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Convocatòria Premsa 28ns Premis Zapping 
 

Presentaran l’acte Mireia Mallol, periodista de TV3, i 
Abel Belarre, guanyador del VI Concurs Jove Presentador@ 

 
 
El lliurament de premis organitzat per l’Associació de Consumidors de Mitjans 
Audiovisuals de Catalunya tindrà lloc el divendres 17 de març a les 20:30 h a 
CaixaForum Barcelona. 
 
La presentadora principal de la 28a edició dels Premis Zapping és Mireia 
Mallol, periodista de TV3, i l’acompanyarà l’Abel Belarre, estudiant de 2n de 
Comunicació Audiovisual de Blanquerna-Universitat Ramon Llull (URL), 
guanyador de la VI edició del Concurs Jove Presentador@ organitzat per 
l’Associació: https://youtu.be/e9jLJJoKrbY  
 
Aquesta darrera iniciativa s’emmarca dins un dels objectius de l’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 d’estudiants de Ciències de la Comunicació de 
diferents universitats catalanes han participat fent arribar a l’Associació breus 
clips mostrant com presentarien un Premi Zapping.  
 
La gala iniciarà amb l’actuació Sing de la coral juvenil Arrels de l’escola Haro 
Estudis Musicals. Les dues 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. 
 
 
Per altra banda, els dos Premis Especials d’enguany són per Televisió de 
Catalunya:  
 
· PREMI ESPECIAL del públic a Polònia de Televisió de Catalunya escollit, per 
primera vegada a la història dels guardons, a través d’una votació popular.  

www.consumidorsaudiovisuals.cat
www.premiszapping.org
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· PREMI ESPECIAL de l’Associació a Televisió de Catalunya per la seva 
iniciativa en rescatar una icona i referent infantil com és Una mà de contes, un 
espai cultural que fomenta la creativitat i la imaginació dels més petits.  
 
L’últim nominal és el Premi Cultura a la Fundació La Caixa per la creació de la 
plataforma digital CaixaForum+, un espai gratuït que alberga i promou la 
divulgació de continguts sobre l’art, la ciència, la música, la història i el 
pensament, i que els posa al servei de la societat. Amb aquesta iniciativa, 
Fundació La Caixa enriqueix l’oferta audiovisual i posa la cultura a l’abast de 
totes les persones. 
 
 
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.   
 
 
 
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 | consumidorsaudiovisuals.cat 
 

 

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