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Diputació 411, baixos – 08013 Barcelona
Tel. 93 488 17 57 
Dia: 10/05/2021

Compte enrere per tancar les votacions populars
dels XXVI Premis Zapping

Aquest divendres també finalitza la recepció de candidatures per la categoria de 
Televisió Local

Milers de persones han votat ja els seus preferits per a guanyar els Premis Zapping a l’oci au-
diovisual de qualitat, que enguany celebren la seva XXVI edició. La votació es fa a través de la 
pàgina web dels Premis Zapping. El procés es tancarà el divendres 14 de maig a les 13 h.

Aquests guardons, que atorga l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalun-
ya, són el reconeixement més directe del públic als continguts i a les i els professionals del món 
audiovisual. La seva característica principal és que sobretot valoren l’esforç per fer un oci de 
qualitat i no únicament l’audiència numèrica que poden aconseguir.

Les categories són les següents:

 – Millor sèrie de producció pròpia
 – Millor programa divulgatiu/documental/cultural
 – Millor actriu
 – Millor actor
 – Millor programa d’entreteniment/concurs
 – Millor presentador/a

Enllaç a les votacions de Televisió

 – Millor iniciativa a la xarxa
 – Millor videojoc de producció pròpia

Enllaç a les votacions de Videojocs i Internet

 – Millor programa de televisió local
 – Premis nominals

El tarannà i prestigi dels Premis Zapping respon al fet que els vots són populars. Les eleccions 
de les persones usuàries i espectadores defineixen els tres finalistes de les categories de Televi-
sió, Internet i Videojocs i, finalment, un jurat format per professionals en actiu i del món acadèmic 
escullen els guanyadors.
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En el cas dels premis nominals i el millor programa de televisió local és la junta directiva de 
l’Associació juntament amb el jurat qui decideixen els finalistes i els guardonats respectivament. 
Cal recordar que, en el segon cas, són primer les televisions locals catalanes qui presenten a 
concurs els seus espais i que la convocatòria per presentar les seves candidatures també roman 
oberta fins al divendres 14 de maig.

L’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya és una associació sense ànim de 
lucre integrada per més de 17.000 persones. Amb trenta-sis anys d’història, treballa per la qualitat en els 
mitjans audiovisuals i en la defensa dels drets de les persones usuàries –especialment de les menors 
d’edat, ja que són les més vulnerables davant les pantalles–.

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



Diputació 411, baixos – 08013 Barcelona
Tel. 93 488 17 57 
Dia: 19/05/2021

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 Zap-
ping 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 perso-
nes 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 es-
pecialitzat, regit per la presidenta de l’Associació, Anna Plans, decideix amb el seu vot els guan-
yadors.

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 | consumidorsaudiovisuals.cat



Diputació 411, baixos – 08013 Barcelona
Tel. 93 488 17 57 
Dia: 27/05/2021

Finalistes de les TV Locals i Premis Nominals dels XXVI 
Premis Zapping

     
L’esdeveniment tindrà lloc el 22 de juny al CaixaForum

Els XXVI Premis Zapping a l’oci audiovisual de qualitat de 2020, que atorga l’Associació de Consu-
midors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, ja tenen els finalistes a Millor programa de televisió 
local.

La selecció d’aquests finalistes compta amb un funcionament diferent de les altres categories. 
En aquest cas, cada cadena local d’àmbit català pot enviar a concurs fins a un màxim de tres 
produccions diferents, les quals són directament valorades per un jurat especialitzat i per la junta 
directiva de l’Associació.

Els finalistes de les televisions locals són:

- Especial Campionat de Catalunya de ciclisme Sub-23 i elit (Canal SET)
- Activa’t a casa (Lleida TV - regidoria de Participació i lluita contra la corrupció de l’Ajuntament de 
Lleida - Federació d’Associació de Veïns de Lleida)
- Va passar aquí (Betevé - Visiona TV)

Avui també s’han anunciat els Premis Nominals que atorgarà l’Associació:

PREMI ESPECIAL a Televisió de Catalunya per ser altaveu de la integració i la diversitat cultural 
a través de programes com Bàlsam i Per què volen els avions?, dos formats on destaquen la qua-
litat, els continguts plurals i el to vitalista.

