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Lliurament dels Premis Zapping en format virtual
L’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya celebrarà
els seus XXV Premis Zapping el dimecres 25 de novembre
Degut a la COVID-19, l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya
celebra el seus XXV Premis Zapping, reconeixement directe de les persones consumidores vers
els professionals del sector audiovisual –davant i darrere de càmeres–, de forma virtual el proper
dimecres 25 de novembre a les 20 h.
La XXV edició dels Premis Zapping s’emetrà a través del canal de YouTube de l’Associació
youtube.com/c/AssociaciódeConsumidorsdeMitjansAudiovisuals, així com al YouTube de Televisió
Espanyola youtube.com/rtvecatalunya i a la seva pàgina web www.rtve.cat, ja que és la cadena
col·laboradora en la producció audiovisual del lliurament.
La presentadora principal és Marta Cáceres, periodista de TVE, i l’acompanyarà el Nil Marbà,
estudiant de quart de periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, guanyador de la III
Edició del Concurs Jove Presentador@ de l’Associació de Consumidors de Mitjans
Audiovisuals. Aquesta darrera iniciativa s'emmarca dins un dels objectius d'aquesta entitat:
promoure la passió pel món de la comunicació entre les persones usuàries i, al mateix temps,
afavorir la participació dels joves consumidors en aquest entorn professional.

Finalistes
Els finalistes, resultat de les votacions de les persones consumidores, són:
SÈRIE
· Estoy vivo (La1 – Globomedia – Good Mood)
· Hierro (Movistar+ – Portocabo – Atlantique Productions – ARTE)
· La casa de papel (Antena 3 – Netflix – Vancouver Media)
ACTRIU
· Aitana Sánchez-Gijón (Estoy vivo – La1 – Globomedia – Good Mood)
· Alba Flores (La casa de papel – Antena 3 – Netflix – Vancouver Media)
· Candela Peña (Hierro – Movistar+ – Portocabo – Atlantique Productions – ARTE)
ACTOR
· Álvaro Morte (La casa de papel – Antena 3 – Netflix – Vancouver Media)
· Javier Gutiérrez (Estoy vivo – La1 – Globomedia – Good Mood)
· Santi Millán (Benvinguts a la família – TV3 – Filmax)
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 Cuervo (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 – Newtral)
· Katalonski (TV3 – Broadcaster Audiovisual Services – La Lupa Produccions)
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
TELEVISIÓ LOCAL (ex aequo)
· Cuina x sorpresa (Canal Taronja – Fundació Ibada)
· L’Estret de Magallanes (Canal Terres de l’Ebre)
· Les molèsties (betevé)
PREMIS NOMINALS
– PREMI ESPECIAL a RTVE per l’emissió de dos formats familiars la nit dels dissabtes. Amb
Prodigios i Vaya crack, la cadena pública aposta per la promoció de l’esforç, la cultura i la
televisió de qualitat.
– PREMI GRUPS D’ANÀLISI DE PROGRAMES a Justo antes de Cristo, de Movistar+ i La
Terraza Films, una comèdia que equilibra humor, ironia i enginy amb guions intel·ligents, grans
interpretacions i una ambientació original.
– PREMI VALORS a El got d’aigüa de TV3 per fomentar l’esperit crític i la tolerància vers
diferents formes d’entendre la vida i la societat, en un espai de debat i reflexió on els joves són els
protagonistes.
– PREMI MILLOR CONTINGUT ONLINE POSITIU PER A MENORS (SIC-SPAIN) al videojoc
didàctic Happy 8-12 / 12-16 –ideat per la Universitat de Lleida i desenvolupat per Kaneda
Games– per ajudar en la resolució assertiva de conflictes i la prevenció de l’assetjament escolar a
través de l’educació emocional.

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 les persones
consumidores i usuàries 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.

Els Premis Zapping són una realitat gràcies al patrocini de Caixabank, la Generalitat de
Catalunya, Fundació Joaquim Molins 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 totes les ciutadanes i els ciutadans, és col·laborar en la millora de l’oci audiovisual,
fent-se ressò de la veu de les persones consumidores.
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