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Compte enrere per tancar les votacions populars
dels XXV Premis Zapping
Vint-i-cinc anys celebrant l’oci audiovisual de qualitat
L’esdeveniment serà al Teatre Nacional de Catalunya el 26 de març
Milers de persones han votat ja els seus preferits per a guanyar els Premis Zapping a l’oci
audiovisual de qualitat, que enguany celebren la seva XXV edició. La votació es fa a través de la
pàgina web dels Premis Zapping. El procés es tancarà el dilluns 24 de febrer a les 10 del matí.
Aquests guardons, que atorga l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals
de Catalunya, tindran lloc dijous 26 de març al Teatre Nacional de Catalunya. Es tracta del
reconeixement més directe del públic als continguts i als professionals del món audiovisual.
La seva característica principal és que sobretot valoren l’esforç per fer un oci de qualitat i no
únicament l’audiència
numèrica que poden aconseguir.
Les categories són les següents:
– Millor sèrie de producció pròpia
– Millor programa divulgatiu/documental/cultural
– Millor actriu
– Millor actor
– Millor programa d’entreteniment/concurs
– Millor presentador/a
Enllaç a les votacions de Televisió
– Millor iniciativa a la xarxa
– Millor videojoc de producció pròpia
Enllaç a les votacions de Videojocs i Internet
– Millor programa de televisió local
– Premis nominals

El tarannà i prestigi dels Premis Zapping respon al fet que els vots són populars. Les eleccions
dels usuaris i espectadors defineixen els tres finalistes de les categories de Televisió, Internet i
Videojocs i, finalment, un jurat format per professionals en actiu i del món acadèmic escullen els
guanyadors.
En el cas dels premis nominals i el millor programa de televisió local és la junta directiva de
l’Associació juntament amb el jurat qui decideixen els finalistes i els guardonats respectivament.
Cal recordar que primer les televisions locals catalanes presenten a concurs els seus espais.
En aquesta edició més de 800 persones podran gaudir en directe de l’acte d’entrega dels
guardons. Les entrades ja es poden reservar i hi ha l’opció de triar entre invitacions gratuïtes
a l’acte o les entrades de pagament amb accés al sopar-còctel posterior. Entre els usuaris que
emetin el seu vot, l’Associació sortejarà una entrada doble amb accés al sopar-còctel.

L’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya és una associació sense
ànim de lucre, integrada per més de 17.000 persones. El seu objectiu, obert a tots els ciutadans,
és col·laborar en la millora de l’oci audiovisual, fent-se ressò de la veu dels seus usuaris.
Per a més informació, Estefanía González, responsable de comunicació dels Premis Zapping: premsa@taconline.net
| 93.488.17.57 | www.premiszapping.org | consumidorsaudiovisuals.cat
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Finalistes dels XXV Premis Zapping
L’esdeveniment tindrà lloc el 26 de març al Teatre Nacional de Catalunya
L’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya atorgarà els XXV Premis
Zapping a l’audiovisual de qualitat el dijous 26 de març, al Teatre Nacional de Catalunya.
Els finalistes, resultat de les votacions dels consumidors, són:
SÈRIE
· Estoy vivo (La1 – Globomedia – Good Mood Productions)
· Hierro (Movistar+ – Portocabo – Atlantique Productions)
· La casa de papel (Antena 3 – Netflix)
ACTRIU
· Aitana Sánchez-Gijón (Estoy vivo – La1)
· Alba Flores (La casa de papel – Antena 3 – Netflix)
· Candela Peña (Hierro – Movistar+ – Portocabo – Atlantique Productions)
ACTOR
· Álvaro Morte (La casa de papel – Antena 3 – Netflix)
· Javier Gutiérrez (Estoy vivo – La1)
· Santi Millán (Benvinguts a la família – TV3)
PROGRAMA D’ENTRETENIMIENT / CONCURS
· ¡Boom! (Antena 3 – Gestmusic – Endemol Shine Iberia)
· La hora musa (La 2 – Lavinia)
· Polònia (TV3 – Minoria Absoluta)
PRESENTADOR/A
· Ana Pastor (El objetivo – La Sexta)
· Cayetana Guillén (Versión española – La 2)
· Toni Soler (Està passant – TV3 – Minoria Absoluta)
PROGRAMA CULTURAL / DIVULGATIU / DOCUMENTAL
· Diario de un nómada (La 2 – Silver Rider Prodaktions)
· ¿Dónde estabas entonces? (La Sexta – GloboMedia)
· Katalonski (TV3)

