


COMPARTEIX NADAL AMB IB3

La Radiotelevisió Pública de les Illes Balears enceta la seva temporada de Nadal amb una
programació per a tota la família, tant a la ràdio com a la televisió. 

Com cada any, des d'IB3 volem ser al costat dels oients i espectadors de les Illes Balears i
traslladar la programació especial que hem preparat per a aquests dies. 

Tradició, cultura, música, entreteniment i dosis d'humor per compartir tot sol o en companyia,
des de casa o allà on vulguis. 

Com sempre, no deixarem de banda l'actualitat i la informació del dia, amb l'emissió de les
diferents edicions dels Serveis Informatius a la ràdio i la televisió. 

Els magacins 'Els Dematins' i 'Cinc Dies' també mantindran el seu horari habitual i ens
acostaran l'actualitat social, econòmica i social de les Balears amb una programació en directe. 

Enguany continuarem amb una programació nadalenca amb un gran component de directes a
IB3 Televisió, on destaquen les retransmissions del Cant de la Sibil·la des de la Seu, les
Campanades de Cap d'Any des de Cort i la Cavalcada dels Reis d'Orient. També estrenarem
programes especials que us detallarem en aquest dossier.

A la ràdio pública també us acostarem programes especials per gaudir en clau sonora
d'aquests dies de Nadal. 

En definitiva, una programació que vol ser al costat de la ciutadania de Balears i acostar-li les
tradicions i culturals entre mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs.  

Podreu seguir les novetats de la programació a les xarxes socials i a la pàgina web: ib3.org i
recuperar la programació al servei a la carta. 

Recordau que també podeu interactuar i compartir desitjos i fotografies a les xarxes socials
amb la nostra etiqueta #ComparteixNadalAmbIB3.

Enguany volem seguir compartint les festes i els millors moments d'aquests dies al vostre
costat, i desitjar un 2022 carregat de salut per a tothom! 

Bones festes i molts d'anys! 



Del 20 al 31 Especials per a Nadal
desembre

21.35 h - JO EN SÉ + QUE TU

Per Nadal, els companys del concurs 'Jo en sé + que tu' han preparat una edició
especial benèfica per aconseguir doblers per a les persones que més ho
necessiten. 

Uns programes especials on els concursants segur que vos sonaran molt, ja que, 
 per una banda, tindrem cares conegudes d'IB3... però no només això, també hi
haurà concursants dels nostres equips mítics. 

Cris Juanico, Miquel Calent, Marta Garcia, Àngela Garcia i Margalida Mateu seran
els encarregats de demostrar al nostre presentador, David Ordinas, que en saben
molt, i no només de televisió. 

Ah! I per Cap d'Any no faltarà un dels mallorquins més estimats: Tomeu Penya. 
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21 h - MISSATGE DE NADAL DE SA MAJESTAT EL REI

En directe, el missatge de Nadal de sa majestat el rei Felip VI des del palau de La
Zarzuela.

21.15 h - JO EN SÉ + QUE TU - Especial benèfic

21.50 h - CONCERT DE CORAL DEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA

Nit de Nadal a 
IB3 Televisiódesembre

22.55 h - RETRANSMISSIÓ: EL CANT DE LA SIBIL·LA

Enguany, el cant de la Sibil·la tornarà a tenir un
gran protagonisme durant la celebració de Matines.
La Seu lluirà les seves millors gales per aquesta nit
tan especial on s'escoltarà la veu d'Aina Verdera,
cantant i directora de la Coral Polifònica de
Bunyola, acompanyada a l'orgue per Tomeu Mut. La
celebració estarà presidida pel bisbe, Sebastià
Taltavull.