PREMI GRUPS D’ANÀLISI DE PROGRAMES a Movistar+ per La línea invisible, Antidisturbios 
i La Unidad, tres sèries que reflecteixen una gran feina de documentació i conformen propostes 
d’acció amb relats consistents i bones interpretacions.

PREMI VALORS a RTVE per Aprendemos en Clan, un espai infantil que apropa a les famílies i a 
la comunitat educativa els continguts del currículum oficial de manera rigorosa, distesa i amb un 
marcat caràcter de servei públic.

PREMI MILLOR CONTINGUT ONLINE POSITIU PER A MENORS (SIC-SPAIN) atorgat per Fun-
dació Aprendre a Mirar per a unicoos. Aquesta plataforma ofereix continguts en línia de les matè-
ries d’educació secundària i batxillerat en un projecte que conjumina qualitat, divulgació i promo-
ció de l’adquisició de competències. 
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L’acte tindrà lloc el dimarts 22 de juny al CaixaForum. A la pàgina web oficial dels premis es recu-
llen la resta de finalistes ja anunciats.

Els Premis Zapping són els únics guardons audiovisuals de vot popular que es concedeixen a 
Espanya. A diferència d’altres reconeixements, els Zapping premien la qualitat, i no l’audiència, i 
són els consumidors qui escullen els finalistes de cada categoria. Així mateix, un jurat, presidit 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 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 audiovi-
sual, fent-se ressò de la veu dels seus consumidors.

Per a més informació: premsa@taconline.net | 93.488.17.57 | www.premiszapping.org | www.consumidorsaudiovi-
suals.cat



Diputació 411, baixos – 08013 Barcelona
Tel. 93 488 17 57 
Dia: 07/06/2021

Convocatòria premsa XXVI Premis Zapping
Presentaran l’acte Mireia Mallol, periodista de TV3, i Carlota Monferrer, 

guanyadora del Concurs Jove Presentador@

El lliurament de premis de l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya 
tindrà lloc dimarts 22 de juny a les 20.30 hores a CaixaForum Barcelona.

La presentadora principal de la XXVI edició dels Premis Zapping és Mireia Mallol, periodista de 
TV3, i l’acompanyarà la Carlota Monferrer, estudiant de primer de periodisme i comunicació cor-
porativa de la Blanquerna-URL, guanyadora de la IV 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.

Un bon grapat de joves estudiants de Ciències de la Comunicació de diferents universitats cata-
lanes han participat fent arribar a l’Associació breus clips mostrant com presentarien ells un Premi 
Zapping. Aquest és el vídeo preparat per l’estudiant guanyadora: http://bit.ly/jove-presentadora 

La gala comptarà amb l’actuació del monologuista Andrés Torres, actualment en cartell amb Los 
hijos, el club de los malos padres. També cantarà el solista Luis Mas, exconcursant d’Operación 
triunfo, que presentarà dos dels seus temes. 

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 recepció i photocall, 21.00 h lliurament de premis
Lloc: CaixaForum Barcelona
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 08038 Barcelona)

Els Premis Zapping són una realitat gràcies al patrocini de Caixabank i Fundació Joaquim Molins. 

L’Associació de Consumidors és una entitat sense ànim de lucre, integrada per més de 17.000 persones. 
Amb trenta-sis anys d’història, treballa per la qualitat en els mitjans audiovisuals i en la defensa dels drets 
de les persones usuàries –especialment dels menors d’edat–, ja que són els més vulnerables en l’entorn 
digital.
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A través dels seus projectes, en gran part, vinculats amb l’educació audiovisual, empodera 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 | www.premiszapping.org | consumidorsaudiovisuals.cat



Diputació 411, baixos – 08013 Barcelona
Tel. 93 488 17 57 / 601 11 98 88

Dia: 17/06/2021

Darrer avís XXIV Premis Zapping

La XXVI edició dels Premis Zapping tindrà lloc el pròxim dimarts 22 de juny a CaixaForum Bar-
celona. 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 pho-
tocall 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 són:

Sergio Caballero (La fossa), Ion Aramendi (El cazador), Quim Masferrer (El foraster), Vicky Luen-
go (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 contin-
guts 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 cul-
tural 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 Univer-
sitat 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), Consue-
lo León (directora de l’observatori de polítiques familiars de la Universitat Internacional de Cata-
lunya), 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 Asso-
ciació: 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 Mo-
lins 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 |



Diputació 411, baixos – 08013 Barcelona
Tel. 93 488 17 57 / 601 11 98 88

Dia: 22/06/2021

Guanyadores i guanyadors dels XXVI Premis Zapping
La XXVI edició dels Premis Zapping s’han celebrat avui, 22 de juny, al CaixaForum Barcelona. 
La gala s’ha emès també a través del canal de YouTube de l’Associació, així com a la pàgina 
web de TVE i el seu canal de YouTube, i demà 23 a TV3 a la carta.

