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Finalistes dels XXVI Premis Zapping

L’esdeveniment tindrà lloc el 22 de juny a CaixaForum

L’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya atorgarà els XXVI 
Premis Zapping a l’audiovisual de qualitat el dimarts 22 de juny, a l’auditori de 
CaixaForum. 

Els finalistes, resultat de les votacions de les persones consumidores, són:

SÈRIE
· La fossa (TV3 - Bausan Films, Wise Blue Studios, À Punt Mèdia)
· La valla (Antena 3 - Good Mood Productions)
· Patria (HBO España - Alea Media)

ACTRIU
· Ángela Molina (La valla - Antena 3)
· Nausicaa Bonnín (La fossa - TV3)
· Vicky Luengo (Antidisturbios - Movistar+)

ACTOR
· Abel Folk (La valla - Antena 3)
· Àlex Monner (La línea invisible - Movistar+)
· Sergio Caballero (La fossa - TV3) 

PROGRAMA D’ENTRETENIMENT / CONCURS
· Atrapa'm si pots (TV3 - Mediapro)
· El cazador (TVE - Mediacrest) 
· Pasapalabra (Antena 3 - Xanela Producciones)

PRESENTADOR/A
· Helena Garcia Melero (Tot es mou - TV3)
· Ion Aramendi (El cazador - TVE)
· Roberto Leal (Pasapalabra - Antena 3)

PROGRAMA CULTURAL / DIVULGATIU / DOCUMENTAL
· Comerse el mundo (La 1 - Onza)
· El foraster (TV3 - Brutal Media)
· Gent de mercats (TV3 - Benecé Produccions)
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VIDEOJOC DE PRODUCCIÓ PRÒPIA
· Call of the sea (Out of the Blue Games S.L.)
· Summer in Mara (Chibig Studio)
· A tale of paper (Open House Games)

INICIATIVA A LA XARXA
· Perfil a Twitter d’Ángel Martín Informativo matinal para ahorrar tiempo – Ofereix un 
resum de les notícies més importants del dia en dos minuts i amb humor: https://
twitter.com/angelmartin_nc  
· Web i xarxes socials Maldita.es – Mitjà sense afany de lucre amb l’objectiu de dotar a les 
persones ciutadanes d’eines per detectar informació falsa. Maldita Hemeroteca, Maldito 
Bulo, Maldita Ciencia i Maldito Dato se centren en el control de la desinformació i el 
discurs públic mitjançant tècniques de verificació de fets i periodisme de dades: https://
maldita.es/  
· Perfil a Twitter de Pedro Torrijos – Perfil que, a través dels fils #LaBrasaTorrijos, mostra 
històries i coneixements d’arquitectura: https://twitter.com/Pedro_Torrijos  

Els Premis Zapping d’enguany són un reconeixement al millor oci audiovisual de qualitat 
de 2020. A diferència d’altres guardons, els Zapping premien la qualitat, i no l’audiència, i 
són les persones consumidores i usuàries les 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, a més dels espectadors i espectadores i usuaris i usuàries de 
videojocs i internet, assisteixen 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’acte se celebrarà complint les mesures sanitàries que estan vigents. 

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/es. 

Per a més informació, departament de comunicació dels Premis Zapping: premsa@taconline.net | 
93.488.17.57 | www.premiszapping.org | www.consumidorsaudiovisuals.cat

https://premiszapping910855636.wordpress.com/premsa/

