La productora penedesenca Incís Films
guanya un premi Zapping per “L’ofici de viure”
El programa recollirà el Premi Valor a la qualitat audiovisual
La productora penedesenca Incís Films rebrà un dels Premis Zapping de televisió per
“L’ofici de viure”, emès per TV3. Els XXIII Premis Zapping a la qualitat audiovisual
reconeixen el programa amb la categoria del premi Valors, perquè “proporciona eines
assequibles a tothom per afrontar amb optimisme els reptes de viure a la societat
actual”, segons ha avançat l’organització. Els Zapping, organitzats per l’Associació de
Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, recullen la valoració directa del
públic, a partir de les votacions dels espectadors, i premien també 4 categories
especials. L’any passat el premi Valors va ser per al presentador Jordi Hurtado, després
de 20 anys al capdavant de “Saber y Ganar”.
El 29 de gener es va tancar el període de vot dels Zapping i ja s’han donat a conèixer
els finalistes i tots els guanyadors de les categories nominals. Els guardons es lliuraran
el dijous 1 de març en un acte al Caixa Fòrum de Barcelona. “¡Ahora caigo!”, “Al cotxe!”
i “Res és impossible” opten al millor programa d’entreteniment, Manuel Fuentes, Ruth
Jiménez i Roberto Leal a millor presentador i Clara Segura, Blanca Portillo i Aura
Garrido, i Quim Gutiérrez, Alejo Sauras i Álvaro Morte, a millors actrius i actors. També
es premiaran sèries, documentals i videojocs. Finalment, a més de “L’ofici de viure”,
l’espai “Clásicos y Reverentes” (TVE), “La zona” (Movistar+) i el videjoc “Tequila Works”
són els altres guanyadors nominals.
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Incís Films
“L’ofici de viure” és la primera incursió dels penedesencs Incís Films al món televisiu;
una jove productora audiovisual, amb tan sols un any de vida, i especialitzada en espots
i documentals. Incís Films, que està associada a l’agència Giny Comunicació, està
dirigida per Guillem Carol, que ha estat el productor executiu del programa.

L’ofici de viure
Presentat pel periodista Gaspar Hernández, “L’ofici de viure” és un espai de psicologia
i espiritualitat que proposa alternatives de vida i de pensament, per fer front a
l’ansietat, l’estrès i la depressió; unes patologies cada vegada més imposades a la
societat. “L’ofici de viure” s’ha emès cada dimecres a la nit a TV3, des de l’octubre i fins
aquest gener, i és la versió televisiva d’un programa que va començar fa 10 anys a
Catalunya Ràdio. L’audiència del programa, que va començar al primer capítol amb
més de 160.000 espectadors, ha estat sostinguda i està previst que al març s’emetin 4
nous programes.

Per a més informació i gestió d’entrevistes al presentador o al productor executiu:

Guillem Carol
guillem.carol@giny.cat
616 63 89 76
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