


UN NADAL DIFERENT ES MEREIX UNA FELICITACIÓ ESPECIAL

Aquest Nadal sabem que serà molt atípic amb motiu de la pandèmia que es viu a tot el món. Un
any que moltes famílies i amics viuran separats i de manera ben diferent. 

Però existeix una cosa que no volem que falti en aquestes festes i són les felicitacions i els millors
desitjos per a l’any 2021.

Toca deixar enrere un any molt complicar, però toca retornar la il·lusió i les ganes de continuar
caminant. IB3 enguany volem ser l’altaveu dels vostres missatges i per això volem que convidis a les
festes a través de les ones radiofòniques i les imatges a la televisió.

Sense cap dubte, un Nadal diferent es mereix una felicitació especial!La gran família que forma part
del mitjà de comunicació públic de les Illes Balears ens ha enviat aquests dies els seus desitjos per a
aquestes festes, però també volem rebre els vostres.

Per participar-hi teniu dues vies:

�  Enviau un àudio per Whats App o Telegram al: 646 93 45 01 i el posarem a IB3 Ràdio.

�  Enviau un vídeo per Whats App al: 619 910 489 i el veurem al programa ‘Cinc Dies’, d’IB3 Televisió.

⚠  Consultau les condicions generals de participació per emetre els vostres vídeos. 

 https://bit.ly/CondicionsGeneralsParticipació.

�  Enviau-nos el teu àudio o vídeo i nosaltres ens encarregam de la resta.

Recordau que també podeu interactuar i compartir els vostres desitjos i fotografies a les xarxes
socials amb la nostra etiqueta #NadalAmbIB3.

Ens deixes ser l’altaveu per la teva felicitació de Nadal? Enguany més a prop de tu que mai!
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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

21.50 h - CONCERT DE NADALES DELS CORS DE TEATRE PRINCIPAL DE PALMA

El concert tindrà les actuacions de les millors nadales i repertori operístic.

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

Dijous s'emetrà des de la Catedral de Mallorca la celebració religiosa amb més tradició
d’aquestes dates, la vigília de Nadal que serà presidida pel bisbe Sebastià Taltavull.

A causa de l’estat d’alarma i de l’actual toc de queda, enguany la Seu modificarà l’horari
d’aquesta celebració que durant anys s’ha realitzat d’una manera tradicional.

D’aquesta manera, i com hem fet cada any, emetrem la vigília de Nadal, però enguany, en
diferit a través de la televisió pública balear, a través del web i l’APP d’IB3.

La missa serà presidida pel bisbe Mons. Sebastià Taltavull i inclou el sermó de la Calenda i el
cant de la Sibil·la.

La Nit de Nadal a 
IB3 Televisiódesembre
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16h - CONCURS DE CANS PASTORS DE FELANITX

El dia de Nadal viurem a IB3 Televisió viurem la vintena edició del concurs de cans a
Felanitx viurà una jornada molt emotiva. En Xusco, el ca d’en Miquel Adrover que ha
aconseguit grans triomfs als diferents concursos on ha participat, va morir fa unes
setmanes i enguany serà homenatjat. Serà la tercera ocasió en la qual la televisió
autonòmica explicarà, de forma íntegra, el concurs de cans pastors de Son Mesquida a
Felanitx que varia el nom pel record a en Xusco. La cita demostra les habilitats dels cans
per guiar les guardes d’ovelles després de rebre les ordres dels pastors.

La retransmissió estarà conduïda per Rafel Gómez. Estarà acompanyat per la
coordinadora del concurs Francisca Juan amb qui acostaran a l’audiència tota la
informació del Gran Premi Xusco Son Mesquida. A peu de camp, Maria Antònia Serra
realitzarà les entrevistes als pastors. El concurs d’enguany amb les mesures anti-Covid no
tendrà públic i es podrà mirar per IB3 Televisió,  a les 16 hores, a la sobretaula del Dia de
Nadal entre neules i torrons.

Dia de Nadal a 
IB3 Televisiódesembre
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22.20 h - UEP! COM ANAM?

