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Orgull de ser... Premsa Comarcal 

! Catalunya es caracteritza per la riquesa i tradició d’un 
tipus de premsa, la comarcal i local, que dóna informació sobre 
l’entorn més proper i eleva a categoria de notícia esdeveniments que, 
en mitjans generalistes, poden passar desapercebuts 

! L’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) és 
una entitat que aglutina la pràctica totalitat d’empreses i entitats 
editores de premsa comarcal i local d’informació general existents a 
Catalunya, escrites en català i amb difusió de pagament. 137 
publicacions, 94 en format paper i 43 digital 

! El valor que aporta la Premsa comarcal als seus lectors son 
continguts de qualitat i de proximitat 
" Un equip ampli de redactors fa possible que les publicacions si pugui 

trobar temàtiques molt variades i especialitzades, de forma exclusiva 
i de manera detallada 

! I mantenint a l’audiència sempre activa fomentant la seva 
participació a la capçalera, a la web i a les xarxes socials 

Orgull de ser... Premsa Comarcal

Catalunya es caracteritza per la riquesa i tradició d’un 
tipus de premsa, la comarcal i local, que dona informació 
sobre l’entorn més proper i eleva a categoria de notícia esde-
veniments que, en mitjans generalistes, poden passar desa-
percebuts.

L’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) és 
una entitat que aglutina la pràctica totalitat d’empreses i en-
titats editores de premsa comarcal i local d’informació general 
existents a Catalunya, escrites en català i amb difusió de paga-
ment. 137 publicacions, 94 en format paper i 43 digitals.

El valor que aporta la Premsa Comarcal als seus lectors són 
continguts de qualitat i de proximitat.

Un equip ampli de redactors fa possible que a les publicaci-
ons s’hi pugui trobar temàtiques molt variades i especialit-
zades, de forma exclusiva i de manera detallada.

I mantenint l’audiència sempre activa fomentant la seva 
participació a la capçalera, a la web i a les xarxes socials.
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El contingut és el rei. La Premsa Comarcal aporta el contingut de proximitat que no 
ofereix cap altre mitjà.  Arriba on els altres no arriben  
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Actualitat comarcal 

Sport especialitzat 

Actualitat local 

Actualitat cultural 

Agenda de serveis 

Temàtiques de societat 

Opinió 

Desemvolupament 
económic 

Tendències 

Catalunya/Espanya/mon 

#  És l’oferta més amplia i diversa 
del mercat, més de 100.000 
pàgines de continguts 
editorials 

#  És una oferta especialitzada, 
facilita als seus lectors 
informació rellevant sobre 
temàtiques interessants i 
necessàries dins de l’àmbit 
comarcal i local. 

#  Establint un sentiment 
d’identificació del lector amb els 
continguts i la vinculació de la 
publicació amb el territori. 

Font: Informació documental dels mesos de juny a desembre de 20 publicacions 

El contingut és el rei. La Premsa Comarcal aporta el contingut de proximitat  
que no ofereix cap altre mitjà. Arriba on els altres no arriben

És l’oferta més àmplia i diversa del 
mercat, més de 100.000 pàgines 
de continguts editorials.

És una oferta especialitzada,  
facilita als seus lectors informació 
rellevant sobre temàtiques  
interessants i necessàries dins  
de l’àmbit comarcal i local.

Estableix un sentiment  
d’identificació del lector amb  
els continguts i la vinculació  
de la publicació amb el territori.

Font: Informació documental dels mesos de juny a desembre de 20 publicacions
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Font: Informació documental dels mesos de juny a desembre de 20 publicacions

La Premsa Comarcal sempre està present a la vida local i comarcal,  
assumint les publicacions un paper de dinamitzadors de la vida comarcal

Actualitat comarcal
❏ Política comarcal
❏ Entorn natural
❏ Medi ambient
❏ Seguretat
❏ Infraestructures
❏ Benestar

Temàtiques de societat
❏ Festes populars
❏ Gastronomia
❏ Efemèrides/Societat
❏ Serveis ciutadans
❏ Premis d’abast local
❏ ONG

Actualitat cultural
❏ Teatre
❏ Música
❏ Lletres
❏ Dansa
❏ Art
❏ Tradicions
❏ Cinema

Tendències
❏ Moda
❏ Bellesa
❏ Motor
❏ Tecnologia
❏ “Gadgets”

Actualitat local
❏ Municipalisme
❏ Ensenyament
❏ Sanitat
❏ Tercera edat
❏ Justícia
❏ Joventut
❏ Urbanisme

Opinió
❏ Editorial

❏ Temàtiques

❏ Actualitat

❏ Més de 150  
columnistes i articulistes  
a la setmana

Esport especialitzat
❏ Més de 50 activitats  
    esportives diferents
❏ Esport escolar
❏ Categories base
❏ Veterans
❏ Primeres categories