VIDEOJOC
· Blacksad: under the skin (Pendulo Studios)
· Gylt (Tequila Works)
· Treasure Rangers (Relevo)
INICIATIVA A LA XARXA
· Blog Cómete el Mundo TCA – Un blog especialitzat en trastorns alimentaris, amb recursos de
tractament, abordament i prevenció. Dirigit a professionals, familiars i afectats:
www.cometeelmundotca.es
· Canal de YouTube de Jaime Altozano – Músic i productor musical, conegut per la divulgació
musical que realitza a través d’internet: jaimealtozano.com/mis-videos/
· Canal de YouTube La Hiperactina de Sandra Ortonobes – Comunicadora i científica, utilitza el
seu canal per a la divulgació de la biomedicina i el cos humà: www.youtube.com/c/lahiperactina
Els Premis Zapping d’enguany són un reconeixement al millor oci audiovisual de qualitat de
2019. A diferència d’altres guardons, els Zapping premien la qualitat, i no l’audiència, i són
els consumidors i usuaris qui escullen els finalistes de cada categoria. Així mateix, un jurat
especialitzat, regit per la presidenta de l’Associació, Anna Plans, decideix amb el seu vot els
guanyadors.
Al lliurament dels Premis assisteixen nombroses autoritats polítiques i personalitats del món de la
comunicació i la cultura, així com els presentadors i professionals finalistes.
Els mitjans interessats a acreditar-se per donar cobertura informativa de l’esdeveniment han
d’enviar la sol·licitud a través de la pàgina web dels Premis Zapping. L’acreditació no serà vàlida
fins a rebre la confirmació del Departament de Comunicació dels Zapping.

L’Associació de Consumidors és una entitat sense ànim de lucre, integrada per més de
17.000 persones. El seu objectiu, obert a tots els ciutadans, és col·laborar en la millora de l’oci
audiovisual, fent-se ressò de la veu dels seus consumidors.
Per a més informació, Estefanía González, responsable de comunicació dels Premis Zapping: premsa@taconline.net
| 93.488.17.57 | www.premiszapping.org | consumidorsaudiovisuals.cat
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Finalistes de les televisions locals i Premis Nominals
dels XXV Premis Zapping
L’esdeveniment tindrà lloc el 26 de març al Teatre Nacional de Catalunya
Els XXV Premis Zapping a l’oci audiovisual de qualitat de 2019, que atorga l’Associació de
Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, ja tenen els finalistes a Millor programa de
televisió local.
Com en edicions anteriors, la selecció d’aquests nominats compta amb un funcionament diferent
de les altres categories. En aquest cas, cada cadena local d’àmbit català pot enviar a concurs
fins a un màxim de tres produccions diferents, les quals són directament valorades per un
jurat especialitzat i per la junta directiva de l’Associació, en comptes de ser per vot popular.
Tanmateix, l’estatueta que reben és la mateixa que la dels professionals de les televisions
autonòmiques o estatals.
Els finalistes de les televisions locals són:
- Cuina x sorpresa (Canal taronja – Fundació Ibada)
- L’Estret de Magallanes (Canal Terres de l’Ebre)
- Les molèsties (Betevé)
Avui també s’han anunciat els Premis Nominals que atorgarà l’Associació de Consumidors de
Mitjans Audiovisuals de Catalunya durant l’acte de lliurament dels Premis Zapping:
- PREMI ESPECIAL a RTVE per l’emissió de dos formats familiars la nit dels dissabtes. Amb
Prodigios i Vaya crack, la cadena pública aposta per la promoció de l’esforç, la cultura i la
televisió de qualitat.
- PREMI GRUPS D’ANÀLISI DE PROGRAMES a Justo antes de Cristo, de Movistar+ i La
Terraza Films, una comèdia que equilibra humor, ironia i enginy amb guions intel·ligents, grans
interpretacions i una ambientació original.
- PREMI VALORS a El got d’aigua de TV3 per fomentar l’esperit crític i la tolerància vers
diferents formes d’entendre la vida i la societat, en un espai de debat i reflexió on els joves són
els protagonistes.
- PREMI MILLOR CONTINGUT ONLINE POSITIU PER A MENORS (SIC-SPAIN) al videojoc
didàctic Happy 8-12 / 12-16 –ideat per la Universitat de Lleida i desenvolupat per Kaneda
Games– per ajudar en la resolució assertiva de conflictes i la prevenció de l’assetjament escolar
a través de l’educació emocional.

