Guineu. AIa

tarda, va parlar de la Univer-

sitat Rovira i Virgili (URV) a

la Confraria del Cava i, tot
seguit, el director técnic de

Vitec, Sergi de Lamo, va

explicar qué és el Parc Tecno-

ldgic del Vi que l'any passat es

va inaugurar a Falset.

Per la seva banda, l'alcalde,

Joan Amat, va dir que

l'Ajunta- ment, d'acord amb

el Consell Regulador del

Cava, convocará un concurs

d'idees per rehabilitar la casa

pairal de can Guineu i
transfonnar-la en Ia seu del

Consell Regulador del Cava i
del Parc Tecnoldgic del Cava.

La URV, que és la universitat

de Tarragona, ha inclds el

Parc Tecnoldgic del Cava,

amb seu a Sant Sadu¡ní. en el

seu pla estrat¿gic, i oferirá tot
el seu suport i Ia seva

experiéncia per ajudar a fer-lo
realitat-

més informació a

úúú.itvvilafran
!@! **,,,.t"."uook..om/rtw¡lafrán(a
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BAttS DT tA TESTA MAJOR

Balls de la Festa Major a PTV

A més d'aquest programa!

Penedés TV també té a la
graella de programació

Aspectes de la Festa
Major, on es tracten temes

com la feina préüa a la festa,

Ia feixuga tasca dels adminis-

tradors, els orígens del patró,

la tradició de la capta, el cant

dels goigs, 1a figura del prego-

ner, l'esclat de Ia tronada, les

entranyables matinades,

l'emocionant diada castellera,

I'espectacular entrada de Sant

Félix, l'olor de la pólvora o la

il.lusió dels més petits.

Balls de la Festa Major
s'emet els dimarts i dimecres

a Penedés Teleüsió.

Balls de la Festa Major
toma a Penedés TV per

contribuir a difondre el nostre

patrimoni festiu. Cada episo-

di ofereix Ies dades més

rellevants de cada ball, les

seves caracteústiques, el

vestuari, els instruments que

l'acompanyen, la história, les

curiositats, Ies anécdotes i les

imatges més espectaculars,

tant antigues com modernes.

La Festa Major de Vilafranca

del Penedés constitueü una

palt molt important del

patrimoni cultural i t¡adicio-
nal dels Paisos Catalans. I un

¿lels aspectes més destacats

ile la festa és l'actuació dels

balls i cercaüles, que té el seu

moment més intens en la
.multitudináda entrada de

Sant Félix.

Ara, per contribuir a dir,ulgar

encara més la Festa Major de

Vilafranca del Penedés i les

excel.léncies dels seus balls
tradicionals, Penedés TV
tornaaemetreapartir
d'aquesta setmana Balls de
la Festa Major, una série de

reportatges realitzats per TN

Produccions, amb voluntat de

fer história.

l!) Lr cnocnmmcró" zstoz:oro



GENT DEL I!t0N

Calendari d'emissió dels capítols'Gent de!
món" de Penedés Televisió
¡ SARA EsPrN

A Gent del món coneiterem

les diferents cultures i comuni-

tats que üuen a Ia üla i comar-

ca a t¡avés de la cuina. Ens

preparen un plat típic de la seva

cultura i ens erpliquen com i
perqué van arribar a Vilafranca

i al Penedés.

Volem conéixer la realitat

actual de la comarca a truvés de

la seva gent, apropant i harmo-

nitzant a les diferents cr¡ltures

que conüuen, així coneixerem

amb més profunditat i d'una

manera üsual i entretinguda

I'origen de Ies diferents comu-

nitats a través dels seus plats.

És una manera de fer participar

al ciutadá de manera actiYa

intercanüant propostes gastro-

ndmiques a través de les cáme-

res de PfV: cuina i cultura

catalana, marrcquina, ünesa,

equatoriana, argenüna, angle-

sa... i un etcétela tan gmn com

paisos hi ha al món. Un gran

ventall ple de músiques,

tradicions, costums i cultures

d'ar¡eu del món.

Els programa s'emet els

diumenges i dilluns a Penedés

TV.

CALENDARI D'EMISSIO

diumenge 1 d'sgost

diumenge I d'agost

diumenge 15 d'agost

diuñenge 22 d'agost

diu¡nenge 29 dhgost

diumenge 5 de setembre

diumenge 12 de setembrc

diumenge 19 de setembre

d¡umenge 20 de setembrc

kdliq

Uctoiho

Litudniq

senegql

Alemanya

Estots Units

B¡asil

EJcócia

Méxic

t.l PRocR¡,t¡it ó :aiorr:0ru fl



MITT5 DE I.A (AN(Ó (AIALANA

M. del Mar Bonet i Raimon a Rádio Vilafranca
. PAroN SoLER

El dissabte 3r dejuliol, Mites
de la canqó catalana
repassard la discograña i la
biografia de Maria del Mar
Bonet.

Es podran escoltar des de Qué
uolen aquesta gent? ñns a les

seves darretes cangons.

EI diumenge 1 d'agost será el

torn del cantautor de Xátiva,
Raimon. Escoltarem les seves

cangons més emblemátiques:

El uent, Diem no, Com un
punA, Veles e uents, etc.

