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07.00 Enderrock. Programa especial d’actuacions musicals.
(Repetició)

10.00 L’illa de Robinson. Magazín dirigit i presentat per
Eduard Berraondo.

 L’informatiu. Presentat per Antònia Castelló.
 Entrevistes: Òscar Llombart, enòleg; Antoni Bellart,

pastisser, i Antoni Serés (Associació Cultural Joan
Amades). 

 CAT escaldat. Presentat per Andreu Mas.
   Espanya ens estima. Presentat per Igor Llongueres.
  Entrevista. Germà Bel, economista.
 El debat. Tertulians: Ramon Roca, Lluís Martínez, Coque

Garcia (Súmate) i Esther Pinyol (ANC).
   El món ens mira. Presentat per Germà Capdevila.
  L’informatiu.
 El país que volem (ANC). 
  Comentari de portades. 
 Enderrock TV. Actuació de Mireia Izquierdo.
14.00 La Patum 2014.
17.00 L’illa de Robinson. Resum dels programes de la

setmana anterior.

18.00 Documentals. Dahi Handi. Documental sobre el viatge
que l’estiu de 2011 van fer els Castellers de Vilafranca a
la celebració del Dahi Handi.

 El viatge de Shalaka. Conte infantil de sobre els castells.
19.00 L’illa de Robinson. Resum de la setmana.

21.00 Somiar un país, construir un somni. Mancomunitat de
Catalunya. 100 anys. El programa repassa el llegat
polític i social d’aquesta institució que, tot i la seva curta
existència (1914-1924), ha estat clau en la història del
país i del municipalisme.

22.00 L’illa de Robinson. Resum de la setmana.
23.00 Especial Enderrock TV. Programa especial d’actuacions

musicals. (Repetició)

La nostra graella

Eduard Berraondo, director i presentador de
‘L’illa de Robinson’

Antònia Castelló elabora i presenta els informatius
de ‘L’illa de Robinson’

Espanya ens estima, pro-
duit i presentat per Igor
Llongueres, és un dels pro-
grames breus que podem
trobar cada dia a El Punt
Avui Televisió.

Des del mateix moment
que Catalunya va comen-

çar a dir en veu alta que no
se sentia còmoda a l’Estat
espanyol, des de determi-
nats cercles de la premsa
escrita i audiovisual de Ma-
drid, van incrementar-se
els insults i les acusacions.

Incrementar-se, ja que,
de fet, el recel cap a Catalu-
nya no ha desaparegut mai
a Espanya, com es pot com-

provar fent una lectura de
les hemeroteques. Així, de-
terminats mitjans de Ma-
drid han creat un argu-
mentari que, al final, ha ge-
nerat estat d’opinió contra-
ri a Catalunya.

Igor Llongueres investi-
ga cada dia en ràdios, televi-
sions i premsa escrita per
trobar aquelles opinions,
sovint fonamentades en la
ignorància i la mala fe, per
denunciar-les. Amb un ne-
cessari punt d’ironia.

Un resum d’aquest
programa diari es pot lle-
gir cada diumenge en les
pàgines de Punt de Vista
d’El Punt Avui. ■

‘Espanya ens estima’
un examen editorial
sense complexos
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Igor Llongueres produeix
i presenta el programa
‘Espanya ens estima’ ■ ARXIU

El Punt Avui Televisió
emetrà avui a les 9 del ves-
pre el documental So-
miar un país, construir
un somni, dedicat al cen-
tenari de la Mancomuni-
tat de Catalunya, la pri-
mera institució d’autogo-
vern de Catalunya que es
va constituir el segle pas-
sat i que va ser dissolta
abruptament per la dicta-
dura del general Miguel
Primo de Rivera.

Es tracta d’un projecte
audiovisual produït per La
Xarxa i que està dirigit per
Enric Canals. El documen-
tal explica la vida quotidia-
na a la Catalunya de fa un
segle i el context en el qual
va néixer la Mancomuni-
tat, de fet, la unió de les di-
putacions de les quatre
províncies en què estava
dividit el nostre país.

El documental és una
peça de 55 minuts en la

qual es repassa també to-
tes les fites que va aconse-
guir aquesta institució i
que ja permetia albirar
com, fins i tot amb un au-
togovern limitat, Catalu-
nya era capaç de moder-
nitzar el país.

Així, segons s’explica
en aquest documental, la
Mancomunitat va aconse-
guir en poc més de deu
anys crear una xarxa de
carreteres, de telèfons, de
biblioteques i d’escoles.
Coneixedor que un país in-
dustrialitzat necessitava
d’una mà d’obra especia-
litzada, la Mancomunitat
va posar en marxa també
l’Escola del Treball.

També va projectar al-
tres millores d’una mo-
dernitat absoluta; fins i
tot algunes que encara es-
tan pendents. Però tot ai-
xò es va interrompre
quan va arribar la dicta-
dura militar, i es va inten-
tar reprendre durant l’eta-
pa republicana, per que-

dar definitivament es-
troncat durant la dictadu-
ra del general Franco.

La Mancomunitat de
Catalunya es va constituir
el 6 d’abril del 1914 per
inspiració d’Enric Prat de
la Riba, un personatge al
qual se li dedica una part
important del documen-
tal, amb algunes escenes
dramatizades a càrrec de
l’actor Pere Martínez.

S’ha de recordar que la
Mancomunitat va ser la
primera forma d’autogo-
vern unitari des que Cata-

lunya va perdre les seves
llibertats, el 1714. Quan es
va crear, Prat de la Riba
era conscient que aquella
organització de base mu-
nicipalista era, de fet, una
estructura d’estat.

En aquest documental,
diversos historiadors com
ara Josep Maria Solé i Sa-
bate, Borja de Riquer i
Agustí Colomines, o polí-
tics com Jordi Pujol i Mi-
quel Roca, expressen les
seves opinions sobre el
que va representa l’obra
de la Mancomunitat. ■
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La gran obra
de Prat de
la Riba, a El
Punt Avui TV
a Emissió, a les 9 del vespre, d’un
documental sobre la Mancomunitat
a Intent de tenir estructures d’estat

Prat de la Riba, impulsor de la Mancomunitat ■ ARXIU
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