L’acte tindrà lloc el dijous 26 de març al Teatre Nacional de Catalunya. A la pàgina web oficial
dels premis es recullen la resta de finalistes ja anunciats.
Els Premis Zapping són els únics guardons audiovisuals de vot popular que es concedeixen a
Espanya. A diferència d’altres reconeixements, els Zapping premien la qualitat, i no l’audiència,
i són els consumidors qui escullen els finalistes de cada categoria. Així mateix, un jurat, presidit
per la presidenta de l’Associació, Anna Plans, decideix amb el seu vot els guanyadors.
En aquesta edició més de 800 persones podran gaudir en directe de l’acte d’entrega dels
guardons. Les entrades ja es poden reservar i hi ha l’opció de triar entre invitacions gratuïtes a
l’acte o les entrades de pagament amb accés al sopar-còctel posterior.
Al lliurament dels Premis assisteixen nombroses autoritats polítiques i personalitats del món de la
comunicació i la cultura, així com els presentadors i professionals finalistes.
Els mitjans interessats a acreditar-se per donar cobertura informativa de l’esdeveniment han
d’enviar la sol·licitud a través de la pàgina web dels Premis Zapping. L’acreditació no serà vàlida
fins a rebre la confirmació del Departament de Comunicació dels Zapping.

L’Associació de Consumidors és una entitat sense ànim de lucre, integrada per més de
17.000 persones. El seu objectiu, obert a tots els ciutadans, és col·laborar en la millora de l’oci
audiovisual, fent-se ressò de la veu dels seus consumidors.
Per a més informació, Estefanía González, responsable de comunicació dels Premis Zapping: premsa@taconline.net
| 93.488.17.57 | www.premiszapping.org | consumidorsaudiovisuals.cat
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FINALISTES XXV PREMIS ZAPPING - MILLOR OCI
AUDIOVISUAL DE QUALITAT
SÈRIE
Estoy vivo (La1 – Globomedia – Good Mood Productions)
Hierro (Movistar+ – Portocabo – Atlantique Productions)
La casa de papel (Antena 3 – Netflix)
ACTRIU
Aitana Sánchez-Gijón (Estoy vivo – La1)
Alba Flores (La casa de papel – Antena 3 – Netflix)
Candela Peña (Hierro – Movistar+ – Portocabo – Atlantique Productions)
ACTOR
Álvaro Morte (La casa de papel – Antena 3 – Netflix)
Javier Gutiérrez (Estoy vivo – La1)
Santi Millán (Benvinguts a la família – TV3)
PROGRAMA D’ENTRETENIMIENT / CONCURS
¡Boom! (Antena 3 – Gestmusic – Endemol Shine Iberia)
La hora musa (La 2 – Lavinia)
Polònia (TV3 – Minoria Absoluta)
PRESENTADOR/A
Ana Pastor (El objetivo – La Sexta)
Cayetana Guillén (Versión española – La 2)
Toni Soler (Està passant – TV3 – Minoria Absoluta)
PROGRAMA CULTURAL / DIVULGATIU / DOCUMENTAL
Diario de un nómada (La 2 – Silver Rider Prodaktions)
¿Dónde estabas entonces? (La Sexta – GloboMedia)
Katalonski (TV3)
VIDEOJOC
Blacksad: under the skin (Pendulo Studios)
Gylt (Tequila Works)
Treasure Rangers (Relevo)

