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Darrer avís 27ns Premis Zapping

La 27a edició dels Premis Zapping tindrà lloc el pròxim dijous 12 de maig a CaixaForum 
Barcelona. Els presentadors són Silvia Tarragona i Rubén Urdiales, periodistes de TVE. 
Comptaran amb el suport de Sandra Siles, guanyadora de la V edició del Concurs Jove 
Presentador@. La recepció i el photocall s’inicia a les 20:15 hores i, a continuació, a les 
21:00 hores començarà el lliurament de premis amb l’actuació del grup de dansa 4Hores.

Alguns dels assistents de la nit (llista encara per tancar) són:

Dani Jiménez (Efecte Wow), Jordi Évole (Lo de Évole), Enric Fernández Gel (Adictos a la 
filosofía), Aleix Puig (guanyador MasterChef 7), Silvia Laplana (El Tiempo de La 1), María 
Zabala (Ana Tramel. El juego), Edu Sáenz de Cabezón (Órbita Laika), entre d’altres. 

Professionals del sector:

David Bassa (cap d’informatius de TV3), Elisabet Ventura (cap de comunicació de TV3), 
Oriol Nolis (director del Centre de Producció de RTVE Catalunya), Laura Folguera (cap de 
producció i programes de RTVE Catalunya), Jesús Colmenar (director i productor de La 
Casa de Papel), Samuel Martín (director de La 2), Roberto Santiago (creador Ana Tramel. 
El juego), Dani Picas (dircom de Lo de Évole), Miriam García Corrales (directora 
d’entreteniment de RTVE), entre d’altres. 

Autoritats:

Sra. Patrícia Plaja (portaveu del Govern de la Generalitat), Sra. Laia Brufau (directora 
general d’estratègia, difusió i comunicació de salut), Sr. Jordi del Río (director general de 
mitjans de comunicació del departament de la Presidència), Sra. Ignasi Genovès (director 
general d’atenció a la ciutadania i difusió), Sra. Rosa Romà (presidenta de la CCMA), 
entre d’altres.

Membres del jurat: 

Enric Marín (degà de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona), Soraya Rodríguez (directora de Ràdio 4 de RNE), Inés Álvarez (secció de 
Televisió a El Periódico), Josep Lluís Micó i Sanz (degà de Comunicació de la Universitat 
Ramon Llull) i Marc Masip (psicòleg expert en addiccions tecnològiques i fundador i 
director del programa Desconect@).
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Durant la gala també es podrà gaudir de l’actuació de la cantautora Sara Roy, que 
presentarà els temes Barcelona i Tot és més fàcil del seu nou disc (A)MAR, així com del 
recital musical del grup Sommeliers, format per cinc dones.

Jove presentador@. A la 27a edició, l’Associació de Consumidors responsable dels 
Premis Zapping ha convocat el V Concurs Jove Presentador@. La guanyadora és Sandra 
Siles, una estudiant de Comunicació Audiovisual de la Universitat Internacional de 
Catalunya (UIC). Compartirà escenari amb els professionals que condueixen la gala. La 
iniciativa s’emmarca 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://
www.youtube.com/watch?v=ynCrT_ptCLQ

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 del 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 obertura de portes i photocall, 21 h lliurament de premis
Lloc: CaixaForum (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 08038 Barcelona)

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

També gràcies a la col·laboració de: Fundació “la Caixa”, Generalitat de Catalunya, 
Ajuntament de Barcelona, Coca-Cola, La bolsera, NG Castillos, Pere Ventura, El Fornet, 
Sücs, Sita Carter, Bonilla a la vista, Sugar Corner, Kefinde, BayMar, Pop it, Cap de Ruc, 
Sommeliers, Sequoia, 4Hores, Vichy Catalan, Orbit, Enrique Tomás, M&M’s i Haribo.

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


