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9N Colònies solidàries, a ‘L’illa’
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PUNT DE
VISTA

DIES

Albert Batlle, nou
director dels Mossos

Fundesplai presenta la campanya de recollida de fons
perquè nens i nenes en risc d’exclusió vagin de vacances

Interior tria un veterà amb
experiència en gestió pública

Avui a partir les 19.00 h
Francesc Canosa

Carme Forcadell

Manuel Milián Mestre

Josep Maria Pasqual

República Donald

Decideixen els ciutadans

L’inici de la decadència

Duran i el sentit d’estat
P4,5

‘‘No estic enterrat
políticament’’
MOVIMENT · Duran referma el seu suport al dret a decidir i vol continuar sent
l’home fort de CiU al Congrés DESGAST · Admet sentir-se incomprès a Madrid
CULTURA

P35

EUROPA-MÓN P12,13

Susana
Díaz
renuncia
a dirigir
el PSOE
La presidenta de
la Junta no tenia
garantit que fos
la candidata triada

Art i memòria a l’aire lliure
Set ambicioses instal·lacions a Barcelona recorden el Tricentenari

829430-1072836V

L’acció inaugural d’aquesta iniciativa d’arquitectura efímera, ahir al parc de la Ciutadella ■ ELISABETH MAGRE

CULTURA

Raimon
rep el
Premi
d’Honor
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EL PUNT AVUI
DIMECRES, 11 DE JUNY DEL 2014

Comunicació
La nostra graella

07.00 Notícies en xarxa.
09.00 L’entrevista. Glòria Trullàs entrevista l’alcalde de Viella,
Àlex Moga.
10.00 L’Illa de Robinson. Magazín dirigit i presentat per
Eduard Berraondo. Repetició del programa del dia
anterior.
L’entrevista. J. Vilalta i I. Tovar parlen de la vaga de
taxis.
L’entrevista. Joan Margarit, escriptor.
Vinc a parlar del meu llibre. Jofre Llombart, periodista.
Espanya ens estima.
L’entrevista. Xavier Grau, delegat territorial de l’ONCE a
Catalunya.
El debat.
El món ens mira.
El debat.
El país que volem.
Informatiu.
Comentari de portades.
Enderrock TV. Actuació musical de Partido.
14.00 Al dia migdia. Programa presentat per Vanessa Raja.
14.30 L’Illa de Robinson. Magazín. Repetició.
L’entrevista. J. Vilalta i I. Tovar. Vaga de taxis.
L’entrevista. Joan Margarit.
Vinc a parlar del meu llibre. Jofre Llombart, periodista.
Espanya ens estima.
L’entrevista. Xavier Grau, delegat territorial de l’ONCE a
Catalunya.
El debat.
El món ens mira.
El debat.
El país que volem.
Informatiu.
Comentari de portades.
Enderrock TV. Actuació musical de Partido.
18.30 Efectes positius. Nous models de família.
19.00 L’Illa de Robinson. Magazín dirigit i presentat per
Eduard Berraondo.
L’informatiu.
L’entrevista. Clementina Milà. Tast a la Rambla.
L’entrevista. Núria Valls, directora de Fundesplai.
CAT escaldat. Programa presentat per Andreu Mas.
Vinc a parlar del meu llibre. Jordi Mata Viadiu.
Espanya ens estima. Presentat per Igor Llongueres.
L’informatiu.
L’entrevista. Joan Carles Gallego, secretari general de
CCOO de Catalunya.
El debat. Tertulians: Vicent Sanchis, Jordi Creus, Jaume
Vallcorba, Salvador Cot i Jordi Mata.
El món ens mira. Presentat per Germà Capdevila.
L’informatiu.
El debat.
El país que volem.
L’informatiu.
Comentari de portades. Amb Miquel Riera, Jordi Grau i
Ferran Espada.
Enderrock TV. Actuació musical de Raydibaum.
23.00 Pericos online.
00.00 La ronda. Convidats: Francesco Canale, periodista,
Jesús Mariano Angoy, ex dream team, Marc Lorenzo,
narrador de Gol TV i Àngels Prieto, presentadora de
Barça TV.