INICIATIVA A LA XARXA
Blog Cómete el Mundo TCA – Un blog especialitzat en trastorns alimentaris, amb recursos de
tractament, abordament i prevenció. Dirigit a professionals, familiars i afectats:
www.cometeelmundotca.es
Canal de YouTube de Jaime Altozano – Músic i productor musical, conegut per la divulgació
musical que realitza a través d’internet: jaimealtozano.com/mis-videos/
Canal de YouTube La Hiperactina de Sandra Ortonobes – Comunicadora i científica, utilitza el
seu canal per a la divulgació de la biomedicina i el cos humà: www.youtube.com/c/lahiperactina
TELEVISIÓ LOCAL
Cuina x sorpresa (Canal taronja – Fundació Ibada)
L’Estret de Magallanes (Canal Terres de l’Ebre)
Les molèsties (Betevé)

PREMI ESPECIAL a RTVE per l’emissió de dos formats familiars la nit dels dissabtes. Amb
Prodigios i Vaya crack, la cadena pública aposta per la promoció de l’esforç, la cultura i la
televisió de qualitat.
PREMI GRUPS D’ANÀLISI DE PROGRAMES a Justo antes de Cristo, de Movistar+ i La
Terraza Films, una comèdia que equilibra humor, ironia i enginy amb guions intel·ligents, grans
interpretacions i una ambientació original.
PREMI VALORS a El got d’aigua de TV3 per fomentar l’esperit crític i la tolerància vers diferents
formes d’entendre la vida i la societat, en un espai de debat i reflexió on els joves són els
protagonistes.
PREMI MILLOR CONTINGUT ONLINE POSITIU PER A MENORS (SIC-SPAIN) al videojoc
didàctic Happy 8-12 / 12-16 –ideat per la Universitat de Lleida i desenvolupat per Kaneda
Games– per ajudar en la resolució assertiva de conflictes i la prevenció de l’assetjament escolar
a través de l’educació emocional.
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Comunicat oficial dels XXV Premis Zapping
L’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya ajorna la
celebració dels Premis Zapping
Davant la incertesa provocada per l’evolució del coronavirus i els protocols a establir,
l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya ha decidit posposar
la celebració dels XXV Premis Zapping, prevista inicialment pel dijous 26 de març al Teatre
Nacional de Catalunya.
L’entitat organitzadora ja treballa en la recerca d’una nova data propícia per assegurar que els
Premis es puguin celebrar amb total normalitat.
Des de la junta directiva i l’equip organitzador, s’ha seguit atentament i estudiat la situació actual
per tal de prendre les accions necessàries que garanteixin la seguretat sanitària dels assistents.
Els Premis no es cancel·len, sinó que s’ajornen amb una data encara per concretar que ens
permeti oferir el millor esdeveniment en un context favorable.

L’Associació de Consumidors és una entitat sense ànim de lucre, integrada per més de
17.000 persones. El seu objectiu, obert a tots els ciutadans, és col·laborar en la millora de l’oci
audiovisual, fent-se ressò de la veu dels seus consumidors.
Per a més informació, Estefanía González, responsable de comunicació dels Premis Zapping: premsa@taconline.net
| 93.488.17.57 | www.premiszapping.org | consumidorsaudiovisuals.cat
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Tornen els Premis Zapping en format virtual
L’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya celebrarà el
seus XXV Premis Zapping (que van ser ajornats el passat mes de març)
Davant la incertesa provocada per l’evolució del coronavirus i els protocols a establir,
l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya va posposar la
celebració dels XXV Premis Zapping, prevista inicialment pel dijous 26 de març al Teatre
Nacional de Catalunya.
Aquest mes de novembre es reprèn l’organització d’un aniversari molt especial. Com encara
estem en una situació canviant, la gran trobada de les persones professionals del sector
audiovisual amb les persones consumidores haurà de ser virtual.
Per aquest motiu, la XXV edició dels Premis Zapping s’emetrà a través del canal de YouTube
de l’Associació youtube.com/c/AssociaciódeConsumidorsdeMitjansAudiovisuals, així com al
YouTube de Televisió Espanyola youtube.com/rtvecatalunya i a la seva pàgina web www.rtve.
cat, ja que és la cadena col·laboradora en la producció audiovisual del lliurament.
En els pròxims dies es comunicarà la data i es facilitaran els enllaços directes per poder seguir
la gala i conèixer, per fi, les guanyadores i els guanyadors d’una edició que s’ha fet esperar.

