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Darrer avís 28ns Premis Zapping 
 

La 28a edició dels Premis Zapping tindrà lloc el proper divendres 17 de març a 
CaixaForum Barcelona. La presentadora és Mireia Mallol, periodista de TV3. 
Comptarà amb el suport d’Abel Belarre, guanyador de la VI edició del Concurs 
Jove Presentador@. La recepció i el photocall s’inicia a les 20:30 h i, a 
continuació, a les 21 h començarà el lliurament de premis. 
 
Alguns assistents de la nit (llista encara per tancar) són: 
 
Paco Mir i Carles Sans (Tricicle), Nuria Casas (comunicadora i influencer), Marc 
Ribas (presentador de Cuines), Agnès Busquets (actriu de Polònia), Mar Coll i 
Valentina Viso (guionistes de No me gusta conducir), Blanca Flaquer (delegada 
de continguts de La 2), Miki Sabater (realitzador de Las tres puertas), Oscar 
Rodríguez (productor executiu de Crims), José Ignacio Ibernón (director de 
comunicació de Shine Iberia), Laia Servera (cap de continguts infantils de TV3), 
Manel Barrios (director d’Una mà de contes), Roger Rubio (director de Polònia), 
Felipe Pérez (gerent Programes d’Entreteniment d’Atresmedia), entre d’altres.  
 
Autoritats: 
Sr. Carlos Pietro (subdelegat del Govern d’Espanya a Barcelona), Sr. Eduardo 
Sanjosé (assessor del subdelegat del Govern d’Espanya a Barcelona), Sr. Jordi 
del Río (director general de Mitjans de Comunicació), Sra. Patricia Plaja (cap de 
l’Oficina de la Portaveu del Govern), Sra. Eva Pomares (directora general de 
Difusió), Sra. Àngels Ponsa (vicepresidenta de TV3), Sra. Sílvia Duran 
(coordinadora de l’Institut Català de les Empreses Culturals), Sr. José 
Rodríguez (comissió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals), Sr. 
Xavier Marcé (regidor de Turisme, Esdeveniments i Indústries Creatives de 
l’Ajuntament de Barcelona), Sra. Yolanda Iglesias (oficina de protocol del 
gabinet del Conseller d’Educació), entre d’altres.  
 
Membres del jurat: 
Sra. Anna Plans (presidenta de l’Associació de Consumidors de Mitjans 
Audiovisuals de Catalunya), Sr. Enric Marín (degà de Ciències de la Comunicació 
de la UAB), Sr. Jordi Renú (membre de la Junta del Col·legi de Professionals de 
l’Audiovisual), entre d’altres. 
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La gala iniciarà amb l’actuació Sing de la coral juvenil Arrels de l’escola Haro 
Estudis Musicals. Les següents actuacions musicals aniran a càrrec del grup 
Ariso, que presentaran les cançons Me parece bien i Duelo. El toc humorístic 
l'aportarà, a través d’un monòleg, la comunicadora i influencer Nuria Casas. 
 
Un any més, es podrà seguir la gala en directe a través de l’esdeveniment creat 
al canal de YouTube de l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals 
de Catalunya: https://bit.ly/Gala-28PZ  
 
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 la pàgina web, 
abans de les 17 h del dijous 16 de març. Us recordem que l’acreditació només 
serà vàlida quan rebeu la confirmació del Departament de Comunicació dels 
Premis Zapping.  
 

• Dia: Divendres 17 de març de 2023 
• Hora: 20:30 h recepció i photocall, 21:00 h lliurament de premis 
• Lloc: CaixaForum Barcelona (Av. Francesc i Guàrdia, 6-8, 08038 

Barcelona) 
 
Els Premis Zapping són una realitat gràcies al patrocini de Caixabank, 
Fundació Joaquim Molins i TV3.  
 
També gràcies a la col·laboració de: Fundació La Caixa, Generalitat de 
Catalunya, Ajuntament de Barcelona, BayMar, Bonilla a la vista, Coca-Cola, El 
Fornet, Grup Aliment Barcelona, Lindt, Moleskine, Moritz, Pop it, Sücs, Sugar 
Corner, Tombow, Vichy Catalan, Ariso, Haro Estudis Musicals i Nuria Casas.  
 
 
L'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya 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 i 
defensant els seus drets, especialment dels menors, els més vulnerables davant les pantalles.  
 
Per a més informació, departament de comunicació dels Premis Zapping: 
prensa@contraste.info | 93.488.17.57 | premiszapping.org | www.consumidorsaudiovisuals.cat  

 

https://www.consumidorsaudiovisuals.cat
www.premiszapping.org
https://premiszapping910855636.wordpress.com/premsa/acreditacions/
www.premioszapping.org
https://www.linkedin.com/company/associacio-consumidors-mitjans-audiovisuals-catalunya/
https://www.twitter.com/telespectadors
https://www.instagram.com/consumidorsaudiovisuals
https://www.youtube.com/channel/UC0GsBAHWrNw-40j35EQa-4w

