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Darrer avís XXIII Premis Zapping!
!

La XXIII edició dels Premis Zapping tindrà lloc aquest dijous 1 de març a CaixaForum 
Barcelona. Els presentadors són Sergi Mas i Marta Sugrañes, periodistes de TVE. La recepció i 
el photocall s’inicia a les 20 hores i, a continuació, a les 20.30, començarà el lliurament de premis 
amb una actuació de l’escola d’arts escèniques Coco Comin. 
 
Alguns dels assistents de la nit (llista encara per tancar) són: !
Pau Freixes (director Sé quién eres), Alejo Sauras (Estoy vivo), Álvaro Morte (La casa de papel), 
Clara Segura (Nit i Dia), Roberto Leal (Operación Triunfo), Eloi Vila (Al cotxe!), Ruth Jiménez i 
Vador Lladó (Tarda Oberta), Ramon Gener (This is art) i Gaspar Hernández (L’ofici de viure). !
Directius de televisió: !
Juan Manuel Hidalgo (director de La 2 de TVE), Carlos González (director de RTVE Catalunya), 
Vicent Sanchis (director de Televisió de Catalunya), Sigfrid Gras (adjunt a direcció i cap de 
continguts i programes de TVC), Anna Cler (cap de programes de TVE Sant Cugat), Elisabet 
Ventura (directora de comunicació i relacions institucionals de TVC), Christian Trepat (cap de 
l’àrea d’entreteniment i culturals de TVC), Oriol Sala-Patau (cap de ficció i cinema de TVC), 
Alejandro Vega (director de RTVE digital), Esther Pérez (gerent de programes d’entreteniment 
d’Atresmedia Televisió), Lucía Alonso (sotsdirectora de ficció d’Atresmedia Televisió), Guadalupe 
Balaguer (responsable de producció de cinema i sèries Movistar+). !
Autoritats: !
Jordi del Río (director general de mitjans de comunicació de la Generalitat de Catalunya), Ignasi 
Genovés (director general de difusió de la Generalitat de Catalunya), Águeda Bañón (cap de 
comunicació Ajuntament de Barcelona), Montserrat Ribera (directora de l’Agència Catalana del 
Consum), Carina Mejías (presidenta C’s Grup Municipal), Sergi Sabrià (portaveu Grup Republicà 
al Parlament de Catalunya), Jenn Díaz (diputada del Grup Republicà al Parlament de Catalunya). !
A més, comptarem amb l’assistència dels següents membres del jurat: la periodista experta en 
videojocs Gina Tost, el dissenyador de videojocs Oriol Boira, l’escriptor i filòsof Enric Puig i el 
psicòleg expert en addiccions tecnològiques Marc Masip, entre altres. !
Durant la gala es podrà gaudir dels ritmes de la banda A Contra Blues. Deu anys de carrera 
musical, 600 concerts i 5 treballs discogràfics avalen la solidesa d’aquest grup musical barceloní. A 
més, el grup de teatre El Somriure Bàrbar també presentarà, de manera inèdita, un gag satíric 
sobre l’abús de les pantalles avui dia. !
Jove presentador@. A la XXIII Edició, l'Associació de Consumidors responsable dels Premis 
Zapping ha convocat el I Concurs Jove Presentador@. La guanyadora és una jove estudiant de 
Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona. Compartirà escenari amb els dos grans 
professionals que condueixen la gala. La iniciativa s'emmarca en un dels objectius d'aquesta 
Associació: promoure la passió pel món de la comunicació entre els usuaris i, al mateix temps, 
afavorir la participació dels joves consumidors en aquest entorn professional. !
Un any més, es podrà seguir la gala, en directe, a través de l’esdeveniment creat al nostre canal 
de YouTube, Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals: 
https://youtu.be/KpOEPx1x8Wc !

https://premiszapping910855636.wordpress.com/2018/02/26/guanyadora-jove-presentador/
https://youtu.be/KpOEPx1x8Wc
https://consumidorsaudiovisuals.cat/


! !
Diputació 411, baixos – 08013 Barcelona!

Tel. 93 488 17 57 !
Dia: 27/02/2018!!!

Els Premis Zapping són una realitat gràcies al patrocini de la Fundació Bancària “La Caixa”, 
Caixabank, el Consorci de la Zona Franca, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Barcelona, entre altres entitats. !
Els mitjans de comunicació interessats a acreditar-se per donar cobertura informativa de l'acte 
han d'enviar la seva sol·licitud a través de www.premiszapping.org, abans de les 14.00 hores de!
dijous 1 de març. !
Us recordem que l’acreditació només serà vàlida quan rebeu la confirmació del Departament de 
Comunicació dels Premis Zapping. !

Dia: Dijous, 1 de març de 2018 
Hora: 19.45 h obertura de portes, 20.00 h photocall, 20.30 h lliurament de 
premis 
Lloc: CaixaForum Barcelona 
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 08038 Barcelona) !

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, directora de comunicació dels Premis Zapping: 
premsa@taconline.net | 93.488.17.57 | 662.20.23.65 | www.premiszapping.org |!
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https://consumidorsaudiovisuals.cat/
https://premiszapping910855636.wordpress.com/premsa/acreditacions/
https://es-es.facebook.com/consumidorsaudiovisuals/
https://twitter.com/telespectadors?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UC0GsBAHWrNw-40j35EQa-4w
https://www.instagram.com/consumidorsaudiovisuals/?hl=es

