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Convocatòria premsa XXIII Premis Zapping!!
Presentaran l’acte Sergi Mas i Marta Sugrañes,!

periodistes de TVE!!
El lliurament de premis de l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de 
Catalunya tindrà lloc dijous 1 de març a les 20 hores a CaixaForum Barcelona. !
Els presentadors dels XXIII Premis Zapping són Sergi Mas, presentador de Programa 
Inesperat, i Marta Sugrañes, presentadora de Vespre 24, tots dos espais de TVE.!

En l’edició d’enguany, la vetllada serà oberta per l’escola de dansa Coco Comin amb una 
peça d’un musical clàssic. Durant la gala, els assistents també gaudiran de la música en 
directe de la banda A Contra Blues. El seu ritme els transportarà al sud dels Estats Units. 
A més, el grup de teatre El Somriure Bàrbar presentarà, de manera inèdita, el seu gag 
humorístic sobre l’abús de les pantalles i la hiperconnexió que vivim avui dia.!
 
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 
12.00 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) !

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. !
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 de televisió, Internet i 
videojocs. Així mateix, un jurat especialitzat, regit pel president de l’Associació, Josep 
Maria Guerra, decideix amb el seu vot els guanyadors. !
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 | www.premiszapping.org | consumidorsaudiovisuals.cat!
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