A continuació els guanyadors dels XXVI Premis Zapping (marcats en negreta):

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)

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)
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TELEVISIÓ LOCAL
· Especial Campionat de Catalunya de ciclisme Sub-23 i elit (Canal SET)
· Activa’t a casa (Lleida TV - regidoria de Participació i lluita contra la corrupció de l’Ajuntament de 
Lleida - Federació d’Associació de Veïns de Lleida)
· Va passar aquí (Betevé - Visiona TV) 

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/angel-
martin_nc 
· Web i xarxes socials Maldita.es – Mitjà sense afany de lucre amb l’objectiu de dotar a les perso-
nes 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 

PREMIS NOMINALS
PREMI ESPECIAL a Televisió de Catalunya per ser altaveu de la integració i la diversitat cultural 
a través de programes com Bàlsam i Per què volen els avions?, dos formats on destaquen la qua-
litat, els continguts plurals i el to vitalista.

PREMI GRUPS D’ANÀLISI DE PROGRAMES a Movistar+ per La línea invisible, Antidisturbios 
i La Unidad, tres sèries que reflecteixen una gran feina de documentació i conformen propostes 
d’acció amb relats consistents i bones interpretacions.

PREMI VALORS a RTVE per Aprendemos en Clan, un espai infantil que apropa a les famílies i a 
la comunitat educativa els continguts del currículum oficial de manera rigorosa, distesa i amb un 
marcat caràcter de servei públic.

PREMI MILLOR CONTINGUT ONLINE POSITIU PER A MENORS (SIC-SPAIN) atorgat per Fun-
dació Aprendre a Mirar per a unicoos. Aquesta plataforma ofereix continguts en línia de les 
matèries d’educació secundària i batxillerat en un projecte que conjumina qualitat, divulgació i 
promoció de l’adquisició de competències.

Tot el material (text, imatges i vídeos) el podeu trobar a la pàgina web dels XXVI Premis Zapping.

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

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



2. Mitjans acreditats

MITJÀ NOM CÀRREC
Bluper David Àvila Pérez Periodista
RTVE Catalunya Josep Lluís Asensio Càmera
Getty Images Miquel Benitez Fotògraf
RTVE Catalunya Natalia García Periodista
RTVE Catalunya Alexandra Garrido Periodista
Getty Images Xavier Torrent Videògraf
Europa Press T.V. Ana Belén Morant Redactora
Europa Press T.V. Santiago Sans Càmera
RTVE Catalunya Josep Echaburu Fotògraf
Freelance col·laborador amb 
Clipperpress Madrid Josep Maria Garcia Fotògraf

Mediacrest Laura Aimone Xarxes socials
Mediacrest Sandra Montón Xarxes socials
Atresmedia Sergi Altadill Productor
Atresmedia Carles Molinario Operador de càmera
Betevé Víctor Giralt Jonama
Betevé Juan Gutierrez Sánchez



Europa Press, Getty Images, Wire Image, ShotForPress

3. Mitjans amb nota de premsa embargada

MITJÀ CONTACTE
ACN (Agència Catalana de Notícies) Violeta Gumà
Agencia EFE Rosa Diez
Diari ARA Alejandra Palés
El Periódico Marisa de Dios
La Vanguardia Francesc Puig Alegre
CCMA Rosa Maria Cornet

     4. Aparició en els mitjans de comunicació

a. Televisió

MITJÀ PROGRAMA DATA D’APARICIÓ

RTVE Retransmissió en Streaming 22/06/2021
TV3 Retransmissió en Streaming 22/06/2021
TV3 Tot es mou 22/06/2021
TV3 Telenotícies matí 23/06/2021
Antena 3 Notícias 1 23/06/2021

b. Agències

c. Premsa escrita

MEDIO TITULAR FECHA DE APARICIÓN

Regió 7

‘La fossa’, ‘Atrapa’m si pots’, 
‘El foraster’ i ‘Gent de mer-
cats’, nominats als Premis 
Zapping