Al programa resum de l'any 2020, l’amo
en Toni Ballador, gaudirà de les
magnífiques vistes que hi ha a la ruta des
de sa Costera fins al mirador de ses
Barques de Sóller. Entre tram i tram del
camí, recordarem els millors moments
d’aquest convuls 2020, les coses bones
que ens ha donat malgrat la COVID,

apostarem pel producte local, de
quilòmetre 0 i de qualitat, veurem
naixements, animals salvatges en plena
llibertat, aprendrem a fer empelts i a fer
cas a les llunes i els sants. També veurem
les inclemències del temps que han
afectat enguany a fora vila, calabruixades,

caps de fibló, incendis i farem gloses i
dites amb el nostre mestre de mestres,

Felip Munar Munar. 

Dia de Nadal a 
IB3 Televisiódesembre

17.30 h - CINEMA: LOVE ACTUALLY

A Londres, poc abans de Nadal, s'entrellacen
una sèrie d'històries divertides i
commovedores. "Love, Actually" és una
manera abreujada de dir "Love Actually is All
Around" i aquest és precisament l'argument
de la pel·lícula. Tots els personatges, cada un
a la seva manera (un primer ministre, una
vella estrella del rock, una assistenta
portuguesa que només parla la seva
llengua), estan relacionats amb els aspectes
més divertits, tristos, ingenus i estúpids de
l'amor.

Horabaixa de cinema amb aquest comèdia
romàntica britànica interpretada per Hugh
Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Laura Linney
i Emma Thompson.
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21.40 h - DOCUMENTAL: RESISTINT LA COVID

Dissabte a la nit, la televisió pública balear estrena aquesta producció dirigida per Joan Porcel i de la
productora Mosaic, que fa un recorregut per 4 històries de persones de les Illes Balears que s’han contagiat de
COVID-19 i que, a dia d’avui, molts d’ells encara lluiten per fer front a les seqüeles que encara tenen. 

En Bernat és el cap de Cardiologia de l’Hospital de Manacor. El mes de març se’n va contagiar, va estar quatre
mesos hospitalitzat en estat greu i va quedar tetraplègic. A finals d’octubre es va reincorporar i ara, recuperat,
lluita contra la malaltia des de primera línia al costat dels seus companys.

Na Joana, menorquina de Ferreries, té un fill autista i invident internat a Son Tugores des de fa més de 30 anys.

Viu dedicada al Manuel al 100% però, quan va arribar la pandèmia i el confinament, va passar 3 mesos sense
poder veure’l.

La tristesa i l’angoixa són els símptomes que més s’han accentuat en aquest temps, segons na Carme, psicòloga
i coach. I també la por. Ella mateixa els ha patit i molt ja que és pacient d’alt risc. 

El coronavirus també ha truncat el somni olímpic de na Cintia, que als seus 26 anys tenia davant seu la darrera
oportunitat d’anar a uns Jocs com a gimnasta que s’han ajornat fins al 2021. Continua entrenant de valent i
recuperant-se de la lesió al menisc que es va fer mentre entrenava a casa durant el confinament.

Segona festa a 
IB3 Televisiódesembre
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22.20 h - TOTA LA VERITAT SOBRE 2020 

El mitjà de comunicació públic de les Illes Balears ha preparat una exhaustiva investigació que veurà la
llum abans de finalitzar l'any 2020. Una exclusiva mundial que revelarà secrets encara per descobrir
d'aquest any tan especial. Per què ens volien tenir tancats a casa? Què hi ha darrere del 5G? Algú va crear
aquest virus? Què té a veure tot això amb les Illes Balears? Les figures misterioses de Pau Escribano i Ann
Perelló, dos creadors balears, protagonitzen aquest documental que ens servirà per repassar l'any més
estrambòtic de la manera més poc convencional possible. Si voleu saber tota la veritat sobre 2020, no us
podeu perdre Tota la Veritat Sobre 2020.

Dia dels Sants
Innocents

desembre
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16.30 h - CINC DIES ESPECIAL SOLIDARITAT

En aquest programa la solidaritat serà l'eix que guiarà un horabaixa on tendrem entrevistes a
infermers i entrevistarem a entitats que lluiten per poder recaptar aliments per a qui més ho
necessita. Unes entitats que s'inclouen dins la campanya de responsabilitat social corporativa
d'IB3 del mes de desembre, Tots donam una mà. 

Però també tendrem música, ja que es podran veure les actuacions dels grups que han format
part de la iniciativa 'Neuroconcerts', que ha permès que els malalts de Son Espases puguin seguir
gaudint de la música amb les gravacions fetes per IB3 Música amb grups de les Illes Balears. 

