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La 1 ‘Vive San Fermín’
Amb el ‘txupinazo’ d’aquest migdia comença la programació 
especial || Javier Solano, al capdavant de la narració diària

PROGRAMES DES D’AVUI FINS AL DIA 14

Des d’aquest migdia fins al 14 
de juliol, La 1 retransmetrà els 
Sanfermines, amb Javier Solano 
i Elena S. Sánchez per sisè any 
al capdavant d’un dispositiu de 
vint-i-set càmeres, per explicar 
el que passi en els 875 metres 
de recorregut pel casc antic de 
Pamplona pels quals els mos-

sos corren davant dels toros en 
les populars encierros. Les vuit 
carreres del 2017 van registrar 
una mitjana de 1.829.000 es-
pectadors i un 67,7 per cent de 
quota.

Amb la retransmissió del 
txupinazo, aquest migdia des 
de la plaça de l’Ajuntament, co-

mençarà la programació espe-
cial d’unes festes marcades pels 
forts dispositius de seguretat 
per evitar agressions sexistes, 
com la de La Manada el 2016. 
En aquest sentit, l’ajuntament 
estrena una app per denunciar 
les agressions sexuals, que per-
metrà geolocalitzar la víctima.

TVE

L’equip de les retransmissions, amb els presentadors Javier Solano i Elena S. Sánchez, al centre.

Ricard Ustrell conduirà l’úl-
tim El Suplement a Catalu-
nya Ràdio el 22 de juliol i no 
renovarà amb l’emissora de 
cara a la temporada que ve. 
El periodista ha estat al capda-
vant del programa matinal les 
tres últimes temporades a la 
ràdio pública, i també va pre-
sentar Preguntes freqüents a 
TV3. Ustrell té previst enca-
rar nous projectes al setembre 

però apartat dels micròfons. 
“Necessito un any de calma, 
de parar i agafar aire”, va ex-
plicar en un missatge als seus 
col·laboradors. Després d’uns 
dies de baixa mèdica, ha de-
clarat que “és cert que la situ-
ació d’aquests últims anys amb 
l’empresa no hi ha ajudat, però 
no és l’únic condicionant. La 
decisió recau només sobre mi”, 
va afegir.

Ricard Ustrell deixa de 
presentar ‘El Suplement’

CATALUNYA RÀDIO PROGRAMES

TVE

‘El escarabajo verde’ reflecteix la vida a La Renclusa ■ A les 
18.40, La 2 puja al refugi, situat a 2.140 metres a la vall de Be-
nasc, que allotja cada temporada més de 2.000 muntanyencs.

NETFLIX

Netflix llança el pla ‘Ultra’ ■ Aquesta nova tarifa, que encara 
es troba en fase de proves, estarà disponible per 19,99 euros al 
mes i permetrà als subscriptors veure imatges de més qualitat i 
colors més vius. A la fotografia, la sèrie El Alienista.

Les noves sèries 
d’Atresmedia duraran 
totes 50 minuts
■ Les noves sèries originals 
d’Atresmedia tindran una du-
rada de cinquanta minuts per 
capítol, amb la qual cosa es-
devindrà la primera televisió 
espanyola en obert que aposta 
per aquest format. La cadena 
s’adapta a l’estàndard interna-
cional de ficció amb la intenció 
de guanyar en qualitat, con-
densar la narració i guanyar 
en intensitat narrativa, segons 
representants de la cadena.

FICCIÓ
TVE

‘El paisano’ visita Artenara ■ Pablo Chiapella viatja a les 22.10 
a La 1 a aquesta localitat de Gran Canària, situada al cim de 
l’illa, on els veïns el sorprendran amb la seua peculiar manera 
d’entendre la vida i el seduiran amb les vistes i curiositats.