Mites de la canqó catala-
na s'emet dissabte i diumen-
ges de 9:3o a rrh a Rádio

Vilafranca.

!!),rrnocnru,rcró 2sioTroril



RádioVilafranca repassa diáriament les acti-
vitats estiuenques al programa Oxigen
. CanLEs GaLA

De dilluns a divend¡es. de to
a r:. del mati repassem a

Rádio Vilafranca les actiütats
culturals i recreatives que

du¡ant els mesos d'estiu es

fan a la coma¡ca de l'AIt Pene-

dés.

Parlem de les festes majors

dels municipis penedesencs,

de les festes dels barris de

Vilafranca i de les activitats

culturals i esportives comar-

cals. Ho fem entrevistant
directament als organitzadors .
dels esdeveniments i amb els

músics, artistes, esciptors,

etc.

A més, cal afegir algunes

seccions al programa com són

la cuina o el concuts, on els

oients poden participar-hi
directament trucant al teléfon

de Rádio Vilafranca, 93 817

26 26.

El programa está presentat i
dirigit per Ca¡la Sanmartín i
Goretti Martínez i produit per

Mireia Martiflez.

També el podeu escoltar

servei "a Ia cafta" del nost¡e

w eb : uw u,rtu uilqfr an c a. c at

oi

,'):

a

a
a

a
,.

oxü@U

O¡



- - ffiilffiil&,i¡ai¡,:.
ASSORTITS DE PASTES





. rTr1.1 r,+,^,;-,¡rl-- ir._¡,1 ,,:: . '

MATf

08:C0 L'¡nformat¡u
08130 Els esports. Copa PTV

Vilafranca'Les Cabanyes
09:00 L'informat¡u
09i30 Va de <astells
I0i00 L'¡nformatiu
I0:10 És notí.ia. Fest¿ del barli

13i00 U¡nformatiu
I3:30 Va de (astells

TARDA

l4:00 L'¡nfomratiu
14r30 Solidária. So lid a r¡tat i

cooperació
l4:45 Aspectes de la Festa Maior.

22:45 Aspectes de la Festa Maior.
Els adrnlnistrado¡s
L'¡nformat¡u
Tots rom emi9rants.
CamÍde "Paradis'
Fábri<a de pallarsos.
Cultura.xTVLen cadena
Escena¡is Est¡u.Cultura.
XTVL en cadena
L'¡nformatiu

N¡ATI

08r00 Penedés matí.Actualitat
10:00 Oxigen.lvlagazín
lli00 La músi(a de la meva vida
'12r00 Diálegsamb l'alcalde
1 3:00 Pened¿s ñigdia,Actualitat.
'13:30 fertúl¡a d'a<tualitat

TARDA

14:00 Les notkies delmigdia.
Notícies d'arreu.COM Rád¡o

15i00 Al teu airé. Radiofórmula

VESPRE/NIT

20:00 Pened¿s verpre. Actualitat
20:30 El cinema de Ia setmana
21:00 La ñúsi(a de l'atza¿
22:00 Personal
2l:00 Penedés vespre. Actualitat
0l:00 Ox¡gen.Magazin
02100 La músi<a de Ia méva vida
0l:00 Feeling Ro*.Musical
04:00 Diálegs amb l'al(alde
05:00 Connexió amb COM Rádio

19:30 Esports en xarxa. XTVL

VESPRE/NIT

l014;

I l:00
ll:30
12:00
I7:10

15:00

I5:30

16100

I6:30

17:04

l7 30

18 00

20:00
20:30

2l:00
21r30
)):04
22:30

de Les Clotes
V¡lafran(a op¡na. Les fesles
de 9 b¿rris
L'¡nformatiu
Auto¡ndefinits. Humor
L'informatiu
Els esports.Copa PTV

Vilafran.¿ Les Cabanyes

Els administradors
L'informatiu
Tots som emigrants.
Camídel"P¿redis'
L'iñformatiu
Els esports. Copa PTV

S¿n¡ LlorenC'fMonlos
L'informat¡u
Notí(¡es delVendrell
L'¡ñformatiu
sol¡dária. Solidaritat i

Cooperació

L'informat¡u
Els esports. Copa PTV
Sa¡l LlorenC-lvlonjos
L'informatiu
Al d¡a. Notícies d'arreu.XTVL
L'informatiu
solidáriá. So lida ritat i

Cooperació

02:00 L'¡nformatiu
02:30 Solidaria.solidaritati

Cooperació

23:00
23:30

00:00

00:30

C1r00

0l:30

O2:45

03:00
03:30

04:00
0zl:30

05:00
05:30
06r00

06;30

06:45

07r00
0l:34

'18 45 Aspeatesde la Festa Major.
F r ¿dminlstr¿dors

19100 Ba-ba. lnfantil.XTVL
19110 Qué? Non. lnfanti . XTVL

p Ll lBocnnlllc ó :sto;,:ortt

Aspe<tes de la Festa Major.
Els admi¡istradort
L'informatiu
Tots som em¡9lanti.
Camídel"ParadG
L'informatiu
Els esports.Cop¿ PfV
5¿nt Lloren( Monjos
L'informatiu
Notíc¡es delvendrell
L'¡nformat¡u
Sol¡dária. 5o lid¿ ritat i

Cooperació
Aspectes de la Festa Major.
Els administ¡¿dors
L'infolmatiu
Tots som cmig¡ants.