19 de mayo de 2021



MEDIO TITULAR FECHA DE APARICIÓN

CCMA Set nominacions per a TV3 en la 
26a edició dels Premis Zapping 19 de mayo de 2021

CCMA Set nominacions per a TV3 en la 
26a edició dels Premis Zapping

21 de mayo de 2021

Betevé
‘Va passar aquí’, de betevé, fina-
lista dels Premis Zapping 27 de mayo de 2021

Segre
Lleida TV, finalista dels Premis 
Zapping 27 de mayo de 2021

CCMA

TV3, premi especial en els XXVI 
Premis Zapping per formats 
integradors i de diversitat cultural 
com “Bàlsam” i “Per què volen 
els avions?”

27 de mayo de 2021

Segre
‘Activa’t a casa’, de Lleida TV, 
finalista en los Zapping 28 de mayo de 2021

CCMA

 
TV3, premiada als Zapping per 
formats com “Bàlsam” i “Per què 
volen els avions?” 28 de mayo de 2021

RTVE

Premis Zapping ‘Aprendemos en 
Clan’, guardonat als XXVI Premis 
Zapping 

28 de mayo de 2021

El País

Pedro Torrijos, el profesor que 
acerca la arquitectura a la so-
ciedad por Twitter hilo a hilo: “La 
Almudena es un pastiche infame”

18 de junio de 2021



La República

Abel Folk, Helena Garcia Melero, 
‘Gent de mercats’ i ‘Va passar 
aquí’ guanyen els XXVI Premis 
Zapping

22 de junio de 2021

RTVE

‘Aprendemos en Clan’ i ‘El Caza-
dor’, guardonats als XXVI Premis 
Zapping

22 de junio de 2021

CCMA
Tres premis per a TV3 en la nit 
dels Zapping 22 de junio de 2021

Betevé ‘Va passar aquí’, Premi Zapping 
2020 23 de junio de 2021

Nació Digital  «Per què volen els avions?» 
d’Eloi Collell, premiat

23 de junio de 2021

El Nacional Emotiu discurs d’Helena Garcia 
Melero: Premi a la millor presen-
tadora d’Espanya

23 de junio de 2021

Agencia EFE
Patria, Ángela Molina, Abel Folk, 
El cazador y García Melero, pre-
mios Zapping

23 de junio de 2021

CCMA

Gràcies!
TV3 ha recollit tres Premis Zap-
ping i un ha estat per a “Gent de 
mercats”

23 de junio de 2021

Comunicació 21 TV3 guanya tres Premis Zapping 23 de junio de 2021

CCMA Tres premis per a TV3 en la nit 
dels Zapping 23 de junio de 2021

20 minutos

‘Patria’, Ángela Molina y Abel 
Folk, entre los galardonados de 
los Premios Zapping de la televi-
sión

23 de junio de 2021



El Periódico ‘La valla’, ‘Patria’, ‘El cazador’ y 
TV-3 triunfan en los Premis Zap-
ping 23 de junio de 2021

RTVE

‘Aprendemos en Clan’ y ‘El Ca-
zador’, galardonados en los XXVI 
Premios Zapping 23 de junio de 2021

C4D (México-Costa Rica-
Panamá)

¡[El cazador] Conquista a sus 
espectadores y se alza con el 
Premio al Mejor Concurso en los 
XXVI Premios Zapping!

s.d.

Cine&Tele

‘Patria’ y ‘El cazador’ entre los 
galardonados de los Premios 
Zapping 23 de junio de 2021

El Nacional
Emotiu discurs d’Helena Garcia 
Melero: Premi a la millor presen-
tadora d’Espanya 23 de junio 2021

Diari Andorra Triomf de ‘Patria’ 24 de junio de 2021

X Catalunya                                    
Emocionant discurs d’ Helena 
Garcia Melero recollint el premi a 
millor presentadora

29 de junio de 2021



     5. Membres del jurat

NOM CÀRREC

Sr. Albert París Cap de la secció de comunicació d’El Punt Avui.

Sr. Àlex Gutiérrez Cap de Mèdia de l’Ara i president de la Fundació Espai 
Català de Cultura i Comunicació (ESCACC).