Presentadors
La presentadora principal és Marta Cáceres, periodista de TVE, i l’acompanyarà el Nil Marbà,
estudiant de quart de periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, guanyador
de la III Edició del Concurs Jove Presentador@ de l’Associació de Consumidors de Mitjans
Audiovisuals. Aquesta darrera iniciativa s’emmarca dins un dels objectius d’aquesta entitat:
promoure la passió pel món de la comunicació entre les persones usuàries i, al mateix temps,
afavorir la participació dels joves consumidors en aquest entorn professional.
Un bon grapat de joves estudiants de Ciències de la Comunicació de diferents universitats
catalanes han participat fent arribar a l’Associació breus clips mostrant com presentarien ells
un Premi Zapping. Aquest és el vídeo preparat per l’estudiant guanyador: bit.ly/guanyadorconcursjove-presentador

L’Associació de Consumidors és una entitat sense ànim de lucre, integrada per més de 17.000
persones. El seu objectiu, obert a totes les ciutadanes i els ciutadans, és col·laborar en la millora de l’oci
audiovisual, fent-se ressò de la veu de les persones consumidores.

Per a més informació, Estefanía González, responsable de comunicació dels Premis Zapping: premsa@taconline.net
| 93.488.17.57 | www.premiszapping.org | consumidorsaudiovisuals.cat
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Lliurament dels Premis Zapping en format virtual
L’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya celebrarà els
seus XXV Premis Zapping el dimecres 25 de novembre
Degut a la COVID-19, l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya
celebra el seus XXV Premis Zapping, reconeixement directe de les persones consumidores
vers els professionals del sector audiovisual –davant i darrere de càmeres–, de forma virtual el
proper
dimecres 25 de novembre a les 20 h.
La XXV edició dels Premis Zapping s’emetrà a través del canal de YouTube de l’Associació
youtube.com/c/AssociaciódeConsumidorsdeMitjansAudiovisuals, així com al YouTube de
Televisió Espanyola youtube.com/rtvecatalunya i a la seva pàgina web www.rtve.cat, ja que és la
cadena col·laboradora en la producció audiovisual del lliurament.
La presentadora principal és Marta Cáceres, periodista de TVE, i l’acompanyarà el Nil Marbà,
estudiant de quart de periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, guanyador
de la III Edició del Concurs Jove Presentador@ de l’Associació de Consumidors de Mitjans
Audiovisuals. Aquesta darrera iniciativa s’emmarca dins un dels objectius d’aquesta entitat:
promoure la passió pel món de la comunicació entre les persones usuàries i, al mateix temps,
afavorir la participació dels joves consumidors en aquest entorn professional.

Finalistes
Els finalistes, resultat de les votacions de les persones consumidores, són:

SÈRIE
· Estoy vivo (La1 – Globomedia – Good Mood)
· Hierro (Movistar+ – Portocabo – Atlantique Productions – ARTE)
· La casa de papel (Antena 3 – Netflix – Vancouver Media)

ACTRIU
· Aitana Sánchez-Gijón (Estoy vivo – La1 – Globomedia – Good Mood)
· Alba Flores (La casa de papel – Antena 3 – Netflix – Vancouver Media)
· Candela Peña (Hierro – Movistar+ – Portocabo – Atlantique Productions – ARTE)

ACTOR
· Álvaro Morte (La casa de papel – Antena 3 – Netflix – Vancouver Media)

· Javier Gutiérrez (Estoy vivo – La1 – Globomedia – Good Mood)
· Santi Millán (Benvinguts a la família – TV3 – Filmax)

PROGRAMA D’ENTRETENIMENT / CONCURS
· ¡Boom! (Antena 3 – Gestmusic – Endemol Shine Iberia)
· La hora musa (La 2 – Lavinia)
· Polònia (TV3 – Minoria Absoluta)

PRESENTADOR/A
· Ana Pastor (El objetivo – La Sexta)
· Cayetana Guillén Cuervo (Versión española – La 2)
· Toni Soler (Està passant – TV3 – Minoria Absoluta)