::::: !': cló de mobiliariantic
:intura creat¡va

:-'scs de restauració
?'essupost sense compromfs

NotíG¡€s d€lvendrell

Er É,i*i &,-d,;
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MATf

08:00
08r30

09:00
09:30
10 00
I0rl0

11r00

l'ii30

12:00

12:10

1300
13i30

1445

I5:00
15r30
16:00

I6:30

17:00

1734
18:00
18:30

l8:45

10145 A5pectes de la Festa Major

L'informatiu
Els esports.Copa PTV
o érdo ¿ Sañt SadLrnrí

L'¡nformatiu
Al d¡a. Notícies d'areu. XTVL

L'¡nformatiu
Món pagés, dia a dia.
Setman¿ 30

La nostra histdria.
I\4unta¡ya de Sant Pau

L'informat¡u
Di¿legsamb l'al<alde

Evolució.xTVL
Palettes.XTVL
L'¡nformat¡u
Muntanyes d'aventura
L'informatiu
Món pagés,d¡a a dia.
Setm¿na 30

La nostra história.
l\¡Lrnta¡ya de 5¿¡t Pau

L'informat¡u
Diálegs amb l'al<alde
L'i¡formatiu
Els esports. Copa PTV.

O ¿rdola S¿ nl Sadr¡ní
L'¡nformatiu
Muntanyes d'aventula
L'informatiu
Món pagés, dia a dia.

La nostra h¡stória.
'.1-_._.::-:i.tla!
L'¡nformatiu
D¡áleqs amb l'al<a¡de

08:00 P€nedés mati. Actual¡tat
10:00 Ox¡gen.Magazín
1l:C0 La músi(a de la ñeva vida
I2:00 EI que faltava! Humor
I 3:00 Penedés migdia.Actualitat.
I 3il0 Tertúlia d'actualitat

TARDA

l4:00 Les notídes delm¡gdia.
Notlcies d'arreu. COlvl R¿dio

I5i00 Alteu a¡re. Radiofórmula

VESPRE/NIT

20i00 Pened¿svespre
20:30 Ampl¡ro(k Mús¡ca
21:00 Temps de lesta. IVlusica I

22:00 Top XXLMusic¿l
23:00 Penedés vespre.Actualitat
01:00 Oxigen.lMagazín
02i00 La música de la meva vida
03:00 Temps de festa. Mus¡cal
04:00 El que faltava: Humor
05:00 Connexió amb COIM Rád¡o

LA PFocF-aMActó
ed ta:SERCOM SL

Plaqa Penedés,4. 4a plañia
Iel.93 817 2A 2E

ñv@r1wl alra¡ca,cat
ww.arwlafranca.cat

mprds per
Gr¿if ques del Fo x

d pós i lega
B 25884 2010

JOSEP ALSINA

contnguls
JOSEP M SOLER

FEDACC ó DE Rr.,/ viLAFRANcA

CARLES GALA

pLb ic tat
JoBD]TERUEL PEP VEBGÉS

LA PR06FAf\,lArÓ :SlOll:OrO {

L'informai¡u
Els esports. Copa PTV

Sant L ore¡q Monjos
L'informatiu
Notí(ies delVendrell
L'informat¡u
5ol¡dária. Solidaritat i

Cooperació

E s administr¿dors
L'iñformat¡u
Tots som emigrants.
Camídel 'Paradis"
L'informatiu
Els esports.Copa PTV

Sant Llore¡q I!4onjos

L'¡nformat¡u
Norí.¡es delVendrell

r ; i¡ Ba-ba. lnfantil.XTVL
l9:a Qué? Non. lnfantil. XTVL

l9llr Esports en xarxa.XTVL

VESPRE/NIf

20 30

21:00

21:30

22:40
22130

22:45

23:00
23r30

TARDA

14i00 L'¡nformatiu
l4:30 Món pagés,d¡aadia.

!etrnan¿ 30

La nostra histdfia.
l\4u¡ ta nya de Sant Pau

L'¡nformatiu
Diilegs amb l'alcalde
L'informat¡u
Els esporB. Copa PTV
Olér.io a-S¿nt S¿durní
L'informat¡u
MuntanyeS d'aventura
l]informatiu
Món pagé5,dia a dia.
Setman¿ 30

La nostra história.
¡\,4unt¿ ny¿ de Sant Pau

00:00
00i30
01r00
01:30
02r00

02:30

A2:45

03:00
03:30
04:00
04r30

0s:00
05r10
06:00

06 30

0614

0;:!:
07:::



MATÍ

08;00
08:30

09i00
09r30
I0:0C
t0 i0

la .:l:

I r !a,l

1 l:30
I2:00
I2:30

13:00

11130

TARDA

14:00

16:00
16:30

I7:00

11)34
I8r00
I8:30
l9:00
l9:30

00r00

00r30

0l:00

01130

C2:AA

02:30
C3:00

03:30

03r45

' :. r ! I |,: ir \¡i re ! f lefi

]\4ATÍ

a 5:0C f est¡ñada irñmortal.
trancis Poul-"nc. Melodiós,
s!perficial, mig brétol i mig
monjo

['¡nformat¡u
Els esports. Copa PTV.

