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Finalistes i Premis Nominals dels XXIV Premis Zapping!
!

L’esdeveniment tindrà lloc el 6 de febrer a CaixaForum Barcelona!!
L’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya atorgarà els XXIV 
Premis Zapping a l’audiovisual de qualitat el dimecres 6 de febrer, a CaixaForum 
Barcelona. !
Els finalistes, resultat de les votacions dels consumidors, són:!!
SÈRIE!
Vivir sin permiso (Telecinco – Alea Media)!
Fariña (Antena 3 – Bambú Producciones)!
Benvinguts a la família (TV3 – Arca audiovisual)!
!
ACTRIU!
Yolanda Ramos (Benvinguts a la família – TV3)!
Anna Castillo (Estoy vivo – TVE)!
Pilar Castro (Vivir sin permiso – Telecinco)!
!
ACTOR!
Javier Gutiérrez (Estoy vivo – TVE) 
Pablo Derqui (Si no t’hagués conegut – TV3) 
Javier Rey (Fariña – Antena 3) 
!
PROGRAMA D’ENTRETENIMENT / CONCURS!
Maestros de la costura (TVE – Shine Iberia)!
Pasapalabra (Telecinco – Xanela Producciones)!
Joc de cartes (TV3 – Magnolia TV)!
!
PRESENTADOR/A!
Jacob Petrus (Aquí la Tierra – TVE)!
Lídia Heredia (Els matins – TV3)!
Christian Gálvez (Pasapalabra – Telecinco)!!
PROGRAMA CULTURAL / DIVULGATIU / DOCUMENTAL!
Aquí la Tierra (TVE – Catorce Producciones)!
Desafía tu mente (TVE – Movisports)!
¿Te lo vas a comer? (La Sexta – Cuarzo Producciones)!!

http://premiszapping.org/
https://consumidorsaudiovisuals.cat


!!
Diputació 411, baixos – 08013 Barcelona!

Tel. 93 488 17 57 !
Dia:10/01/2019!!!

VIDEOJOC !
Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy (Activision)!
Fifa 19 (EA)!
Unravel Collections: 1 & 2 (EA)!!
VIDEOJOC INFANTIL!
Super Mario Party (Nintendo)!
Spyro Reignited Trilogy (Activision)!
Lego Los Increíbles (Warner)!!
INICIATIVA A LA XARXA!
Videoclip #StopBullying de Subze i Diego Ojeda!
Campanya Tenemos que vernos más de Ruavieja!
Campanya Familiarizados, un concurso que te invita a desconectar d’IKEA!

!
Els Premis Nominals que atorgarà l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals 
de Catalunya són:
!

- PREMI ESPECIAL a TV3 per oferir i produir documentals que fomenten un 
major coneixement cièntific i humà de malalties i trastorns mentals, de manera 
que ajuden a erradicar l’estigma social que molt sovint les acompanya: La 
música és vida, Utopia iogurt, Peixos d’aigua dolça (en aigua salada)
!

- PREMI GRUPS D’ANÀLISI DE PROGRAMES a Félix, l’aposta de Movistar+ 
que reuneix diferents gèneres de forma magistral i inclou brillants 
interpretacions, oferint una història singular en el context de la ficció seriada
!

- PREMI VALORS, lliurat pel Consorci de la Zona Franca, a Fábrica de ideas 
de TVE pels deu anys en antena promovent la creativitat i la innovació en el 
món de l’empresa i l’emprenedoria
!

- PREMI INTERNET SEGURA 4 KIDS (IS4K) al còmic digital animat Vidas 
cruzadas de la Fundació Educacuentos, per ser un contingut positiu i de 
qualitat per a menors que treballa en la prevenció de l’assetjament escolar!!!

Els Premis Zapping d’enguany són un reconeixement al millor oci audiovisual de qualitat 
de 2018. 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. 
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!
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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