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Convocatòria Premsa 27ns Premis Zapping

Presentaran l’acte Silvia Tarragona i Rubén Urdiales, periodistes de TVE, 
i Sandra Siles, guanyadora del Concurs Jove Presentador@

El lliurament de premis de l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de 
Catalunya tindrà lloc dijous 12 de maig a les 20.15 hores a CaixaForum Barcelona.

Els presentadors principals de la 27a edició dels Premis Zapping són Silvia Tarragona i 
Rubén Urdiales, periodistes de TVE, i els acompanyarà la Sandra Siles, estudiant de 
tercer de Comunicació Audiovisual de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), 
guanyadora de la V 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 
catalanes 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: https://
youtu.be/4GXiom4q3hg 

La gala comptarà amb dues actuacions musicals. La cantant Sara Roy, que presentarà 
dos temes del seu nou disc A(MAR), i la formació Sommeliers, composta per una 
vocalista i quatre instrumentistes. Per finalitzar, també actuarà el grup de dansa 4Hores. 

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 dijous 12 de maig. Us recordem que l’acreditació només serà vàlida 
quan rebeu la confirmació del Departament de Comunicació dels Premis Zapping.

Dia: Dijous, 12 de maig de 2022
Hora: 20.15 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, Fundació 
Joaquim Molins i TVE.

https://youtu.be/4GXiom4q3hg
https://premiszapping910855636.wordpress.com/premsa/acreditacions/


L’Associació de Consumidors és una entitat sense ànim de lucre, integrada per més de 17.000 
persones. Amb trenta-set 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. 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, departament de comunicació dels Premis Zapping: premsa@taconline.net | 
93.488.17.57 | www.premiszapping.org | consumidorsaudiovisuals.cat