Enguany es recupera aquesta retransmissió en
directe, que podreu seguir a través de la televisió
pública balear des del web i l’APP d’IB3.
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15.30h - CONCURS DE CANS PASTORS DE FELANITX

L’any passat, el Concurs de Cans Pastors a Son Mesquida va ser l´únic que es va poder
celebrar a tot el territori nacional. Ho va fer només amb pastors que viuen a Mallorca.
Enguany, la prova ha tornat a convidar a pastors de Catalunya i el País Basc. També
s’estrena per primera vegada a Son Mesquida Jaume Pallicer, un jove pastor de només 20
anys. 

Serà la quarta ocasió en què IB3 Televisió explicarà de forma íntegra el concurs de cans
pastors. La cita demostra les habilitats dels cans per conduir les guardes d’ovelles després
de rebre les ordres dels pastors. El concurs consta de 2 proves. Les 9 millors puntuacions
aconseguides a la primera ronda, que està dividida en dues parts, arriben a la ronda final.
Un cop feta la segona prova de 5 minuts de durada, per fer entrar i sortir les ovelles a un
portell, es determinarà el guanyador final en haver sumat les dues puntuacions. 

La retransmissió serà conduïda per Miquel Salamanca i Marc Boter, jutge del concurs
durant 10 edicions. Després de l’absència de l’any passat, el públic torna a Son Mesquida
per gaudir de la simbiosi que formen el ca i el pastor per conduir el ramat d’ovelles. Tot
plegat es podrà veure a IB3 Televisió a la sobretaula del dia de Nadal. 

Dia de Nadal a 
IB3 Televisiódesembre
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21.30h - RESUM DE L'ANY - 2021: la vida amb la COVID

Els serveis informatius de la televisió pública de les Illes Balears han preparat un resum de
l'any amb el testimoni de 6 persones que explicaran en primera persona com ha estat, per
a ells, aquest 2021.

Catalina Moranta té 17 anys i és de sa Pobla. Part de la seva adolescència anirà associada a
la pandèmia. Diu que la mascareta li impedeix relacionar-se amb algú, sobretot quan
l'acaba de conèixer. 
 
Magdalena Siquier és mestra. Mesos després de superar la COVID-19, encara n'arrossega
seqüeles. Fins al punt que ha de fer classe amb un micròfon perquè li manca l'aire.
 
Na Catalina i na Magdalena són dues de les persones que reflecteixen com ha estat
aquest 2021: l'any després de l'esclat de la pandèmia, però un any en què encara hem
patit els estralls de la malaltia i les conseqüències socials i econòmiques. Ben igual que na
Xisca, una de les vacunadores de Son Dureta; en Mateu, un dels infermers de l'UCI de Son
Espases; i la sala de concerts Es Gremi de Palma

Dia de Nadal a 
IB3 Televisiódesembre
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12.20 h - ENTREVISTA.
MIQUEL BARCELÓ:
METAMORFOSIS

Diumenge al matí podrem veure
una entrevista a l'artista
Felanitxer per conèixer com va
preparar una de les seves
exposicions més intenses: 'Miquel
Barceló. Metamorfosis' al Museu
Picasso de Màlaga.  

Segona festa a 
IB3 Televisiódesembre

21.40 h - FÚRIA: DARRER EPISODI

El darrer capítol de la nova minisèrie coproduïda per
IB3 i CEF arriba al final. 

Aquest thriller policíac de dos episodis d'una hora
cadascun conta la història de na Lydia, que acaba de
sortir de l'acadèmia de policia i arriba a Mallorca per
incorporar-s'hi com a inspectora. Roberto, un policia
veterà, no li ho posarà fàcil en els seus primers dies a
la comissaria. Mentrestant, ella comença a investigar
un jove anomenat Sergi, de qui sospita que pot
tramar una massacre terrorista que posaria en perill
tota l’illa.