PROGRAMA CULTURAL / DIVULGATIU / DOCUMENTAL
· Diario de un nómada (La 2 – Silver Rider Prodaktions)
· ¿Dónde estabas entonces? (La Sexta – Newtral)
· Katalonski (TV3 – Broadcaster Audiovisual Services – La Lupa Produccions)

VIDEOJOC
· Blacksad under the skin (Pendulo Studios)
· Gylt (Tequila Works)
· Treasure rangers (Relevo)

INICIATIVA A LA XARXA
· Blog Cómete el Mundo TCA – Un blog especialitzat en trastorns alimentaris, amb recursos
de tractament, abordament i prevenció. Dirigit a professionals, familiars i afectats: www.
cometeelmundotca.es
· Canal de YouTube de Jaime Altozano – Músic i productor musical, conegut per la divulgació
musical que realitza a través d’internet: jaimealtozano.com/mis-videos/
· Canal de YouTube La Hiperactina de Sandra Ortonobes – Comunicadora i científica, utilitza el
seu canal per a la divulgació de la biomedicina i el cos humà: www.youtube.com/c/lahiperactina

TELEVISIÓ LOCAL (ex aequo)
· Cuina x sorpresa (Canal Taronja – Fundació Ibada)
· L’Estret de Magallanes (Canal Terres de l’Ebre)
· Les molèsties (betevé)

PREMIS NOMINALS
– PREMI ESPECIAL a RTVE per l’emissió de dos formats familiars la nit dels dissabtes. Amb
Prodigios i Vaya crack, la cadena pública aposta per la promoció de l’esforç, la cultura i la
televisió de qualitat.
– PREMI GRUPS D’ANÀLISI DE PROGRAMES a Justo antes de Cristo, de Movistar+ i La
Terraza Films, una comèdia que equilibra humor, ironia i enginy amb guions intel·ligents, grans
interpretacions i una ambientació original.
– PREMI VALORS a El got d’aigüa de TV3 per fomentar l’esperit crític i la tolerància vers
diferents formes d’entendre la vida i la societat, en un espai de debat i reflexió on els joves són
els protagonistes.

– PREMI MILLOR CONTINGUT ONLINE POSITIU PER A MENORS (SIC-SPAIN) al videojoc
didàctic Happy 8-12 / 12-16 –ideat per la Universitat de Lleida i desenvolupat per Kaneda
Games– per ajudar en la resolució assertiva de conflictes i la prevenció de l’assetjament escolar
a través de l’educació emocional.

Els Premis Zapping d’enguany són un reconeixement al millor oci audiovisual de qualitat de
2019. A diferència d’altres guardons, els Zapping premien la qualitat, i no l’audiència, i són les
persones consumidores i usuàries qui escullen els finalistes de cada categoria. Així mateix, un
jurat especialitzat, regit per la presidenta de l’Associació, Anna Plans, decideix amb el seu vot
els guanyadors.
Els Premis Zapping són una realitat gràcies al patrocini de Caixabank, la Generalitat de
Catalunya, Fundació Joaquim Molins i l’Ajuntament de Barcelona.

L’Associació de Consumidors és una entitat sense ànim de lucre, integrada per més de 17.000
persones. El seu objectiu, obert a totes les ciutadanes i els ciutadans, és col·laborar en la millora de l’oci
audiovisual, fent-se ressò de la veu de les persones consumidores.

Per a més informació, Estefanía González, responsable de comunicació dels Premis Zapping: premsa@taconline.net
| 93.488.17.57 | www.premiszapping.org | consumidorsaudiovisuals.cat

Diputació 411, baixos – 08013 Barcelona
Tel. 93 488 17 57
Dia: 00/00/2020

Guanyadors dels XXV Premis Zapping
La XXV edició dels Premis Zapping s’ha emès avui, 25 de novembre, a través del canal de
YouTube de l’Associació youtube.com/c/AssociaciódeConsumidorsdeMitjansAudiovisuals, així
com al YouTube de Televisió Espanyola youtube.com/rtvecatalunya i a la seva pàgina web www.
rtve.cat.
A continuació els guanyadors dels XXV Premis Zapping (marcats en negreta):