www.elpuntavui.tv

ACTUALITAT

Els formatges
i làctics, en el
primer ‘Collita
pròpia’ de TV3

Lídia Heredia i
Francesc Mauri
redescobriran
els productes
de proximitat

ENTREVISTA

El món esportiu,
a ‘La ronda’ i
‘Pericos on line’
El món esportiu té un important apartat a El Punt Avui
Televisió. Cada dilluns, a primera hora del programa, hi
ha un debat a càrrec de periodistes de L’Esportiu en el
qual s’analitzen els principals
esdeveniments del cap de
setmana. Però, a més, de dilluns a dijous, un cop finalitzat el programa ordinari, es
dedica un important espai a
analitzar l’actualitat blaugrana en el programa La ronda,
a càrrec de periodistes especialitzats. Amb això no queda
tancat el cicle esportiu, ja
que cada dilluns i cada divendres es dedica mitja hora a
parlar del món blanc-i-blau,
Pericos on line. ■ REDACCIÓ
—————————————————————————————————

ANÀLISI

Cada dia, una
tertúlia intensa
sobre l’actualitat
Un dels programes centrals
de L’illa de Robinson, tots els
dies de la setmana, és el debat. En aquest espai, tertulians d’alt nivell com ara Vicent Sanchis i Vicent Partal
analitzen amb opinions documentades alguns aspectes de
l’actualitat de gran interès per
als espectadors d’El Punt Avui
TV. En aquests últims dies
s’ha tractat sobretot de la situació de la política causada
per l’abdicació. ■ REDACCIÓ

ENTREVISTA

Jordi Mata
Viadiu, autor
d’‘Entre dos focs’

Entrevista a Núria
Valls, de Fundesplai
Des de fa anys, la Fundació
Catalana de l’Esplai, preocupada per l’equitat, organitza
activitats per garantir l’accés
a les activitats d’estiu. L’organització calcula que la demanda de beques per anar
de colònies augmentarà
aquest any a l’entorn d’un
25%. Núria Valls, subdirectora de l’organització, visita
avui el programa L’illa de Robinson, que dirigiex i presenta
el periodista Eduard Berraondo, per explicar el programa

que està desenvolupant Fundesplai per a l’estiu d’aquest
any. Així, Núria Valls explicarà
un programa fonamentat en
quatre punts, entre els quals
hi ha una campanya de captació de fons entre les administracions, les empreses i els
particulars per constituir beques de colònies per a les famílies amb necessitats. Núria
Valls explica als espectadors
d’El Punt Avui Televisió que
l’objectiu és aconseguir 4.000
beques. ■ MERCÈ ROCA

—————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

ENTREVISTA

Clementina
Milà, d’Amics
de la Rambla

—————————————————————————————————

ENTREVISTA

Joan Carles
Gallego, secretari
general de CCOO
Joan Carles Gallego, secretari
general de Comissions Obreres, és entrevistat avui al magazín L’illa de Robinson, dirigit
i presentat per Eduard Berraondo, per parlar del seu suport a la mobilització en defensa de l’escola catalana, engegada per Som Escola, una
coordinadora que aplega més
de 38 entitats. Gallego, a més,
parlarà de la desafecció ciutadana envers les institucions i
formacions polítiques i socials, i també del debat sobre
l’organització territorial de
l’Estat espanyol.■ M.R.

L’escriptor Jordi Mata Viadiu
presenta avui en la secció
Vinc a parlar del meu llibre,
dins del magazín L’illa de Robinson, el seu últim treball, titulat Entre dos focs. La novel·la, en la línia d’Un cadàver
exquisit, presenta amb rigor
els fets històrics que van precedir la gran batalla del 1714.
Amb un ampli ventall de personatges, tant reals com ficticis, Jordi Mata aconsegueix
recrear d’una manera convincent aquells anys tumultuosos. Jordi Mata, llicenciat
en geografia i història, ha
guanyat nombrosos premis
literaris a Catalunya, València i les Illes. ■ M.R.

ENDERROCK TV

Actuació de Raydibaum
Estructures sota terra és el
nou disc dels barcelonins
Raydibaum, i arriba després
dels seus dos anteriors treballs en català: Per fi potser
demà i Manual de gènere catastròfic. El treball, finançat

mitjançant micromecenatge
a Verkami, vol ser un punt
d’inflexió en la trajectòria del
grup i va deixar clara la seva
inquietud musical cap a l’experimentació més fosca i
rockera. ■ REDACCIÓ

Aquest dijous 12 de juny tindrà lloc la inauguració del
Tast a la Rambla 2014 - 1a
setmana de Gastronomia de
Barcelona. Clementina Milà,
vocal de la junta de l’associació Amics de la Rambla, assisteix a L’illa de Robinson
per parlar d’aquesta experiència gastronòmica en què
participaran 42 dels millors
restaurants, bars i pastisseries
de Barcelona. Es tracta de la
primera edició d’un esdeveniment gastronòmic ciutadà, innovador i de caràcter anual
que té la voluntat de convertir-se cada principi d’estiu en
la gran fita gastronòmica de
la capital catalana. ■ M.R.