Programació 
especial

desembre

22.20 h -  RESUM INFORMATIUS
'2020: L'ANY QUE ENS CANVIA LA VIDA'

Els serveis informatius de la televisió pública
de les Illes Balears han preparat l’habitual
resum de l’any que, en aquesta ocasió i per
motius prou coneguts, és ben diferent
d’altres temporades. 

Us contarem i mostrarem totes les claus que
han fet de 2020 l’any que ens ha canviat la
vida i mai no oblidarem. La sanitat,
l’economia, els afectes, els costums. Posarem
l’ull en tot allò que hem perdut i en el que
podem recuperar.



31 Nit de Cap d'Any
en directe des de Cortdesembre

21.35 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. 

22.55 h - CAMPANADES DE CAP D'ANY

Programa especial Campanades en directe des de la
plaça de Cort. 

Margalida Mateu, presentadora de Téntol, i David
Ordinas, conductor del concurs 'Jo en sé + que tu'

seran els encarregats de conduir la retransmissió
d’aquest esdeveniment.

Una nit carregada de molta música i de missatges
d'esperança per deixar aquest 2020 tan complicat i
agafar amb forces l'any nou.



1 i 2 
DIVENDRES 1/01: 22.20 h -  

CINEMA: MISSIÓ IMPOSSIBLE: FALLOUT

Començam l'any amb cinema multilingüe i sense
talls publicitaris amb l'estrena de la sisena pel·lícula
de la saga, continuació de "Missió impossible: Nació
secreta". En aquesta nova entrega, Ethan Hunt, amb
els seus inseparables Luther i Benji i la inestimable
ajuda d'Ilsa, una agent de l'MI6, s'haurà d'enfrontar
al malvat Solomon Lane -que Hunt havia aconseguit
detenir a la pel·lícula anterior- i a un grup d'agents
secrets traïdors que formen part d'una cèl·lula
perillosíssima coneguda com "els Apòstols".

La intenció de Solomon Lane i els seus sequaços és
fer esclatar dos nuclis de plutoni al lloc del món on
la detonació pugui fer més mal. La missió d'Ethan
Hunt, si finalment decideix acceptar-la, serà
impedir-ho costi el que costi, encara que el preu
pugui ser la seva pròpia vida o la dels seus amics.

Programació especial
gener

DISSABTE 2/01: 22.20 h - 

'ÍDOLS ESSENCIALS'

Ídols essencials recorre el difícil any 2020 a
través d’alguns dels esportistes més
importants que viuen a les Illes Balears,

ídols per a molta gent; aquest recorregut es
construeix establint un diàleg entre aquests
esportistes i tres testimonis de sectors
importantíssims durant enguany, la sanitat,
el treball social i el sector alimentari; tres
testimonis que són treballadors essencials. 
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DILLUNS: 22.20 h - DOCUMENTAL: BOMBOLLES I QUADRATS

Un documental produït per Nova Producciones. 

A les 9 AM sona el timbre a un col·legi de Palma. Amb mascareta, un a un, i de manera

ordenada, els nins es dirigeixen a les seves aules per començar les classes. 

Ells no ho saben, però avui rebran la visita inesperada d’una persona que els proposarà un

joc. Un joc que ens farà descobrir quina és la percepció real dels nins davant la presència

d’un nouvingut, la Covid-19. Un joc que pretén posar damunt la taula les emocions

viscudes durant aquest any i tots els aspectes positius que es poden treure d’aquesta

nova realitat.

Cada un té una història al darrere, i amb ells farem un seguiment per conèixer les seves

vides i els seus familiars. Com els joves de la classe es relacionaran al pati amb més nins,

com juguen, com es desenvolupen, quin és el seu procés d’adaptació. Opinions variades

de nins de diferents edats marcats per les noves normes de prevenció establertes a les

escoles i a la vida en general.

Programació especial
gener
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18.30 h - CAVALCADA DELS REIS

Malgrat que vivim un any diferent, des d'IB3 Televisió, no deixarem cap nin sense la màgia de cada

any. 

Enguany, els carrers quedaran buits; però, des del mitjà de comunicació públic de les Illes Balears,

farem feina de valent per arribar a ca vostra!

Un any més, 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 18.30 hores, Noemí Garcíes i Margalida Mateu seran les encarregades de narrar 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.

Malgrat la pandèmia que vivim, els Reis vendran d'Orient, i a IB3 ja preparam un desplegament

especial tècnic i humà per a la que segur serà una de les produccions més esperades de l'any. 

Cavalcada dels Reis
gener