SÈRIE
· Estoy vivo (La1 – Globomedia – Good Mood)
· Hierro (Movistar+ – Portocabo – Atlantique Productions – ARTE)
· La casa de papel (Antena 3 – Netflix – Vancouver Media)

ACTRIU
· Aitana Sánchez-Gijón (Estoy vivo – La1 – Globomedia – Good Mood)
· Alba Flores (La casa de papel – Antena 3 – Netflix – Vancouver Media)
· Candela Peña (Hierro – Movistar+ – Portocabo – Atlantique Productions – ARTE)

ACTOR
· Álvaro Morte (La casa de papel – Antena 3 – Netflix – Vancouver Media)
· Javier Gutiérrez (Estoy vivo – La1 – Globomedia – Good Mood)
· Santi Millán (Benvinguts a la família – TV3 – Filmax)

PROGRAMA D’ENTRETENIMENT / CONCURS
· ¡Boom! (Antena 3 – Gestmusic – Endemol Shine Iberia)
· La hora musa (La 2 – Lavinia)
· Polònia (TV3 – Minoria Absoluta)

PRESENTADOR/A
· Ana Pastor (El objetivo – La Sexta)
· Cayetana Guillén Cuervo (Versión española – La 2)
· Toni Soler (Està passant – TV3 – Minoria Absoluta)

PROGRAMA CULTURAL / DIVULGATIU / DOCUMENTAL
· Diario de un nómada (La 2 – Silver Rider Prodaktions)
· ¿Dónde estabas entonces? (La Sexta – Newtral)
· Katalonski (TV3 – Broadcaster Audiovisual Services – La Lupa Produccions)

VIDEOJOC
· Blacksad under the skin (Pendulo Studios)
· Gylt (Tequila Works)
· Treasure rangers (Relevo)

INICIATIVA A LA XARXA
· Blog Cómete el Mundo TCA – Un blog especialitzat en trastorns alimentaris, amb recursos
de tractament, abordament i prevenció. Dirigit a professionals, familiars i afectats: www.
cometeelmundotca.es
· Canal de YouTube de Jaime Altozano – Músic i productor musical, conegut per la divulgació
musical que realitza a través d’internet: jaimealtozano.com/mis-videos/
· Canal de YouTube La Hiperactina de Sandra Ortonobes – Comunicadora i científica,
utilitza el seu canal per a la divulgació de la biomedicina i el cos humà: www.youtube.
com/c/lahiperactina

TELEVISIÓ LOCAL (ex aequo)
· Cuina x sorpresa (Canal Taronja – Fundació Ibada)
· L’Estret de Magallanes (Canal Terres de l’Ebre)
· Les molèsties (betevé)

PREMIS NOMINALS
– PREMI ESPECIAL a RTVE per l’emissió de dos formats familiars la nit dels dissabtes. Amb
Prodigios i Vaya crack, la cadena pública aposta per la promoció de l’esforç, la cultura i la
televisió de qualitat.
– PREMI GRUPS D’ANÀLISI DE PROGRAMES a Justo antes de Cristo, de Movistar+ i La
Terraza Films, una comèdia que equilibra humor, ironia i enginy amb guions intel·ligents, grans
interpretacions i una ambientació original.
– PREMI VALORS a El got d’aigüa de TV3 per fomentar l’esperit crític i la tolerància vers
diferents formes d’entendre la vida i la societat, en un espai de debat i reflexió on els joves són
els protagonistes.

Tot el material (text, imatges i vídeos) els podeu trobar a la web dels Premis Zapping.
Els Premis Zapping són una realitat gràcies al patrocini de Caixabank, la Generalitat de
Catalunya, Fundació Joaquim Molins Figueras i RTVE.

L’Associació de Consumidors és una entitat sense ànim de lucre, integrada per més de 17.000 persones.
El seu objectiu, obert a tots els ciutadans, és col·laborar en la millora de l’oci audiovisual, fent-se ressò de
la veu de les persones consumidores.