O érdol¿ S¿¡t Sadurni
L'informátiu
Muntanyes d'aventura
L'¡nformat¡u
Món pagés,dia a dia.
S.lrrra na 30

La nostra h¡stór¡a.
¡,1!¡iany¡ de Sa nl Pau

L'informatiu
D¡álegs amb l'alcalde
L'¡nformat¡u
Els esports. Copa PfV
Ol¿rdola Sanr Sadurní
L'informatiu
Muntanyes d'aventura

XS-Esports
Les notí(ies de la setmana (l)

Pel Pened¿s. Festa l\4ajor de
S¿nt Cugat 5e5garrigues
Espais de memdria.
Divulgatiu histdric
La setmana.Actua itat
Les notí(ies de la setmana (l)

Uafi¡u de V¡lafranca TV.

Terra de vins
És notíc¡a, Festa del b¿rrl

2l:30 Al dia.Notícies d'¿rreu.XT!'L
22:00 Les notídes de la setmana I

22:30 fahra pantalla.
"Flores de sanqre"
Drama. Myriam A4ézléres,

2003.Amb l!4yriarn

Méziéres,Tess Barthes,
Louise Szpindel. l8 a¡ys.
XTVL

09:00 Les notí(iesde la setmana.
09;30 M¡tes de la (ansó cátalara.

Maria.lel Ma¡ Bonet

21:00 Espais de mem¿ria.
Divulgatiu histdri.

p L^tnocnelt,,rió :i l :i'i

04:00 Lesnotíciesde la setmana (l)

04:30 Pel Pened¿s, Fest¿ I\,4ajor de
Sant Cugat Sesg¿rrigues

05:00 Espa¡s de memdria.
Divulgatiu históric

05:30 La setmana.Actualitat
06:00 Les notíc¡es de la setma¡a (l)

06:30 Uarxiu deVilafran(a TV.

07i00 Terra devins
07:30 Es notícia. Festa del b¿rri

de Les Clotes
07145 V¡lafranca op¡na. Les festes

dels b¿rlis

de Les Clotes
I9:45 Vilafranca op¡na. Les lestes

de s barr s

VE5PRE/NIT

20:00 Les notíaies de la setmana (l)

20:30 Pel Pened¿s.Festa U¿jor de
Sant Cugat 5esg¿r¡lgues

Filmets
Pel Penedés, Festa M¿jor de
S¿nt CLrg¿t Sesg¿rr gLres

Espais de memória.
Divulgatiu históric
La setmana.Actualitat
Les notícies de la setmana (l)

l] arx¡u de Vilaf ranca TV.

Tera dev¡ns
És notí<ia. Festa de barrl
de Les Clotes
V¡lafranca op¡na. Les festes

I1i00 La música de la meva vida
I2:00 Musi@l
ll:00 Les notíc¡es de la setmana
13130 Musi(al

TARDA

14:00 Les notí.iés del migdia.
Notícies d'arreu.COM Rádio

15:00 V¡a-Mix. Musical
l7:00 Personal
'18:00 Ed ucájove5. Ed ucació
19100 Corazóñ dé Rock& Roll
20:00 Fun House,Musical
2l:00 Feeling Rock.Music¿l

VESPRE/NIT

22:00 lleslimada immortnl.
Francis Poulenc,

23:00 La música de l'atz.r
00:00 Quedem a la rád¡o
03:00 Connex¡ó amb COM Rádio
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tl8:00 Les notídes de la setmana (l)

08:30 Pel Penedés,Fest¿ Majcr de
5añt Cugat Se!garrigLres

09:00 Espai5 de memór¡a.
Divulgatiu históric

09:30 La setmana. Actualitat
10100 Les notíc¡es de la setmana (l)

I0::0 farxiu de Vilafranca TV.

l '1i00 Terra dev¡ns
I I rl0 És notícia. Feslá del bairi

de Les flotes
I l:.15 Vilafran(aopina. Les festes

dels ba-ris
'12:00 Les notíc¡es de la setmana (l)

t 2i30 Pel Peñedés. Fest¿ i\4al'or de
Sant Cugat Sesgarrlgues

I l:00 Espais de memória.
Divulgatiu histdric

13i30 La setñana. Actu¿ l¡tat

TARDA

I4r00 XS-Esports
I6100 Le5 notídes de la setmana (ll)

I6:10 La f¡bri(a de pallassos.
Documental

I7i00 Parada ifonda.-foniA b¿

I7:30 Solidária. Cooperació i

solidaritat
l7:45 Aspectes de la Festa Major.

El9 ¿dr¡lnistradors
I8:00 Les notídes de lasetñana (ll)

I Bil0 Pel Penedés,
I 9r00 Límit.-Fsoorrs d'aventura

06:00
tlóil!

07:0C
07:lil
474.\

l9:30 Gentdelmón. i: ¿

'19:45 Poemespel Penedés.
Arnr¡nd Beneyio l¿,- ¡r.
Subira na i losep \,i!r!e5

VESPRE/NIT

2C:00 Ler notícies de lasetmana (ll)

20r30 La fábr¡ca de pallassor.
Documental

2l r00 Parada ifonda.ToniA bá

2l r30 Al dia. Notícies d'arreu.XTVL
22:00 Les notídes de la setmana (ll)

22:30 Festibad xarxa. XTVL

23130 DO. Nous formats. XTVL

0C:3C La fábrica de pallassos.
DocumentaL

0l r00 Parada i fonda.ToniAlbá
0l:30 Solidária. Coo pe ració i

so idaritat
0l:45 Aspedes de la Ferta Major.

