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Darrer avís XXIV Premis Zapping!
!

La XXIV edició dels Premis Zapping tindrà lloc aquest dimecres 6 de febrer a CaixaForum
Barcelona. Els presentadors són Mireia Mallol i Jordi Gil, periodistes de TV3. 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 Institute of the Arts Barcelona.
Alguns dels assistents de la nit (llista encara per tancar) són:

!Yolanda Ramos (Benvinguts a la família), Pablo Derqui (Si no t’hagués conegut), Lídia Heredia
(Els matins), Jacob Petrus (Aquí la Tierra), Mi Hoa Lee (Félix), Marc Ribas (Joc de cartes) Subze i
Diego Ojeda (artistes).

!Professionals del sector:
!Carles González (director de RTVE Catalunya), José Juan Ruiz (subdirector de RTVE Catalunya),

Anna Cler (cap de producció i programes de TVE Sant Cugat), Sigfrid Gras (adjunt a direcció i cap
de continguts i programes de TVC), Oriol Sala-Patau (cap de ficció i cinema de TVC), Conxa Oria
(productora executiva de ficció i cinema de TVC), Christian Trepat (cap de l’àrea d’entreteniment i
culturals de TVC), David Bassa (cap d’informatius de TVC), Cristina Muñoz (cap de documentals
de TVC), Montse Armengou (directora Sense Ficció de TVC), Pablo del Amo (delegat de
continguts de ficció d’Atresmedia Televisió), Iván Mercader (productor, creador i showrunner de
Benvinguts a la família), Eric Navarro (cap de guionistes de Benvinguts a la família), Natalia Durán
(guionista de Benvinguts a la família), Carla Lladó (directora Joc de cartes), Mario Daza (productor
executiu programes d’entreteniment de TVC), Nicolás Garcia (productor executiu Catorce
Producciones), José Manuel Pinillo (productor executiu de continguts de Catorce Producciones),
Daniel Manzano i Raúl de Andrés (cocreadors, directors i guionistes de Fábrica de ideas de TVE),
Enric Jové (CEO McCann Worldgroup Barcelona).

!Autoritats:
!Elsa Artadi (consellera de Presidència i Portaveu del Govern), Ignasi Genovès (director general de

mitjans de comunicació de la Generalitat de Catalunya), Jordi del Río (director general de difusió
de la Generalitat de Catalunya), Elisabeth Abad (directora de l’Agència Catalana del Consum),
Joana Vallès (cap de comunicació del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya),
Natàlia Garriga (secretària de política cultural, educació i esports d’Esquerra Republicana de
Catalunya), Marta Vilalta (diputada i portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament
de Catalunya).

!Membres del jurat:
!Ramon Rovira (director de RAC1 i 8tv i director general del Grup Godó), Miquel Térmens (degà de

comunicació audiovisual de la Universitat de Barcelona), Manel de Luna (cap de secció de
televisió a El Periódico), Marta Fernàndez (degana del Col·legi de Professionals de l’Audiovisual),
Marc Masip (psicòleg expert en addiccions tecnològiques i fundador i director del programa
Desconect@), Gina Tost (comunicadora i periodista especialitzada en videojocs i tecnologia), Enric
Puig (escriptor i filòsof), entre altres.

!!
Durant la gala es podrà gaudir dels ritmes folk celta de la banda Atlantic Clovers. A més, l’artista

de sorra Didi Rodan també dibuixarà, de manera inèdita, un conte molt especial creat per a
l’ocasió.
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Jove presentador@. A la XXIV Edició, l'Associació de Consumidors responsable dels Premis

Zapping ha convocat el II Concurs Jove Presentador@. El guanyador és Oliver Jaén, un 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 dins 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:

youtu.be/pM3UYJwoOXY

!!
!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!
dimecres 6 de febrer.

!Us recordem que l’acreditació només serà vàlida quan rebeu la confirmació del Departament de
Comunicació dels Premis Zapping.
!
Dia: Dimecres, 6 de febrer de 2019
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.
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Per a més informació, Estefanía González, responsable de comunicació dels Premis Zapping:
premsa@taconline.net | 93.488.17.57 | 662.20.23.65 | www.premiszapping.org |!
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