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Guanyadors dels XXIII Premis Zapping!
!

La XXIII edició dels Premis Zapping ha tingut lloc avui, 1 de març, a CaixaForum Barcelona, on 
professionals de les cadenes de televisió, internet i videojocs han rebut un càlid acolliment dels 
assistents i consumidors. !
A continuació els guanyadors dels XXIII Premis Zapping (marcats en negreta):!!
SÈRIE!
La casa de papel (Atresmedia – Vancouver Media)!
Mambo (TVE – PlayZ – Different Entertainment)!
Sé quién eres (Mediaset – Filmax)!!
ACTRIU!
Aura Garrido (El Ministerio del Tiempo – TVE – Cliffhanger – Onza Partners) 
Blanca Portillo (Sé quién eres – Mediaset – Filmax)!
Clara Segura (Nit i dia – TV3 – Mediapro)!!
ACTOR!
Alejo Sauras (Estoy vivo – TVE – Globomedia)!
Álvaro Morte (La casa de papel – Atresmedia – Vancouver Media)!
Quim Gutiérrez (El accidente – Mediaset – Globomedia) !!
PROGRAMA D’ENTRETENIMENT / CONCURS!
¡Ahora caigo! (Atresmedia – Gestmusic)!
Al cotxe! (TV3) 
Res és impossible (TV3 – Indiemagic)!!
PRESENTADOR/A!
Manuel Fuentes (Tu cara me suena – Tu cara no me suena todavía – Atresmedia)!
Roberto Leal (España directo – Operación Triunfo 2017 – TVE)!
Ruth Jiménez (Tarda oberta – TV3)!!
PROGRAMA CULTURAL / DIVULGATIU / DOCUMENTAL!
Aquí la Tierra (TVE – Catorce Producciones)!
Hermano mayor (Cuatro – Plural Entertainment)!
This is art (TV3 – Brutal Media – Movistar) !
VIDEOJOC !
Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy (Activision)!
Fifa 18 (EA)!
The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)!!
VIDEOJOC INFANTIL!
Just Dance 2018 (UbiSoft)!
Lego Worlds (Warner)!
Super Mario Odyssey (Nintendo)!!
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INICIATIVA A INTERNET O APP!
www.b-resol.com!
www.parentalclick.com!
www.dialogando.com.es!!
TELEVISIÓ LOCAL!
Concurs joves cuiners Àngel Moncusí (Lleida Televisió)!
El club dels poetes morts – el càsting (El 9 TV)!
Fènix, cinc anys després de la tragèdia (Empordà Televisió)!
La nostra escola (Televisió de Badalona)!!
PREMIS NOMINALS!
– Premi Especial a TVE per l’espai Clásicos y Reverentes, a través del qual es promocionen els 
joves intèrprets de música clàssica i se’ls dóna l’oportunitat de treballar amb professionals de la 
talla dels músics de l’Orquestra de RTVE.!!
– Premi dels Grups d’Anàlisis de Programes a la producció de Movistar+ La zona per invertir en 
qualitat i noves idees en la ficció autòctona.!!
– Premi valors al programa L’ofici de viure de TV3 per proporcionar eines assequibles a tothom 
per afrontar amb optimisme els reptes de viure a la societat actual.!!
– Premi de la Junta Directiva al videojoc RiME desenvolupat per Tequila Works: una aventura 
gràfica dirigida a un ampli públic, que combina bon disseny, originalitat, bellesa i diversió i que 
demostra el potencial de la producció autòctona.!!
El lliurament de premis ha començat amb una actuació de l’escola d’arts escèniques Coco 
Comin. A més, durant la gala, conduïda per Sergi Mas y Marta Sugrañes, periodistes de TVE, els 
assistents també han pogut riure amb un gag satíric sobre l’abús de les pantalles (companyia de 
teatre El Somriure Bàrbar) i gaudir dels ritmes de la banda A Contra Blues.!!
La gala s’ha pogut veure en directe, gràcies a TVE, a través de l’esdeveniment creat al nostre 
canal de YouTube, Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals:!
youtu.be/KpOEPx1x8Wc	!
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 la Fundació Bancària ”la Caixa”, 
Caixabank, el Consorci de la Zona Franca, la Generalitat de Catalunya 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 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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