Sr. Alfonso Méndiz Noguero Degà de Comunicació de la Universitat Internacional de 
Catalunya (UIC).

Sra. Anna Plans Presidenta de l’Associació de Consumidors de Mitjans 
Audiovisuals de Catalunya.

Sr. Fernando de Felipe Allué Guionista, crític de televisió de La Vanguardia i professor 
a la Universitat Ramon Llull (URL).

Sr. Francesc Robert i Agell Director d’Onda Cero Catalunya.

Sr. Jaume Peral i Juanola Director general de Catalunya Comunicació (RAC1, 
RAC105, 8tv).

Sr. Jaume Serra i Saguer Director de Ràdio SER Catalunya i Ràdio Barcelona.

Sr. Jordi Casoliva Director de Cope Catalunya.

Sr. Joan Maria Morros Degà del Col·legi de Periodistes i Cap informatius Rac1.

Dra. María José Recoder Degana de Comunicació Audiovisual de la UAB.

Sr. José Ignacio Castelló Director del Departament de Ciències de la Comunicació 
de la Universitat Abat Oliba CEU.

Sr. Miquel Térmens Graells Degà de Comunicació Audiovisual de la Universitat de 
Barcelona (UB).

Sra. Mònica Planas
Periodista especialitzada en crítica televisiva. Crítica de 
televisió d’El Mundo Deportivo i l’Ara. També col·labora 
amb El Matí de Catalunya Ràdio.

Sr. Roger Loppacher i Crehuet President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
(CAC).

 Sra. Marta Fernàndez Vidal Degana del Col·legi de Professionals de l’Audiovisual.

Sr. Eduardo de Vicente, Sra. Inés 
Álvarez i Sra. Marisa de Dios Secció de Televisió a El Periódico.

Sr. Josep Maria Carbonell Degà de comunicació de la Universitat Ramón Llull.

Sr. Eduard Martin Lineros
Degà il·lustre del Col·legi Oficial d’Enginyers en Infor-
màtica de Catalunya. Director 5G a Mobile World Capital 
Barcelona.



Sra. Gina Tost
Comunicadora i periodista especialitzada en videojocs i 
tecnologia. Col·labora en el programa Generació Digital 
de Catalunya Ràdio.

Sr. Jesús Alonso Alonso
Director del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multi-
mèdia (CITM) a la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC).

Sra. Marisol Lopez Directora de l’Àrea Digital de l’Institut Català de les Em-
preses Culturals (ICEC).

Sr. Marc Masip Psicòleg expert en addiccions tecnològiques i fundador i 
director del programa Desconect@.

Sr. Richard Cabrejas Enginyer en Telecomunicacions i fundador de WPTizers.

Sr. Samuel Molina Professor de Game Design a l’Escola de Noves Tecnolo-
gies Interactives (ENTI).

Sr. Jorge Esteve Pérez Director de The Modern Kids, agència de comunicació i 
marketing infantil.

Sr. Marcos Gonzálvez Productor audiovisual i professor expert en videojocs de 
la Fundación Aprender a Mirar.

Sr. Oriol Boira Dissenyador i desenvolupador de videojocs i professor de 
UPC.

Sr. Álvaro Fernández Psicòleg i Chief Content Creator en Gamewell.

Sr. Juan Boza Especialista en anàlisi de Videojocs. Advocat i Màster en 
Neuropsicologia.

Sra. Consuelo León Directora del Observatorio de Políticas Familiares de la 
Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Sr. Enric Puig Punyet Escritor, filòsof i cineasta. Autor de «La gran adicción».

Sr. Jordi Balló Degà de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF).  

Sr. Saül Gordillo Director de Catalunya Ràdio.  