E s admin stradors
C2:00 Les notídes de lásetmana (ll)

02:10 Pel Penedés. Festa iMaior de
Sant Cuget Sesg¡rrlques

03r00 Límits.Esports d'aventura
03:30 Gent del món. ltáila
03r45 PoemespelPenedés,

Armand geneylo,laume

Sub r¿n¿ i Josep Vinyes
04:00 Les notícies de lasetmana (ll)

04:30 La f¿brica de pallassos.
Documental

05:00 Parada ¡fonda.To¡l Alb¿

05:30 Solid¿r¡a. coo pe ració i
solidaritat

05 45 Aspectes de la Festa Major.
Els ¿dminisi'adors
Les notície5 d€ la setmana (ll)

Pel Pened¿s. r-.rt¿ irl¡lor de
S¿nt a.r!l¿1 se:!¿'r guer
Lím¡ts. Esports d'¿ventura
Gent delmón. :: -
Poeme5 pel Penedés,
A rar; - -i ¡._..__ l¡,.nr.

Límits. Esports d'aventura

I Á PRCl:RAi,{Af ió 28r07/201ú

l\¡Afí

08:00 gestimadaimmortal.

Duke Ellington. faristócr¿ta
amb més Jfr'lng

09:00 L.s notíc¡es de lá s€tmana
09i30 Mites de la (an(ó cafalana.

Rairnon

1l:00 La música de la meva vida
12i00 Diada Castellera. Diad¿ d-"

lVártir s Street de Viiafranc¿

TARDA

15:00 Có<tel music.l
17:00 Corazón de Ro*and Roll
l8:00 La músi.a de l'atzar
19r00 Bandes Sonores. Mu5¡cal

VESPRE/NIT

20:00

21:04

22r00

00r00
0l:00

Diada Castetlera. Dlade de
¡\4ertir s St¡eet deVilafranca
Va dé (asiells

Exqu is¡t, I!4agazín cultural
Bandes Sonorcs.Mus¡cal
Connexió amb COM Rádio

{il
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JllATÍ

08100 Les ñotíciei de la setmana (ll)

08:30 La fábri(a de pallassos.
Documental

09r00 Parada ifonda.Toni Albi
09:30 Solidária.Cooperació
09:45 Aspedes de la Festa Maior.

E s admi¡istr¿dors
I 0:00 Les notícies de la setmana (ll)

l0:30 Pel P€n€dés, Festa l\4ajor {:le

Sant Cugat Sesgarrigues
I l:00 Límits.Esports d'aventur¿
11:lo Gent del món. li; liá

1l:45 PoemespelPenedés,
Armand Beneyto,.iaume
Subirana iJosepVinyes

I 2:00 Lesnotí<¡esdela setmana (lf)

l2:30 La fibr¡ca de pallassos.
Documeñtal

I3:00 Parada ¡fonda.Toni Albá
I 3:30 Sol¡dár¡a,Cooperació
11i45 Aspe<ter de la Feita MajoL

Els adminislradors

TARDA

19:l0 Qué? Non. lnfantil. XTVL
19:30 Esports en xarxa. XTVL

VFSPRF/NII

l./.r i:r:., I , r ¿ t.j j 4 r.:,§ ! $ ! (.,,:

MATi

08:00 Penedés matí.Actualitat
l0:00 Ox¡9en.l\4a9azín
11:00 Lá ñiús:.a dé la rnevá v¡de

L¡t¿ Ejapa, memb.e del grup
E5s¿r.io de Goipel presenta cada
dilluns La mú5¡ca de la meva
vida.

12r00 Toxhora Musical
I 3:00 Pened¿s migdia.Actuálitat
I 3:30 Tertúl¡a d'actualitat

TARDA

14100 Va de (astells
15i00 Alteu aire. Radiofórmula

VESPRVNIT

20;00 Peñedés vespr€.Actualitat
20130 Gra¡s deljaz¿
21:30 Musi(al
22:00 Va de <astells
23r00 Penedés vespre.Actualitat
01r00 Oxigen,Magazín
02:00 La música de la meva vida
03:00 Rockof Ages, Musical
04r00 Toxhora l\,4usical

05:00 Connexió amb COM Rádio

16:45 Per qua no m'ho
expliques? Divulgatiu

17r00 rlnformatiu
I7:30 La setmana. Actua litat
I E:00 flnformat¡u
l8:30 Gent del món. ltáll¿
18:45 Poemer pel Penedéi
l9:00 Ba-ba. lnfantil. XTVL

!) Lllnocnllllc rl rsill;r:"r,r

flnformat¡u
Fanz¡v¡d Cl¡p.Cinema
Per qué no m'ho
expl¡ques? Dlv! gatiu
L'¡nformat¡u
Al dia. NotÍcies d'arreu.XTVL
l]lnformatiu
Geñtdelmón. lt¿ ia

