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Finalistes dels XXV Premis Zapping

L’esdeveniment tindrà lloc el 26 de març al Teatre Nacional de Catalunya

L’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya atorgarà els 
XXV Premis Zapping a l’audiovisual de qualitat el dijous 26 de març, al Teatre 
Nacional de Catalunya. 

Els finalistes, resultat de les votacions dels consumidors, són:

SÈRIE
· Estoy vivo (La1 – Globomedia – Good Mood Productions)
· Hierro (Movistar+ – Portocabo – Atlantique Productions)
· La casa de papel (Antena 3 – Netflix)

ACTRIU
· Aitana Sánchez-Gijón (Estoy vivo – La1)
· Alba Flores (La casa de papel – Antena 3 – Netflix)
· Candela Peña (Hierro – Movistar+ – Portocabo – Atlantique Productions)

ACTOR
· Álvaro Morte (La casa de papel – Antena 3 – Netflix)
· Javier Gutiérrez (Estoy vivo – La1)
· Santi Millán (Benvinguts a la família – TV3)

PROGRAMA D’ENTRETENIMENT / CONCURS
· ¡Boom! (Antena 3 – Gestmusic – Endemol Shine Iberia)
· La hora musa (La 2 – Lavinia)
· Polònia (TV3 – Minoria Absoluta)

PRESENTADOR/A
· Ana Pastor (El objetivo – La Sexta)
· Cayetana Guillén (Versión española – La 2)
· Toni Soler (Està passant – TV3 – Minoria Absoluta)

PROGRAMA CULTURAL / DIVULGATIU / DOCUMENTAL
· Diario de un nómada (La 2 – Silver Rider Prodaktions)
· ¿Dónde estabas entonces? (La Sexta – GloboMedia)
· Katalonski (TV3)

http://premiszapping.org/
https://consumidorsaudiovisuals.cat/
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VIDEOJOC
· Blacksad under the skin (Pendulo Studios)
· Gylt (Tequila Works)
· Treasure rangers (Relevo)

INICIATIVA A LA XARXA
· Blog Cómete el Mundo TCA – Un blog especialitzat en trastorns alimentaris, amb 
recursos de tractament, abordament i prevenció. Dirigit a professionals, familiars i 
afectats: www.cometeelmundotca.es
· Canal de YouTube de Jaime Altozano – Músic i productor musical, conegut per la 
divulgació musical que realitza a través d'internet: jaimealtozano.com/mis-videos/
· Canal de YouTube La Hiperactina de Sandra Ortonobes – Comunicadora i científica, 
utilitza el seu canal per a la divulgació de la biomedicina i el cos humà: www.youtube.com/
c/lahiperactina 

Els Premis Zapping d’enguany són un reconeixement al millor oci audiovisual de qualitat 
de 2019. 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. 

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

https://jaimealtozano.com/mis-videos/
https://premiszapping910855636.wordpress.com/premsa/acreditacions/
https://consumidorsaudiovisuals.cat/
https://twitter.com/telespectadors?lang=es
https://www.facebook.com/consumidorsaudiovisuals
https://www.instagram.com/consumidorsaudiovisuals/?hl=es
https://www.youtube.com/user/AudiovisualTAC

