
Programación 34792
jueves 08 de diciembre (2022)

00:00 NOTÍCIES Vespre

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

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 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.

03:30 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.

04:00 NOTÍCIES Vespre

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

04:30 QÜESTIÓ DE FONS

Aprofundim sobre els temes d'actualitat.

05:00 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.

07:00 THE WEEKLY MAG

Si sou dels que veieu pel·lícules o sèries de televisió en anglès per mantenir el vostre nivell, aquest 
és el vostre programa! Let's keep your English up and running!

08:30 CERCLE CENTRAL

Tota l'actualitat poliesportiva de Reus i el Baix Camp. La millor tertúlia esportiva dirigida per Joel
Gomis.

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 MISSA DE LA IMMACULADA

Missa de Montserrat corresponent a la Solemnitat de la Immaculada Concepció de la Mare de Déu..

12:30 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.



13:00 180 GRAUS

El programa ‘180°’ oferirà una mirada completa de l’actualitat de Catalunya através del punt de vista 
local.

13:30 QÜESTIÓ DE FONS

Aprofundim sobre els temes d'actualitat.

14:00 DESTÍ 2030

Programa dedicat a fer un repàs als Objectius de Desenvolupament Sostenible que estan marcats en 
l'Agenda 2030. Cada setmana anirem coneixent cadascun dels 17 punts que es marquen en aquesta 
agenda posant el punt de mira precisament en la situació que es viu al nostre territori, el Camp de 
Tarragona i les Terres de l'Ebre.

14:30 TELÓ DE FONS

Dedicat a les arts escèniques, comprèn dansa, teatre, música i circ i tot allò que se surt de les 
classificacions més tradicionals, entenent l’art com a multidisciplinari.

15:00 VA COM VA

Entrevistes, seccions i reportatges per descobrir el nostre territori.

15:30 DESTÍ 2030

Programa dedicat a fer un repàs als Objectius de Desenvolupament Sostenible que estan marcats en 
l'Agenda 2030. Cada setmana anirem coneixent cadascun dels 17 punts que es marquen en aquesta 
agenda posant el punt de mira precisament en la situació que es viu al nostre territori, el Camp de
Tarragona i les Terres de l'Ebre.

16:00 CERCLE CENTRAL

Tota l'actualitat poliesportiva de Reus i el Baix Camp. La millor tertúlia esportiva dirigida per Joel
Gomis.

16:30 DANCE SPORT FESTIVAL

Competició internacional de ball esportiu on hi participen parelles de totes les edats, nivells i
nacionalitats.

18:30 QÜESTIÓ DE FONS

Aprofundim sobre els temes d'actualitat.

19:00 CONCERT CONSERVATORI LICEU

Concert Conservatori Liceu: Fantasia Coral Op. 80 de Beethoven

19:30 DANCE SPORT FESTIVAL

Competició internacional de ball esportiu on hi participen parelles de totes les edats, nivells i
nacionalitats.

21:30 DESTÍ 2030

Programa dedicat a fer un repàs als Objectius de Desenvolupament Sostenible que estan marcats en 
l'Agenda 2030. Cada setmana anirem coneixent cadascun dels 17 punts que es marquen en aquesta 
agenda posant el punt de mira precisament en la situació que es viu al nostre territori, el Camp de 
Tarragona i les Terres de l'Ebre.

22:00 CONCERT DE JOAN GARRIDO

Un muntatge musical elegant i atractiu per a tots els públics que compta amb la col·laboració en el 
projecte escènic i dramatúrgic d’Ivan Labanda. 

23:30 VA COM VA

Entrevistes, seccions i reportatges per descobrir el nostre territori.