Poemes pelPeñedés.
Anónimsilosep Ferrer

flnformat¡u
Diades (astel¡eres. D iada de
fMartir's Street de Vi af¡¿nca
C¡vil¡s.XTVLen cadena
l]lnformatiu
La setmana. Actua litat
flnformat¡u
Gent del món. lrália
Poemes pel Pened¿s.
Anonirns ilosep Ferrer

flnformat¡u
Diades castelleres. Dlada de
l\4aflir s Street deVilafrancá
l]lnformat¡u
Fanz¡vid Clip.Cinema
Per qu¿ no m'ho
expliques? D¡/u g¿tiu
l]lnformat¡u
La sétmaná. A.tualitai
Ulnformat¡u
Gentdelmóñ. t¿ ¿

Poemes pelPenedas.
Anónlms ilosep Fe ¡er
Ulnformatiu
Diades castelleres. D ¿d¿ de
lárt;r'r Street de Vi ¿fr¿n.:

l4:00
14r30
14:45

'15:00

I5i30

I ór00
I6:30

glnformat¡u

Geñtdelmón. tálla
Poemes pelPened¿s.
Andnims ilosep Ferrer

l]lnformat¡u
Diades (ástelleres. Diáda de
lvlartir s Street deVilafranc¿
Ulnformat¡u
Fanziv¡d clip. ci¡ema

20:00
20:10
20:45

2l:00
2l:30
22:40
22:30
2):45

23:00
23134

00:00
0l:00
0l:30
02r00

4230
07:45

03r00

03i10

04:00
04r30

O4:45

05r00
05i30
06r00
06:30
06:45

07:00
Al:34
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glnformat¡u

Fanz¡v¡d Cl¡p.a nem¿
Per qué no m'ho
expliques? ti,/L i!t¡t u

L'informatiu
La 5etmana.Actualitat
ljlnformatiu
Gentdelmón. lt; a

Poemes pelPenedés.
A¡dnim! .losep Feffer
lllnformatiu
D¡ades (astelleres. Dla d a de
l\,4arlir's Street.leVi afra¡ca
L"lnformatiu
Fanziv¡d Cl¡p.Cinem¿
Perqué no m'ho
expl¡ques? D vlrlgatlu
L"lnformat¡u
La setma na. Actua litat

I8:00 L"lnformatiu
18130 Va de castells
l9:00 Ba-ba.lnfánril.XTVL
l9 l0 Qu¿? Non. lnfantil. XTVL

l9 30 Esports en xafia.XTVL

VESPRE/NIT

20:00 Ulnformatiu
20r30 Evolució,Hurno
20r50 lmm¡gu¡ants. Docum-.rl ta
2l tc0 |]lnforr¡atiu
2l :30 Al dia. Notícies d'arreu.XTVL
22:00 ljlnformat¡u
,?.30 Va de cástells
23:c0 flnformatiu
2l:30 Balls de la Festa Major.

Drá. / Diab e!

,rir !i'i' !irli?:ii:r':!¿{¿a:.¡

fi¡ATÍ

08i00 Pened¿s matí. Actualitat
10:00 Oxigeñ.Magazín
1 l:00 La músi<a de la meva vida
12:00 Toxhora lvlusical

l3:00 Penedér migdia.Actualitat.
l3:30 Tertúlia d'actualitát

TARDA

14:00 Les notí<ies delmigd¡4.
Notícies d'arreu.COM Rádio

I5:00 Al t€u a¡re. Radiofórmula

l-lu:iltlfl
ITL TEU

Flll'.:F-

a; ¡i'i'l' a:,i:''. ;'' ; :. :. ;'.

VESPRE/NIT

20r00 Penedésvespre.Actualitat
20:lo Musi.al
22r00 Edu<aioves.Cu¡tu.al
23:OO Penedés vespre.Actualitat
01:00 Oxigen.Magazfn
02:OO La músi(a de la meva v¡da
o3:00 Grans del jazz. Musical
04i00 Toxhora MLrsical

05:00 Connex¡ó amb Cofvl Rádio

TlAT

¡::la
!8 rl5

09r00

!9:10
I0,00
I0r30
I0:45

lli00
1 l:10

I2:C0
12:30

12:15

'13:00

ll:30

TARDA

14r00 glñformat¡u

t4:30 Va decastells
I5i00 glnformatiu
I5ilo Balls de la Festa Major.

Dra.,/D ¿bles

I6r00 glnformatiu
I6r30 Evolu(ió. Humor
16i50 lmm¡gu¡ants.Documental
I7:00 lllnformatiu
l7:10 Món pag¿s,dia a dia.

Setrnana 30
'i:45 La nostra história.

I\4u nt¡ nya de Sant Pau

o0:0C Evolu(ió. XTVL

00i30 Carrers. XTVL

0l:00 glnforñatiu
0l:3C Món pag¿s,dia a dia.

Setma¡a 30

0l i45 La nostra histdr¡a.
Muntanya de Sant Pau

02r00 L'lnformatiu
o7 30 Va de (astells
Cl:00 l]lnformat¡u
03:30 Balls de la Festa Major.