Desenvolupament 
econòmic
❏ Comerç de proximitat
❏ Economia
❏ Inversions
❏ Teixit industrial
❏ Empreses/Treball
❏ Formació

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Mantenint a l’audiència sempre activa fomentant la seva participació en 
activitats o esdeveniments 

Any 2018 Participa Organitza Col·labora Patrocina 

Fòrums 15 17 11 6 

Esdeveniments Culturals 34 38 37 8 

Esdeveniments esportius 9 3 10 3 

Desemvolupament económic  2 3 3 2 

Seminaris    2  2   2   1 

Altres esdeveniments  5 5 2 

Total 67 68 65 20 

Les publicacions de la Premsa comarcal son molt actives en la participació d’activitats o 
esdeveniments en els seus territoris i que ajuden a ampliar la conexió amb els seus lectors 

El 70% de les publicaciones han participat en 220 activitats o esdeveniments 

Font: Informació documental enquesta associats 

Manté l’audiència sempre activa fomentant la seva participació  
en activitats o esdeveniments

Font: Informació documental enquesta associats

Les publicacions de la Premsa Comarcal són molt actives en la participació d’activitats o esdeveniments  
en els seus territoris i ajuden a ampliar la connexió amb els seus lectors.

El 70% de les publicacions han participat en 220 activitats o esdeveniments.



6
 6 

La ciutadania recompensa el esforç de la premsa comarcal en més d’un milió 
de lectors mensuals en format paper 

 
45% de la 
lectura es 
realitza a 

casa 

 
13% de la 
lectura es 

realitza a la 
feina 

 
34% de la 
lectura es 
realitza al 

bar 

 
8% de la 

lectura es 
realitza a 

altres llocs 

565.000  
Lectors 

28 minuts 
diaris de  
lectura 

40% dels 
lectors son 
compradors 

1.135.000 
Lectors 

mensuals 

Font: Infortécnica Setembre_desembre 2018 

La ciutadania recompensa l’esforç de la Premsa Comarcal amb més  
d’un milió de lectors mensuals en format paper

Font: Infortécnica Setembre_desembre 2018
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La ciutadania recompensa el esforç de la premsa comarcal en més de 5 milions 
d’usuaris mensuals 

 
175.000 

seguidors a 
Facebook 

 
208.000 

seguidors a 
Twitter 

 
35.000 

seguidors a 
Instagram 

5.100.000 
d’usuaris 
únics mes 

27.000.000 
pàgines 

vistes mes 

Font: Google analytics, Infortécnica Setembre_desembre 2018 

Font: Google analytics, Infortécnica Setembre_desembre 2018

La ciutadania recompensa l’esforç de la Premsa Comarcal  
amb més de 5 milions d’usuaris mensuals
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Amb un perfil d'audiència molt qualificat i a la vegada complementari entre 
el format paper i digital afavorint campanyes conjuntes en els dos formats 

Perfil lector format paper Perfil lector format digital 

124 

78 

77 

110 

105 

Homes 

Dones 

< 35 anys 

35-55 anys 

> 55 anys 

108 

92 

114 

126 

Homes 

Dones 

< 35 anys 

35-55 anys 

> 55 anys 

Font: Índex perfil lectors/perfil població, Infortécnica Setembre_desembre 2018 

Amb un perfil d’audiència molt qualificat i a la vegada complementari  
entre el format paper i digital afavoreix campanyes conjuntes en els dos formats

Font: Índex perfil lectors/perfil població, Infortécnica Setembre_desembre 2018
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EN RESUM...

+ de 100.000 pàgines de continguts de proximitat

+ de 100 seccions informatives

+ de 150 columnistes que donen les seves opinions

+ de 220 activitats o esdeveniments en els seus territoris

+ de 565.000 lectors en format paper

+ de 5.100.000 usuaris únics mensuals

I amb un perfil molt qualificat i clarament comercial
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Fitxa tècnica ESTUDI AUDIÈNCIA

“Som la premsa de casa”

Univers de l’estudi:  
Població 14 i més anys residents a totes les comarques a excepció del Baix Llobregat, 
Barcelonès i Tarragonès.

Univers de l’estudi: 
45 publicacions, diàries, setmanals, quinzenals i mensuals i ‘sites’.

Dates del treball de camp:  
De setembre a novembre del 2018.

Tipus d’entrevista:  
Telefònica assistida per ordinador. 

Mida de la mostra:  
S’han realitzat un total de 7.600 entrevistes.

Error mostral:  
Per un nivell de confiança del 95,5% (dos sigma), i P=Q, l’error real és del ±1,63 % 
per al conjunt de la mostra i en el cas de mostreig aleatori simple.

Quotes controlades a l’estudi:  
En el treball de camp s’han controlat quotes de sexe per edat.

Institut responsable del treball de camp:  
INFORTÉCNICA.


