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FITXA TÈCNICA

Univers:

Data de l'estudi:

Mostreig:

Trucades telefòniques:

Error màxim sobre el total de la mostra:

Empresa que realitza l'estudi:

         INFORTÉCNICA - www.infortecnica.com

Població major de 15 anys. Extrapolada població general.

Entrevistes, mitjans semblants i informació interactiva d'Internet

1,66%

de octubre a desembre de 2021

>35.000 trucades de l'estudi global de Premsa Comarcal.

Pot verificar l'autenticitat de les dades del estudi a la web:
www.audiencia.org o www.audimedia.net
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SÍNTESI

AMB UN U PER CENT MÉS DE SHARE GLOBAL, ELS MITJANS EN 

PAPER DE PREMSA COMARCAL AUGMENTEN LA SEVA AUDIÈNCIA.

A l'estudi realitzat d'octubre a desembre de 2021, en el conjunt de Catalunya, les 

publicacions impreses en paper de l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal han 

estat llegides per prop de dos milions i mig de catalans, prop d'un milió de persones 

les ha llegit en algun moment durant l'últim mes, amb una quota de lectors diaris 

de 269.144, prop de 3.000 lectors més que l'any anterior.

Els mitjans associats a Premsa Comarcal, obtenen 12,3% per cent de l'audiència de 

les publicacions periòdiques en paper de Catalunya; un 26,3% en la seva àrea de 

major audiència. (Catalunya menys l'àrea metropolità de Barcelona i Tarragona).

El conjunt de mitjans digitals associats a Premsa Comarcal obtenen 487.499 

usuaris únics diaris, havent tornat audiència a la versió en paper.

Amb relació a la resta de mitjans en paper, la premsa comarcal presenta a més un 

augment de prop de l'u per cent de share global de Catalunya, un 2,1% més a 

l'àrea de major audiència.
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ÀREA

Catalunya

Àrea de realització de l'estudi:

Població de l'àrea de l'estudi:

3.680.000 (àrea de major audiència)

7.661.000 (conjunt de Catalunya)

Catalunya

https://www.openstreetmap.org/relation/349053
https://www.openstreetmap.org/relation/349053
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RESULTATS

Àrea: Catalunya

Resultats generals del conjunt de publicacions periòdiques en paper
de Premsa Comarcal - 24 hores

publicacions peròdiques en paper
a l'àrea de major audiència

publicacions peròdiques en paper
al conjunt de Catalunya

Resultats generals del conjunt de mitjans digitals
de Premsa Comarcal - 24 hores

Share 24h

269.144 Quota de lectors de publicacions 

de Premsa Comarcal en 24 hores

Share 24h

26,3

12,3

487.499 Usuaris únics / dia