Clipping de premsa



Font: Regió 7

Data: 19 de maig de 2021

Títol: “La fossa’, ‘Atrapa’m si pots’, ‘El foraster’ i ‘Gent de mercats’, nominats als Premis Zapping

Link: https://www.regio7.cat/oci/tv/2021/05/19/fossa-atrapam-pots-foraster-i-52021739.html  





Font: CCMA

Data: 19 de maig de 2021

Títol: Set nominacions per a TV3 en la 26a edició dels Premis Zapping

Link: https://www.ccma.cat/premsa/set-nominacions-per-a-tv3-en-la-26a-edicio-dels-premis-zap-
ping/nota-de-premsa/3098451/



Font: CCMA

Data: 27 de maig de 2021

Títol: Set nominacions per a TV3 en la 26a edició dels Premis Zapping

Link: https://www.ccma.cat/tv3/set-nominacions-per-a-tv3-en-la-26a-edicio-dels-premis-zapping/no-
ticia/3098656/



Font: Betevé

Data: 27 de maig de 2021

Títol: ‘Va passar aquí’, de betevé, finalista dels Premis Zapping 

Link: https://beteve.cat/cultura/va-passar-aqui-beteve-finalista-premis-zapping/



Font: Segre

Data: 27 de maig de 2021

Títol: Lleida TV, finalista dels Premis Zapping

Link: https://www.segre.com/noticies/comunicacio/2021/05/27/lleida_finalista_dels_premis_zap-
ping_136051_1113.html



Font: CCMA

Data: 27 de maig de 2021

Títol: TV3, premi especial en els XXVI Premis Zapping per formats integradors i de diversitat cultu-
ral com “Bàlsam” i “Per què volen els avions?”

Link: https://www.ccma.cat/premsa/tv3-premi-especial-en-els-xxvi-premis-zapping-per-formats-inte-
gradors-i-de-diversitat-cultural-com-balsam-i-per-que-volen-els-avionsa/nota-de-premsa/3101072/



Font: Segre

Data: 28 de maig de 2021

Títol: ‘Activa’t a casa’, de Lleida TV, finalista en los Zapping 

Link: https://www.segre.com/es/noticias/comunicacion/2021/05/28/activa_a_casa_lleida_finalis-
ta_los_zapping_136089_1113.html 



Font: CCMA

Data: 22 de maig de 2021

Títol: TV3, premiada als Zapping per formats com “Bàlsam” i “Per què volen els avions?”

Link: https://www.ccma.cat/tv3/tv3-premiada-als-zapping-per-formats-com-balsam-i-per-que-
volen-els-avionsa/noticia/3101299/



Font: RTVE

Data: 28 de maig de 2021

Títol: ‘Aprendemos en Clan’, guardonat als XXVI Premis Zapping

Link: https://www.rtve.es/rtve/20210528/premis-xxvi-zapping/2095262.shtml



Font: El País

Data: 18 de juny de 2021

Títol: Pedro Torrijos, el profesor que acerca la arquitectura a la sociedad por Twitter hilo a hilo: “La 
Almudena es un pastiche infame”

Link:https://elpais.com/icon-design/arquitectura/2021-06-18/pedro-torrijos-el-profesor-que-acerca-
la-arquitectura-a-la-sociedad-por-twitter-hilo-a-hilo-la-almudena-es-un-pastiche-infame.html



Font: La República

Data: 22 de juny de 2021

Títol: Abel Folk, Helena Garcia Melero, ‘Gent de mercats’ i ‘Va passar aquí’ guanyen els XXVI 
Premis Zapping

Link: https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/abel-folk-helena-garcia-melero-gent-de-mercats-i-
va-passar-aqui-guanyen-els-xxvi-premis-zapping/



Font: RTVE

Data: 22 de juny de 2021

Títol: ‘Aprendemos en Clan’ i ‘El Cazador’, guardonats als XXVI Premis Zapping

Link: https://www.rtve.es/rtve/20210622/aprendemos-clan-cazador-premis-zapping/2108280.shtml



Font: CCMA

Data: 22 de juny de 2021

Títol: Tres premis per a TV3 en la nit dels Zapping

Link: https://www.ccma.cat/premsa/tres-premis-per-a-tv3-en-la-nit-dels-zapping/nota-de-prem-
sa/3106210/ 



Font: Betevé

Data: 23 de juny de 2021

Títol: ‘Va passar aquí’, Premi Zapping 2020

Link: https://beteve.cat/cultura/va-passar-aqui-premi-zapping-millor-programa-tv-local/ 



Font: Nació digital

Data: 23 de juny de 2021

Títol:  «Per què volen els avions?» d’Eloi Collell, premiat

Link: https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/66170/volen-avions-eloi-collell-premiat



Font: Agencia EFE

Data: 23 de juny de 2021

Títol: Patria, Ángela Molina, Abel Folk, El cazador y García Melero, premios Zapping

