
maig 2021

tarifes dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge tarifes

7.30 7.30

8.00 8.00

8.30 8.30

9:00 9:00

9.30 9.30

10.00
la familia barris va passar aquí la cartellera

10.00

10.30
deuwatts volcans

10.30

11.00
feeel

11.00

11.30
va passar aquí

11.30

12.00
ciutadà novell deuwatts

12.00

12.30
anem per feina slow tv

12.30

13.00
anem per feina slow btv

13.00

13.30
arxiu btv

13.40

14.00 14.00

14.25 14.25

14.30 14.30

15.00 15.00

15.30
doc's

15.30

16.00 16.00

16.30
lògic OMG: la sèrie

16.30

17.00
trèvols de 4 fulles

17.00

17.30
arxiu betevé

17.30

18.00
slow tv slow tv slow btv feeel

18.00

18.30
volcans OMG: la sèrie deuwatts curts

18.30

19.00
va passar aquí feeel la cartellera

19.00

19.30
doc's anem per feina

19.30

20.00

20.10

20.15 20.30

20.30
volcans

20.45

21.00 anem per feina 21.00

21.30

21.30

22.00

22.15 OMG: la sèrie pantalles tube d'estrena 22.05

22.45 22.15

23.30 23.00

0.00
feeel va passar aquí

0.00

0.30 0.30

1.00 1.00

1.30 1.30

2.00 2.00

... ...

6.30 6.30

https://beteve.cat/programes/

el nou temps del 

Picó

i acció

última sessió

última sessió

el nou temps del 

Picó va passar aquí

música moderna

btv notícies 73

graella de programació

btv notícies matí

tot art

catakrac

dibuixos animats

reset
catakrac

bàsics

slow tv

arxiu betevé
btv notícies 73 / 

aranesóc

el nou temps del 

Picó àrtic

la porteria
va passar aquí

la cartellera la familia barris

clàssics punt de mira
ciutadà novell

la familia barris
cinefílies

ciutadà novell

música moderna

el nou temps del 

Picó

arxiu de betevé arxiu de betevé

Departament de publicitat: 93 506 42 00 ext. 306 i publicitat@beteve.cat

arxiu btv

documentals
àrtic àrtic

habitació 910

redifusions

la cartellera

btv notícies btv notícies

el temps

clàssics

btv notícies vespre

btv notícies vespreel temps

btv notícies 73

documentals

la cartellera la familia barris

el temps

prime time prime time 

btv esports (45')

bàsics

la familia barris

àrtic

la familia barris cinefílies

habitació 910 punt de mira

i acció
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