L'equip artístic està format per actors de la talla de
Nacho Fresneda ("El Ministerio del Tiempo") i Colm
Meaney (“Star Treck”, “Law & Order”, “Gangs of
London”) que després d’''El perfecto desconocido", la
pel·lícula debut de Toni Bestard, torna a col·laborar
en un projecte del director a l’illa de Mallorca. 
Tots aquells que vulguin recuperar la minisèrie al
complet ho podran fer al servei a la carta o al
YouTube d'IB3.
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Nit de Cap d'Any
en directe des de Cort

desembre

21.45 h - JO EN SÉ + QUE TU - 
TOMEU PENYA

Per acabar l’any no hi ha millor manera
que fer-ho que amb un dels artistes
mallorquins més estimats: Tomeu Penya,
qui visitarà el concurs 'Jo en sé + que tu' i
ens farà passar una bona estona plena de
rialles com sempre amb el presentador
David Ordinas. 

desembre
31 

22.15 h - CARRERS - ESPECIAL NADAL

L'equip del programa 'Carrers' ha preparat una edició especial amb motiu d’aquestes festes de
Nadal i Cap d’Any. El programa ens durà per les vies més emblemàtiques de les nostres ciutats i
pobles per conèixer la gent que hi viu i hi treballa, i per compartir l’ambient festiu d’aquests dies. 

Visitarem una desena de localitats de les Illes i en descobrirem algunes tradicions, com les
Caramelles de Santa Eulària des Riu, les neules de Sencelles i els diorames de Maó. Tampoc no hi
faltarà la gastronomia: coneixerem el torró de la Reina que es fa a Menorca, les neules de Galindo
i les ensaïmades de Can Joan de s’Aigo; visitarem betlems, botigues centenàries on els Reis
recullen els regals, també els mercats tradicionals que s’organitzen amb motiu d’aquestes dates. 
I en aquest recorregut per les nostres places i carrers il·luminats també comptarem amb la
música, és clar. Des de la col·laboració de la cantant María José Cardona de Formentera fins a
Josep Cabot, del grup Cabot de Mallorca; i Shanti Gordi, de Menorca. 
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00.30 h - ESPECIAL 'ELS ENTUSIASTES' EN CONCERT - JA T'HO DIRÉ I L.A

La música obrirà les portes del nou any amb el concert del grup menorquí 'Ja t'ho diré' i la música del
grup mallorquí indie L.A. 'Els Entusiastes en concert' han enregistrat aquestes actuacions musicals amb
les quals gaudirem de la música amb essència balear. 

Preparau-vos per ballar... i preparau les vostres cordes vocals!

Feliç 2022!
Programació especialgener

23 h - CAMPANADES DE CAP D'ANY

Enguany, els encarregats de conduir cap al 2022 l’audiència de la televisió pública de les Illes Balears
seran Àngela Alfaro, presentadora d’IB3 Notícies vespre; el jove youtuber del programa ‘Uep! Com
anam?, Miquel Montoro, i David Ordinas, presentador del concurs 'Jo en sé + que tu'. 

Amb els tres presentadors viurem una nit molt especial en directe des de la plaça de Cort, carregada
de sorpreses i bons desitjos. Amb ells direm adeu al 2021 i ens encoratjarem i ens carregarem d’il·lusió
per viure una nit màgica que ens introduirà en un any nou.  Tot això, amb la música del grup OR.
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DIUMENGE 2/01: 21.40 h - 'TUPPER CLUB ESPECIAL NADAL'

En l’especial de Nadal de Club Tupper tres famosos convidats s’enfrontaran per endur-se’n l’or més
desitjat del programa! Llum Barrera, Miquel Gelabert i David Ordinas competiran a una de les edicions
més divertides i inesperades. I ho faran mentre ens cuinen unes receptes ben especials que ens serviran
per descobrir i conèixer com celebren ells les festes de Nadal. 

Entre fogons i elaboracions, recordaran la seva infància, parlaran de com han canviat les celebracions
els darrers anys i faran balanç de l’any que acaba, mentre ens conten quins són els seu desitjos per a
l’any vinent. Tot això, sense deixar de banda la competició i el bon humor!

