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Finalistes de les TV Locals i premis nominals dels XXII 

Premis Zapping 
 

Obert el període d’acreditació de premsa 
 
Els XXII Premis Zapping a l’oci audiovisual de qualitat de 2016, que atorga 
l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya (TAC), ja 
tenen els finalistes de les televisions locals i els premis nominals. 
 
Com en edicions anteriors, el funcionament és diferent a la categoria de TV 
locals. Cada cadena local d’àmbit català pot enviar a concurs fins a un màxim 
de tres produccions diferents. I, encara que aquests espais integren una única 
candidatura, l’estatueta que reben és la mateixa que la dels professionals de 
les televisions autonòmiques o estatals. 
 
Els finalistes de les televisions locals son: 
 
Art a l’aula (Olot Televisió) 
Autèntics.cat (El Punt AvuiTV) 
Diada de la Mercè. Pilars Caminant (TAC 12) 
 
Els premis nominals que atorgarà l’Associació de Consumidors de Mitjans 
Audiovisuals de Catalunya (TAC) són: 
 

- Premi Especial a la campanya de la Marató 2016 de TV3 per 
promoure, des de la infància, els valors de l’empatia i 
l’acompanyament 
 

- Premi dels Grups d’Anàlisis de Programes (GAP) al docureality A 
mí manera, de La Sexta i Magnolia TV, per oferir un espai 
d'entreteniment en el qual es revela la importància de l'esforç, de la 
constància i de la passió per créixer en el difícil art de la música 

 
- Premi Valors a Jordi Hurtado pels 20 anys davant de Saber y 

ganar, on ha demostrat la seva tenacitat professional i un tarannà 
sempre positiu 

 
- Premi de la Junta Directiva de l’Associació de Consumidors de 

Mitjans Audiovisuals de Catalunya a INCIBE (Instituto Nacional de 
Ciberseguridad de España) per la creació del Centro de Seguridad 
en Internet para menores - Internet Segura for Kids com a primer 
pas per impulsar amb força la defensa del menor a la Xarxa 

 
L’acte tindrà lloc el dijous 16 de març a l’auditori de CaixaForum Barcelona. A la 
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web oficial dels premis es recullen la resta de finalistes anunciats fan dues 
setmanes. 
 
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 els socis de TAC i usuaris del web 
(taconline.net) són els que elegeixen els finalistes de cada categoria. Així 
mateix, un jurat, presidit pel president de l’Associació, Josep Maria Guerra, 
decideix amb el seu vot els guanyadors. 
 
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. 
 
Per a més informació, Elena Mira, directora de comunicació dels Premis Zapping: 
premsa@taconline.net | 93.488.17.57 | www.premiszapping.org  | www.taconline.net 

 
 
 
 

 
 
 


