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Compte enrere per tancar les votacions!
dels XXIV Premis Zapping!

! ! ! !! !
L’esdeveniment tindrà lloc a CaixaForum Barcelona el 6 de febrer!!!

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 XXIV 
edició. La votació es fa a través de la pàgina web dels Premis Zapping. El 
procés es tancarà el dilluns 24 a les 10 del matí.!!
Aquests guardons, que atorga l’Associació de Consumidors de Mitjans 
Audiovisuals de Catalunya, tindran lloc dimecres 6 de febrer a CaixaForum 
Barcelona. 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.!!
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!
! – Millor videojoc infantil!!
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 

http://www.premiszapping.org
http://es.surveymonkey.com/r/premistelevisio
https://es.surveymonkey.com/r/premisvideojocsinternet
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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.!!
L’Associació sortejarà una entrada doble per al sopar-còctel del lliurament dels 
Premis Zapping entre els internautes que hagin votat.!!!
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, directora de comunicació dels Premis Zapping: 
premsa@taconline.net | 93.488.17.57 | www.premiszapping.org | consumidorsaudiovisuals.cat!

! !!!!!!!!