DISSABTE 1/01: 21.40 h -  CIRC BOVER: 'LUMENS'

A IB3 Televisió començam l'any amb un espectacle de
la companyia Circ Bover. Un programa especial amb
actuacions acrobàtiques per a tota la família que us
carregarà d'una gran dosi d'il·lusió per l'any nou.

"Lumens" és un planeta molt llunyà i poc conegut, un
indret de l'Univers que conté tots els excedents de llum
de la Via Làctia. Ara, ells tenen la solució per retornar el
nivell de llum al planeta Terra de la mà dels nins. Ho
aconseguiran?

Circ Bover és un projecte cultural que té com a primer
objectiu difondre les arts del circ a les Illes Balears.

Programació especial
gener
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18 h - CAVALCADA DELS REIS D'ORIENT

La màgia de la Cavalcada dels Reis d'Orient torna un any més a IB3.  

La televisió pública balear oferirà per a tots els ciutadans de les Illes Balears la retransmissió de la
Cavalcada dels Reis d’Orient, en una de les nits més màgiques, plena d’il·lusions i desitjos per als
més petits.

Un programa especial que oferirà moltes sorpreses i actuacions inoblidables per a tots els nins de
les Illes Balears. 

A partir de les 18 hores, us acostarem tots els detalls amb la connexió en directe de l’arribada de Ses
Majestats d’Orient al Moll Vell de Palma, a bord de l’embarcació Rafel Verdera.

Seguint amb la tradició, els Reis vendran d'Orient, i a IB3 ja preparam un desplegament especial
tècnic i humà per a la que segur que serà una de les produccions més esperades de l'any. 

Cavalcada dels Reis
d'Orientgener



Del 20/12 al 
IB3 Ràdio

Especials per Nadal10/01

21 h - ÒRBITA 3 - ESPECIAL NADAL

Des de dia 20 de desembre i fins dia 10 de gener, els vespres entre setmana estau
convidats a escoltar "Òrbita 3 - Especial Nadal". Tito Fuster farà una selecció
musical vinculada a les festes que s'emetrà de dilluns a dijous des de les 21 h i fins
a les 23 h. 

La millor manera d'acabar bé aquests dies, sense cap dubte, és amb bona música. 

25 
desembre

22 h - L'ANIMAL QUE NO EXISTEIX - CARTA BLANCA

El darrer 'Carta Blanca' de l'any és amb Sebastià Alzamora i està format per 4
capítols, d'una hora cadascun. Uns capítols dedicats a la poesia feta a les Balears
durant els darrers 25 anys. 

Dia 25 n'estrenarem el primer capítol a les 22 h. El segon capítol es podrà escoltar
dia 26 a la mateixa hora, i els dos darrers s'emetran dia 1 de gener des de les 21 h i
fins a les 23 h. 
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20 h - CAP D'ANY - RESUMS DE L'ANY

Dia 31, IB3 Ràdio emetrà tres resums de l'any, d'una hora cadascun, des de tres àmbits diferents:
el cultural, el científic i l'esportiu. A les 20 h s'emetrà el resum cultural d'Entusiastes, amb Anna
de la Salut; a les 21 h, el resum científic de Nautilus amb Cristina Amanda Tur; i a les 22 h, el
resum esportiu que faran els companys d'esports. 

A partir de les 23 h, un especial "Resum de l'any dels oients d'IB3 Ràdio", conduït per Ferran
Pereyra, ens durà una selecció musical per acabar 2021 i per començar 2022. Aquest serà un
programa de dues hores que inclou les campanades, i començarem l'any amb una llista
musical de Feliç 2022. 

Programació 
IB3 Ràdio

desembre

DIVENDRES: 20 h - EQUIP DE GUÀRDIA

La Nit de Nadal podreu escoltar un programa especial "Equip de guàrdia: l'esperit de
Nadals passats", on rescatarem alguns moments vinculats a Nadal i a les festes que
hem viscut anys anteriors a la ràdio. Aquest programa el condueix Pep Díaz, de les 20
h a les 23 h, i inclourà l'emissió del discurs del rei. 

desembre
31 