Per a més informació, Estefanía González, responsable de comunicació dels Premis Zapping: premsa@taconline.net
| 93.488.17.57 | www.premiszapping.org |
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finalisten artean
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Polònia millor programa
d’entreteniment

25 de novembre de 2020
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Els Zapping premien l’espai
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Premis Zapping
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Aitana Sánchez-Gijón, Álvaro
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los XXV Premios Zappping

Canal Taronja

El programa Cuina per sorpresa
de Canal Taronja guardonat als
Premis Zapping

26 de novembre de 2020
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El programa «Cuina per
sorpresa» del Canal Taronja,
Premi Zapping de televisió de
proximitat

26 de novembre de 2020

PlaestanyDigital

Els Premis Zapping distingeixen
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26 de novembre de 2020
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ElProgreso
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Premios Zapping

26 de novembre de 2020

Faro de Vigo
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hermanos Coira, mejor serie en
los Premios Zapping

26 de novembre de 2020
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Diario de un Nómada gana
el Premio Zapping al mejor
documental

26 de novembre de 2020

AMovida Vigo

Antonio Durán ‘Morris’ únese á
segunda tempada de ‘Hierro’
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RTVE

‘Café de las 9’ con el motero
y aventurero Miquel Silvestre,
protagonista del programa
de La 2 de TVE Diario de un
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documental.
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CÀRREC

Sr. Albert París

Cap de la secció de comunicació d’El Punt Avui

Sr. Àlex Gutiérrez

Cap de Mèdia de l’Ara i president de la Fundació Espai
Català de Culturai Comunicació (ESCACC)

Sr. Alfonso Méndiz Noguero

Degà de Comunicació de la Universitat Internacional de
Catalunya (UIC)

Sra. Anna Plans

Presidente de l’Associació de Consumidors de Mitjans
Audiovisuals de Catalunya

Sr. Fernando de Felipe Aullé

Guionista, crític de televisió a La Vanguardia i professor
a la Universitat Ramón Llull (URL)

Sr. Francesc Robert i Agell

Director d’Onda Cero Catalunya

Sr. Jaume Peral i Juanola

Director general de Catalunya Comunicació (RAC1,
RAC105, 8tv).

Sr. Jaume Serra i Saguer

Director de Ràdio SER Catalunya i Ràdio Barcelona.

Sr. Jordi Balló

Degà de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra
(UPF).

Sr. Jordi Casoliva Romero

Director de COPE Catalunya.

Sr. José Ignacio Castelló

Director del Departament de Ciències de la Comunicació
de la Universitat Abat Oliba CEU

Dra. María José Recoder Sellarés

Degana de Ciències de la Comunicació de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB).

Sr. Miquel Térmens Graells

Degà de Comunicació Audiovisual de la Universitat de
Barcelona (UB).

Sra. Mònica Planas

Periodista especialitzada en crítica televisiva. Crítica de
televisió d’El Mundo Deportivo i l’Ara. També col·labora
amb El Matí de Catalunya Ràdio.

Sr. Roger Loppacher i Crehuet

President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
(CAC).

Sr. Saül Gordillo

Director de Catalunya Ràdio.

Sr. Eduard Martin Lineros

Degà il·lustre del Col·legi Oficial d’Enginyers en Informàtica de Catalunya. Director 5G a Mobile World Capital
Barcelona

Sra. Gina Tost

Comunicadora i periodista especialitzada en videojocs i
tecnologia. Col·labora en el programa Generació Digital
de Catalunya Ràdio

Sr. Jesús Alonso Alonso

Director del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) a la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC)

Sr. Jorge Esteve Pérez

Director de The Modern Kids, agència de comunicació i
màrqueting infantil

Sr. Juan Boza

Especialista en anàlisi de videojocs. Advocat i Màster en
Neuropsicologia

Sr. Marc Masip

psicòleg expert en addiccions tecnològiques i fundador i
director del programa Desconect@

Sr. Marcos Gonzálvez

Productor audiovisual i professor expert en videojocs de
la Fundación Aprender a Mirar

Sra. Marisol Lopez

Directora de l’Àrea Digital de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Sr. Oriol Boira

Dissenyador i desenvolupador de videojocs i professor
de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Sr. Richard Cabrejas

Enginyer en Telecomunicacions i fundador de WPTizers

Sr. Samuel Molina

Professor de Game Design a l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI)

Sra. Vanessa Estorach

Directora de Mobile & Conversational AI a Sage. Cofundadora i presidenta de Women in Mobile (WiM)
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