04:00
04:30
04:50
05:00
0s:30

05:45

06:00
06:3C

07:0C

07:3C

Dr¿r / Dl¿bies
l]lnformatiu
Evolu(ió.1-l!r¡or
lmmiguiants. D..u¡-ent¿l
lllnformatiu
Món pagés, dia a dia.
Seirn¿¡a : l
La nostra história,
',4Lrflr. .:, :: :,: : !.r
L,lnformatiu
va de (¿stells
L'lnformatiu
Balls de la Festa Major.

tAPl]06RAt¡A0Ó 28/07/2010 c
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08:00 ljlnformatiu
08:30 Evolua¡ó. Humor
08:50 lmmiguiants. Documental
09i00 L'¡nformatiu
09:30 Món pagés,dia a d¡a.

Setmana 30

09:45 La nostra h¡stór¡a.
lvluntanya de Sant Pau

l0:00 l]lnformatiu
10r30 Va decastells
11i00 flnfomtatiu
I l:30 Balls de la Festa Major.

I8:10 Es ñotíc¡a, i:i¡¿ de bar
de Les a oreg

18:45 Vilafranca opina. Les festes
d els b¿rris

I9:00 Ba-ba. ñf¿ntil.XTVL
19rl0 Qué? Non, lnfanti.XTVL
19:30 Espons en xarxa. XTVL

VESPRE/NIT

¿i' :1,:! ::"' ri i": i f:r:-ii

MAfI

08:00 Pened¡r malí.Actualitat
'10:00 Oxigen.Magazín
'11:00 La música de la nreva v¡da
12:00 El que faltava! Humor
'13r00 Penedés migd¡á.Actualitat.
13r30 Tertúliad'adualitat

TARDA

14:00 Les notí(ies delm¡gd¡a.
Notí.ies d'arreu.COM Rádio

15:00 Al teu aire. Radiofórmula

VESPRE/NIT

20:00 Peneddsvespre.Actualitat
20:30 Musi(al
22:00 Fun Houre.Musical
23:00 Penedés vespre,Actualitat
01:00 Oxigen.Magazín
02:00 La música de lá ñeva vida
03:00 Fun House,Musical
04:00 El que faltaval Humor
0s:00 Connexió amb COM Rádio

i t:rl l r::rt {a:s ':i.rii:1 , ':

12r00
12:3O

12:50

13:00
13:30

13:45

20:00
20r30
20:50

2l:00
2134
22:00
2234

)2:45

23:00
23:10
00:00
00:30
00r50
0l:00
0l:30
02:00
02:30

Dra. / Diables
ljlnformatiu
Evolu(¡ó. H!mor
¡ mm¡gu¡ants. Doau rn e nta I

ljlnformatiu
Món pagés,d¡a a d¡a.
Setmana 30
La nostra histüria.
A4uñtanya de Sant Pau

TARDA

l4:00 l]lnformat¡u
l4:30 Ér notíc¡a. Festa de barri

de L Espirall

14:45 V¡lafranca opina. Les festes
deis L'arris

15r00 lllnformat¡u
I 5:30 Autoindefiniti, Humor
16i00 flnformatiu
16r30 Evolu(ió.Humor

L"lnformatiu
Evolu(ió. Humor
lmmigu¡ants. Documental
L'informatiu
Al d¡a. Notí.ies d'árreu XTVL

L"lnformat¡u
Es notí(¡a. Festa de ba¡ri
de L'Espirall

v¡lafranca opina. Les festes
dels barris
ljlnformatiu
Autoindefin¡ts. Humor
ljlnformatiu
Evolució, Humor
lmm¡9u¡ants. Document¿
Ulnformat¡u
Va de (astells
glnformat¡u
És notÍda. Fest¿ del barri

niluHfn[ilGA

A I]IITR]ITI

www.tw¡tter.(om/rtwilaf ran(a

@
www.rtw¡lafran(a.(at

www.f a(ebook.com/rtwilaf ran(a

de L Espira I

02:45 V¡lafran(a op¡na, Le5 festes
dels barris

03:00 l]lnformatiu
0}30 Autoindef¡n¡ts.Humor
04:00 flnformatiu
04i30 Evolu(ió. Humor
04r50 lmmigu¡ant5. Docur¡eñtal
05:00 L"lnformat¡u
05i30 Va de<astells
06:00 glnformat¡u
06130 Er notíaia. Festá del bárri

de L Espirall

06:45 V¡lafran(a opina. Les festes
dels barris

07:00 l]lnformatiu
07:30 Auto¡ndefin¡ts. HumorI 6:50 lmmiguiants. Documental

I7:00 flnformat¡u
I7:30 Va de(astells
l8:00 rlnformatiu

ll Le rnocneuec ó zrroinorlt



Rambla de Nosfa Senyora, 2b
Tel. 93 892 24 08
Fax 93 818 04 38

VILAFRANCA DEL PENEDES

Carrer Tiiola, 3
Tel. 93 818 38 67

SANT SADURNÍ O'NruOIA

CURSOS INTENSIUS ROTATIUS

MATí. TARDA . VESPRE

durada del curs: I dies
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TtslIMADA IMMORIAT

Francis Poulenc
Melodiós, superficial, mig brétol
r mrg monjo

El compositor i pianista Francis Poulenc,

nascut a París el 1899, tenia molta traga per

escriure obres melódiques, frívoles i satíri-
ques. També va mostrar una gran habilitat per

compondre música de cambra, i en especial
per instr:uments de vent, com les delicioses

sonates que va fer al ñnal de la seva üda.

