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FITXA TÈCNICA

Univers:

Data de l'estudi:

Mostreig:

Nombre d'entrevistes telefòniques:
402 entrevistes
(>35.000 trucades de l'estudi global de Premsa Comarcal.)

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

4,99%

de octubre a desembre de 2021

Pot verificar l'autenticitat de les dades del estudi a la web:
www.audiencia.org o www.audimedia.net
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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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habitualment 36,1%

en ocasions 21,8%

gairebe mai 42,1%

Univers: Població general

Llegeix premsa local o comarcal?

36%

22%

42%
habitualment

en ocasions

gairebe mai
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habitualment 38,3%

en ocasions 19,7%

gairebe mai 42,0%

habitualment 34,0%

en ocasions 23,6%

gairebe mai 42,4%

habitualment 30,4%

en ocasions 24,7%

gairebe mai 44,9%

habitualment 38,6%

en ocasions 20,9%

gairebe mai 40,5%

habitualment 39,1%

en ocasions 20,1%

gairebe mai 40,9%

Llegeix premsa local o comarcal?

Resultats per sexes

Resultats per edat

< 35

35-55

> 55
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habitualment 38,0%

en ocasions 17,9%

gairebe mai 44,1%

habitualment 39,3%

en ocasions 21,0%

gairebe mai 39,7%

habitualment 31,4%

en ocasions 26,6%

gairebe mai 42,1%

Resultats per població del municipi

<2.000

2.000 -

10.000

>10.000

Llegeix premsa local o comarcal?
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internacional 14,8%

estatal 19,2%

Catalunya 29,0%

comarcal 21,5%

municipal 15,5%

Univers: Població general

Quines informacións li interessen més de la premsa en 

general?

15%

19%

29%

22%

15%

internacional

estatal

Catalunya

comarcal

municipal
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internacional 13,9%

estatal 21,2%

Catalunya 29,0%

comarcal 20,8%

municipal 15,1%

internacional 15,7%

estatal 17,2%

Catalunya 28,9%

comarcal 22,3%

municipal 15,9%

internacional 13,9%

estatal 15,2%

Catalunya 29,8%

comarcal 25,1%

municipal 16,0%

internacional 15,3%

estatal 24,3%

Catalunya 29,0%

comarcal 19,1%

municipal 12,3%

internacional 15,3%

estatal 18,0%

Catalunya 28,0%

comarcal 20,5%

municipal 18,2%

> 55

Resultats per sexes

Resultats per edat

Quines informacións li interessen més de la premsa en general?

< 35

35-55
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internacional 14,9%

estatal 16,8%

Catalunya 28,3%

comarcal 24,7%

municipal 15,3%

internacional 14,8%

estatal 20,9%

Catalunya 28,5%

comarcal 20,0%

municipal 15,7%

internacional 14,7%

estatal 19,8%

Catalunya 29,3%

comarcal 19,8%

municipal 16,5%

Quines informacións li interessen més de la premsa en general?

Resultats per població del municipi

<2.000

2.000 -

10.000

>10.000
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premsa en paper 28,8%

premsa i webs a 

Internet
19,5%

xarxes socials 

(Internet)
14,5%

televisió 19,5%

ràdio 14,1%

boca a boca 3,5%

Univers: Població general

A través de quins mitjans s'informa del que succeeix al seu 

municipi o comarca?

29%

19%

15%

20%

14%

3%

premsa en paper

premsa i webs a Internet

xarxes socials (Internet)

televisió

ràdio

boca a boca
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premsa en paper 29,0%
premsa i webs a 

Internet
17,3%

xarxes socials (Internet) 16,7%

televisió 19,4%

ràdio 14,5%

boca a boca 3,1%

premsa en paper 28,6%
premsa i webs a 

Internet
21,6%

xarxes socials (Internet) 12,2%

televisió 20,4%

ràdio 14,0%

boca a boca 3,1%

premsa en paper 25,7%
premsa i webs a 

Internet
17,1%

xarxes socials (Internet) 20,3%

televisió 19,4%

ràdio 14,1%

boca a boca 3,3%

premsa en paper 28,3%
premsa i webs a 

Internet
20,8%

xarxes socials (Internet) 13,3%

televisió 20,6%

ràdio 12,7%

boca a boca 4,4%

premsa en paper 32,0%
premsa i webs a 

Internet
20,2%

xarxes socials (Internet) 10,6%

televisió 19,5%

ràdio 14,7%

boca a boca 2,9%

> 55

A través de quins mitjans s'informa del que succeeix al seu 

municipi o comarca?

Resultats per sexes

Resultats per edat

< 35

35-55
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premsa en paper 30,2%

premsa i webs a 

Internet
18,2%

xarxes socials (Internet) 16,5%

televisió 17,0%

ràdio 15,3%

boca a boca 2,7%

premsa en paper 27,3%

premsa i webs a 

Internet
22,3%

xarxes socials (Internet) 13,5%

televisió 20,5%

ràdio 12,4%

boca a boca 3,9%

premsa en paper 28,9%

premsa i webs a 

Internet
18,6%

xarxes socials (Internet) 13,1%

televisió 20,8%

ràdio 14,8%

boca a boca 3,8%

A través de quins mitjans s'informa del que succeeix al seu 

municipi o comarca?

Resultats per població del municipi

<2.000

2.000 -

10.000

>10.000
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web del diari 56,9%

visor de la edició 

electrónica *
1,5%

PDF 6,2%

aplicació per 

smartphone o tablet
35,4%

Univers: Població general

* visor de la edició electrónica (tipo Orbyt, Kiosko y más, iquiosc...)

Quant veu premsa per Internet, en quin format ho fa?

57%

2%6%

35%

web del diari

visor de la edició

electrónica *

PDF

aplicació per

smartphone o tablet
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PC sobretaula 26,5%

tablet 14,4%

telèfon / smartphone 54,4%

altres 4,7%

Univers: Població general

A través de quins dispositius llegeix premsa per Internet?

27%

14%

54%

5%

PC sobretaula

tablet

telèfon / smartphone

altres
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PC sobretaula 26,2%

tablet 15,3%

telèfon / smartphone 54,1%

altres 4,3%

PC sobretaula 26,8%

tablet 13,6%

telèfon / smartphone 54,6%

altres 5,0%

PC sobretaula 26,6%

tablet 14,6%

telèfon / smartphone 55,8%

altres 3,0%

PC sobretaula 25,8%

tablet 13,9%

telèfon / smartphone 55,1%

altres 5,2%

PC sobretaula 27,0%

tablet 15,1%

telèfon / smartphone 52,3%

altres 5,6%

> 55

35-55

< 35

A través de de quins dispositius llegeix premsa per Internet?

Resultats per sexes

Resultats per edat
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PC sobretaula 25,9%

tablet 15,0%

telèfon / smartphone 53,7%

altres 5,4%

PC sobretaula 26,5%

tablet 14,9%

telèfon / smartphone 52,6%

altres 6,0%

PC sobretaula 26,9%

tablet 13,3%

telèfon / smartphone 56,2%

altres 3,6%

A través de quins dispositius llegeix premsa per Internet?

Resultats per població del municipi

<2.000

2.000 -

10.000

>10.000


