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Darrer avís XXVI Premis Zapping

La XXVI edició dels Premis Zapping tindrà lloc el pròxim dimarts 22 de juny a CaixaForum 
Barcelona. La presentadora és Mireia Mallol, periodista de TV3. Comptarà amb el suport de 
Carlota Monferrer, guanyadora de la IV edició del Concurs Jove Presentador@. La recepció i el 
photocall s’inicia a les 20.30 hores i, a continuació, a les 21.00 hores, començarà el lliurament 
de premis amb la cançó Me vas a echar de menos del cantant solista Luis Mas. 
 
Alguns dels assistents de la nit (llista encara per tancar) són: 

Sergio Caballero (La fossa), Ion Aramendi (El cazador), Quim Masferrer (El foraster), Vicky 
Luengo (Antidisturbios), Abel Folk (La valla), Llucià Ferrer (Atrapa’m si pots), Eloi Colell (Per què 
volen els avions?) i Helena Garcia Melero (Tot es mou). 

Professionals del sector: 

Oriol Sala-Patau (responsable de ficció i cinema de TVC), Dani López Braña (director de 
continguts i programes culturals de TV3), Laura Folguera (coordinadora de La 2), Esperanza 
García (delegada d’Atresmedia), Sergi Vicente (director de Betevé), Espartac Peran i Patrick 
Urbano (directors d’Atrapa’m si pots), Gilbert Arroyo (productor executiu de Mediapro), Tana 
Collados (directora de Gent de mercats), Xavier Atance (productor executiu de Gent de mercats), 
David Fontseca (director de Per què volen els avions?), Nuria Massa  (cap de comunicació, 
màrqueting i creativitat de Movistar+), entre moltes altres persones del sector. 

Autoritats: 

Sr. Oriol Duran (secretari de comunicació del govern i mitjans de comunicació), Sra. Cesca 
Domènech i Ruera (directora general d’acció cívica i comunitària), Sra. Núria Ramon (directora 
general de l’agència catalana de joventut), Sra. Anna M. Ramírez Galvan (directora de teixit 
cultural de l’Ajuntament de Barcelona), entre d’altres. 

Membres del jurat: 

Fernando de Felipe Allué (guionista, crític de televisió de La Vanguardia i professor en la 
Universitat Ramón Llull), María José Recorder (degana de ciències de la comunicació en la 
Universitat Autònoma de Barcelona), Roger Loppacher i Creuet (president del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya), Joan Maria Morros (degà del Col·legi de Periodistes i cap 
d’informatius Rac1), Jesús Alonso (director del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia a la 
Universitat Politècnica de Catalunya), Richard Cabrejas (enginyer en telecomunicacions i fundador 
de WPTizers), Consuelo León (directora de l’observatori de polítiques familiars de la Universitat 
Internacional de Catalunya), entre d’altres. 
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Durant la gala es podrà gaudir de l’actuació del monologuista Andrés Torres amb un extracte del 
seu espectacle Hijos, el club de los malos padres, actualment en cartell. A més, Luis Mas cantarà  
una altra peça: Lo hago por ti, un dels seus últims singles.  

Jove presentador@. A la XXVI edició, l'Associació de Consumidors responsable dels Premis 
Zapping ha convocat el IV Concurs Jove Presentador@. La guanyadora és Carlota Monferrer, una 
estudiant de periodisme i comunicació corporativa de Blanquerna-URL. Compartirà escenari amb 
la professional que condueix la gala. La iniciativa s’enmarca en 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: 
https://youtu.be/cNdqbGomGQU   

Els Premis Zapping són una realitat gràcies al patrocini de Caixabank, la Fundació Joaquim 
Molins i el suport tècnic de TV3. 

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 12.00 hores de
dimarts 22 de juny. 

Us recordem que l’acreditació només serà vàlida quan rebeu la confirmació del Departament de 
Comunicació dels Premis Zapping. 

Dia: Dimarts, 22 de juny de 2021 
Hora: 20.30 h obertura de portes i photocall, 21.00 h lliurament de premis 
Lloc: CaixaForum Barcelona 
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 08038 Barcelona) 

L’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya és una entitat sense ànim de 
lucre, integrada per més de 17.000 persones. Amb trenta-sis anys d’història, treballa per la qualitat 
als mitjans audiovisuals i en la defensa dels drets de les persones usuàries –especialment dels 
menors d’edat–, ja que són els més vulnerables a l’entorn digital. A través dels seus projectes, en 
gran part vinculats amb l’educació audiovisual, empodera a les persones consumidores per treure 
el millor profit en la seva relació amb les pantalles. 

Per a més informació: premsa@taconline.net | 93.488.17.57 | 644.374.541 | www.premiszapping.org |