Link: https://www.efe.com/efe/espana/cultura/patria-angela-molina-abel-folk-el-cazador-y-garcia-
melero-premios-zapping/10005-4569263



Font: CCMA

Data: 23 de juny de 2021

Títol: Gràcies! TV3 ha recollit tres Premis Zapping i un ha estat per a “Gent de mercats”

Link: https://www.ccma.cat/tv3/gent-de-mercats/gracies/noticia/3106339/ 



Font: Comunicació 21

Data: 23 de juny de 2021

Títol: TV3 guanya tres Premis Zapping

Link: https://comunicacio21.cat/noticies/tv3-guanya-tres-premis-zapping/



Font: CCMA

Data: 23 de juny de 2021

Títol: Tres premis per a TV3 en la nit dels Zapping

Link: https://www.ccma.cat/tv3/tres-premis-per-a-tv3-en-la-nit-dels-zapping/noticia/3106266/





Font: 20 minutos

Data: 23 de juny de 2021

Títol: ‘Patria’, Ángela Molina y Abel Folk, entre los galardonados de los Premios Zapping de la 
televisión

Link: https://www.20minutos.es/noticia/4740413/0/patria-angela-molina-abel-folk-el-cazador-y-
garcia-melero-premios-zapping/?autoref=true 





Font: El Periódico

Data: 23 de juny de 2021 

Títol: ‘La valla’, ‘Patria’, ‘El cazador’ y TV-3 triunfan en los Premis Zapping

Link: https://www.elperiodico.com/es/tele/20210623/premios-zapping-2021-11849333





Font: RTVE 

Data: 23 de juny de 2021

Títol: ‘Aprendemos en Clan’ y ‘El Cazador’, galardonados en los XXVI Premios Zapping

Link: https://www.rtve.es/rtve/20210623/aprendemos-clan-cazador-galardonados-xxvi-premios-
zapping/2108562.shtml 



Font: C4D (Mèxic, Costa Rica, Panamà)

Data: s.d.

Títol: ¡[El cazador] Conquista a sus espectadores y se alza con el Premio al Mejor Concurso en 
los XXVI Premios Zapping!

Link: https://c4d.com.mx/canalesrtve/tve/ 



Font: Cine&Tele 

Data: 23 de juny de 2021

Títol: ‘Patria’ y ‘El cazador’ entre los galardonados de los Premios Zapping 

Link: https://www.cineytele.com/2021/06/23/patria-y-el-cazador-entre-los-galardonados-de-los-
premios-zapping/ 



Font: El Nacional

Data: 23 de juny de 2021

Títol: Emotiu discurs d’Helena Garcia Melero: Premi a la millor presentadora d’Espanya

Link: https://www.elnacional.cat/enblau/ca/televisio/helena-garcia-melero-premi-familia-
fills_622874_102.html



Font: Diari d’Andorra

Data: 24 de juny de 2021

Títol: Triomf de ‘Patria’

Link: https://www.diariandorra.ad/noticies/cultura/2021/06/24/triomf_patria_182418_1127.html 



Font: XCatalunya

Data: 29 de juny de 2021

Títol: Emocionant discurs d’ Helena Garcia Melero recollint el premi a millor presentadora

Link: https://www.xcatalunya.cat/helena-garcia-melero-premi-presentadora/ 



Clipping de ràdio i televisió



Font: TV3

Data: 22 de juny de 2021

Programa: Tot es mou

Link:  https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-es-mou/tot-es-mou-22062021/video/6107372/ 



Font: TV3

Data: 23 de juny de 2021

Programa: Telenotícies matí

Link: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-mati-23062021/video/6107483/



Font: Antenta 3

Data: 23 de juny de 2021

Programa: Notícias 1

Link: https://www.atresplayer.com/antena3/noticias/noticias-1/junio-2021/23-06-21-los-lideres-
independentistas-condenados-por-el-proces-salen-de-prision-entre-gritos-de-lo-volveremos-a-
hacer_60d338f26584a822d52f970b/ 



Influencia digital



1,04 M impressions
+89 seguidors
858 mencions
+30% de visites al perfil

3,137 impressions en posts i 3,040 en stories
2,897 abast
274 total d’interaccions

1440 impressions
1.118 visualitzacions
123 nous espectadors
172 espectadors únics

Instagram

YouTube

Twitter