Als r7 anys ja va destaca¡ amb la Rapsodie

négre, i ús 24 va tenir un gran ¿xit amb el

ballet tes á¡,ches, a l'estil de Stravins§. Es va

unir al gmp de compositors anomenat ¿es S¿t,

que compartien el gust per fer obres agrada-

b1es, senzilles i poc sentimentals. No els

interessava I'impressionisme i encara menys

la música romá¡tica. L'any t934 Poulenc va

formar u¡ duo amb el ca¡tant Pierre Bemac i
es van deücar a fer gúes per tot el món durant
25 anys. Per aquests recitals Poulenc va

compondre calgons molt emotives.

Poulenc va ser u¡ dels primers músics en

declarar-se obertament homosex'ual. La mort
d'alguns amics el va portar a redescobrir la
seva fe religiosa i es va convertir en un catdlic

devot que escrivia obres serioses, ombrívoles i
solemnes, com les -L letanies a la Verge Negra,
el Stoba¿ mateL o el G¿orio. Alternant les

obres serioses i les satíriques, l'ar:,y 1942

Poulenc va aconseguir un ¿xit important amb

l'dpera cdmica Les memelles de Tirésies,
basada en una obra de Guillaume Apollinaire.
Deu anys més tard Poulenc va triomfar de nou

amb l'dpera tlramática Didlegs de carmelites,
adaptació de l'obra teatral de l'escriptor
católic Georges Bernanos, sobre unes monges

condemnades a mort durant la Revolució

Francesa.

Poulenc va morir l'any 1963, als 64 anys, Algú
el va desc¡iu¡e com una persona que era

alhora un monjo i un bergant, una dualitat
que s'observa clarament en les seves obres.

Les més lleugeres són tan divertides i seducto-

res com superficials. En general, la seva

música d'estil neoclássic és melodiosa, elegant

i sense pretensions. Sibé resulta conservadora

i poc original, sempre mostra una inspiració

melddica molt destacada.

**f¡lC iiiLltflft¡r{¿

Josep Alsina i Rosell

Francis Poulenc
FrancisJean Marcel Poulenc. París, Fransa
7.1.1899 30.1.1963

OBRES DESTACADES:
Con(ert perorgue, cordes ¡ timbals (1938)

Sonata perflauta ¡piaño (1957)

Sonata peroboé ¡p¡ano (1962). La darrera,
dedicada a Prokofrev.

Le enoenmlcró -rvoznoro l[



N.'ESTIIVIADA IMMORTAT

Duke Ellington
L'aristócrata amb
mésswing

El suing és el balanceig típic de la música de
jqzz, ptovocat per Ia variació dels accents

tmics. Ellington, tot un mestre en fer que la
música tingués suing, era pianista, peró el seu

instrument principal sempre va ser l'orquestra,

que ell utilitzava per enriquir Ies seves compo-

sicions. Va poder disposar dels millors instru-

mentistes i sempre va saber treure'n el máxim
proñt.

Edward K. Ellington va néüer a Washington

l'any rB99 en una família negra benestant. va
rebre una bona educació i va estudiar piano.

peró básicamelt va ser un autodidacte. A]s 19

anys es va casar i abans de complir el" zo ja va

tenir el seu primer i únic ñll.

Ellington va marxar a Nova York l'any 1924,

amb Ia seva orquestra. Tocava habitualment en

el Cotton CIub de Harlem i també feia concerts

per rádio que tenien molta audiéncia. Com a

compositor, el pe ode més creatiu d'Ellington
va comengar els arys lrenLa. Entre tg3g i 1942

va tenirla millor orquestra, amb les incorpora-
cions del lletrista i compositor Billy Stra)'hom,

el contrabaüista Jimmy Blanton i el sa-ro tenor
Ben Webster. A partir del 1948 l'orquesha
d'Ellington va fer concerts al Camegie Hall de

Nova Yort, la sala de música classica mes

famosa dels Estats Units. També solia fer gires

per tot el món, amb un gran éxit. A més de

cangons, Ellington va compondre música per

cinema, concerts sacres i diverses suites.

Duke Ellington va morirl'any 1974, als 75 anys.

La seva impofláncia és indisculible. ja que ra

ser el compositor de jazz rr'és important, i el

jqzz ha estat l'aportació musical nord-

americana més destacada. Igual com els valsos

de Strauss recorden l'Europa de finals del segle

XIX, la música d'Ellington representa

I'América de Ia primera meitat del segle )G.

DIUMENGE 1 DAGOST DE 2010, A RADIO VILAFRANCA
Itambé en directe ia la carta, a rtvv¡lafranca.cat

p Le erocnelr,lcro . 2Bi cTroro

Josep Alsina i Rosell

Duke Ellington
Edward Kennedy E lington. W¿shington DC,

Estats Units,29.4.1899 Nova York, NY Estats

Unifs, 24.5.197 4

OBRES DESTACADESI

Mood Indigo (1930r

ItDon'tlúeanAThing' : A r!GotThatSwing)
(1932)

Sophisti(ated Lády -;3:
ln A Se¡t¡ment¿l 1\lood ':3:
Reminis(in'inTempo ;::
Ko-Ko (1940)

Con(eato for Cootie ' tl:
Bla(k, B.own and Beige -;l: S- ie.
Such SweetThunder - ti- :- ::
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