
Programación 34792
viernes 20 de mayo (2022)

00:30 LA PORTERIA

La Porteria és la tertúlia de futbol de betevé que gira entorn de l'actualitat del FC Barcelona, amb 
atenció als equips barcelonins de Segona B, Tercera i Primera Catalana.

01:30 CONNECTI.CAT

Programa basat en les connexions en directe, lligat a l’actualitat però no informatiu. Destinat a donar 
a conèixer i difondre realitats i també a entretenir l’espectador.

02:30 CONNECTA 10 COMARQUES

Un projecte informatiu pioner a la demarcació de Tarragona, on cada dia recorrerem el territori, en
directe, per explicar l'actualitat local que més us interessa.

03:00 FET A MIDA

Combinant informació i entreteniment, trenquem ordres i maneres de fer mostrant la força de la 
televisió local per tal d'encaixar a la tarda de tothom.

05:00 NOTÍCIES Vespre

Tota l'actualitat informativa de Reus i el Baix Camp.

05:30 VA COM VA

Entrevistes, seccions i reportatges per descobrir el nostre territori.

06:00 REUS 1970/2020

Reus 1970/2020: La transformació d'una ciutat

07:00 NOTÍCIES EN XARXA

Informatiu que ressegueix la primera línia de l'actualitat, combinant el temps d'informació amb el
d'anàlisi. Repàs a l'actualitat del territori i la premsa local.

09:00 FET A MIDA

Combinant informació i entreteniment, trenquem ordres i maneres de fer mostrant la força de la 
televisió local per tal d'encaixar a la tarda de tothom.

11:00 ACTIVAT

L'objectiu d'aquest programa és mantenir-nos desperts físicament, a través de petits exercicis, fàcils i 
sense excessiva complicació.

11:30 VA COM VA

Entrevistes, seccions i reportatges per descobrir el nostre territori.

12:00 CONNECTI.CAT

Programa basat en les connexions en directe, lligat a l’actualitat però no informatiu. Destinat a donar 
a conèixer i difondre realitats i també a entretenir l’espectador.



13:00 REUS 1970/2020

Reus 1970/2020: La transformació d'una ciutat

14:00 NOTÍCIES Migdia

Tota l'actualitat informativa de Reus i el Baix Camp.

14:30 GAUDEIX LA FESTA

Programa que vol donar a conèixer els actors i agents de la cultura patrimonial festiva.

15:00 NOTÍCIES Migdia

Tota l'actualitat informativa de Reus i el Baix Camp.

15:30 VA COM VA

Entrevistes, seccions i reportatges per descobrir el nostre territori.

16:00 NOTÍCIES Migdia

Tota l'actualitat informativa de Reus i el Baix Camp.

16:30 FET A MIDA

Combinant informació i entreteniment, trenquem ordres i maneres de fer mostrant la força de la 
televisió local per tal d'encaixar a la tarda de tothom.

18:30 CONNECTA 10 COMARQUES

Un projecte informatiu pioner a la demarcació de Tarragona, on cada dia recorrerem el territori, en 
directe, per explicar l'actualitat local que més us interessa.

19:00 CONNECTI.CAT

Programa basat en les connexions en directe, lligat a l’actualitat però no informatiu. Destinat a donar 
a conèixer i difondre realitats i també a entretenir l’espectador.

20:00 NOTÍCIES RESUM

Les notícies més destacades de la setmana

20:30 QDF ESPECIAL DEBAT URV

Especial debat a les eleccions de la Universitat Rovira i Virgili

21:30 GAUDEIX LA FESTA

Programa que vol donar a conèixer els actors i agents de la cultura patrimonial festiva.

22:00 NOTÍCIES RESUM

Les notícies més destacades de la setmana

22:30 QDF ESPECIAL DEBAT URV

Especial debat a les eleccions de la Universitat Rovira i Virgili

23:30 GAUDEIX LA FESTA

Programa que vol donar a conèixer els actors i agents de la cultura patrimonial festiva.


