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líder de la premsa en català

Edició 
Comarques Gironines

Difusió OJD: 9.164 exemplars 
Audiència EGM: 67.000 lectorsEdició Catalunya sense Girona

Difusió OJD: 13.632 exemplars 
Audiència EGM: 55.000 lectors

Catalunya

Difusió OJD: 22.796 exemplars 

Audiència EGM: 117.000 lectors

Fonts EGM: Febrer 2016 - Novembre 2016
Fonts OJD: Juliol 2015 - Juny 2016
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el millor perfil comercial

14-64 anys, de classe alta i mitjana alta

Edat Classe social

+ de 64 anys
30,9%

de 14 a 24 anys
6,4%

de 25 a 64 anys
62,6%

Alta, Mitjana alta
44,3%

Mitjana
43,9%

Mitjana baixa, Baixa
11,7%

EL PUNT AVUI 44,3%

 36,5%
Lectors de diaris

de pagament

Classe alta i mitjana alta

Més percentatges de 
classes altes vs. diaris 
de pagament

Fonts EGM: Febrer 2016 - Novembre 2016



TARIFES EL PUNT AVUI

PLANES LABORABLES DIUMENGES

CATALUNYA

LABORABLES DIUMENGES

GIRONA

LABORABLES DIUMENGES

CATALUNYA
MENYS GIRONA

** EDICIONS: MARESME  /  CAMP I EBRE  /  LLEIDA  /  CATALUNYA CENTRAL
*NO INCLOU MARESME NI CATALUNYA CENTRAL

LABORABLES DIUMENGES

BARCELONA*

LABORABLES DIUMENGES

EDICIONS**

Parell
Senar
Doble plana

MITJA PLANA
Parell
Senar

FALDÓ
Parell
Senar

PORTADA (2x2)
Superior
Inferior

ESQUELES
Fins a 12 mòduls
Més de 12 mòduls

CONTRAPORTADA (2x2)
Superior
Inferior

ENCARTAMENTS

RECÀRRECS

Fins a 4 planes
Fins a 8 planes

30% per emplaçament fix 50% per reportatges comercials

Més de 8 planes

MÒDUL
Parell
Senar
Expropiacions
Oficials

9.095 € 10.914 € 4.108 € 4.903 € 6.842 € 8.211 € 4.108 € 4.903 € 1.250 € 1.500 €

10.914 € 13.096 € 4.903 € 5.896 € 8.211 € 9.853 € 4.903 € 5.896 € 1.500 € 1.800 €

18.190 € 21.828 € 8.215 € 9.805 € 13.685 € 16.422 € 8.215 € 9.805 € 2.500 € 3.000 €

0,12 € 0,14 € 0,12 € 0,14 € 0,12 € 0,14 € 0,12 € 0,14 € 0,12 € 0,14 €
0,15 € 0,17 € 0,15 € 0,17 € 0,15 € 0,17 € 0,15 € 0,17 € 0,15 € 0,17 €

Consulteu Consulteu Consulteu Consulteu Consulteu Consulteu Consulteu Consulteu Consulteu Consulteu

256 € 307 € 115 € 139 € 192 € 231 € 115 € 139 € 32 € 36 €
307 € 360 € 139 € 163 € 232 € 270 € 139 € 163 € 36 € 42 €
386 € 464 € 174 € 210 € 290 € 349 € 174 € 210 € 45 € 54 €
290 € 348 € 130 € 157 € 217 € 261 € 130 € 157 € 33 € 40 €

5.639 € 6.767 € 2.551 € 3.048 € 4.243 € 5.901 € 2.551 € 3.048 € 675 € 800 €
6.767 € 8.120 € 3.048 € 3.677 € 5.091 € 6.108 € 3.048 € 3.677 € 800 € 975 €

3.072 € 3.684 € 1.380 € 1.668 € 2.304 € 2.772 € 1.380 € 1.668 € 384 € 432 €
3.684 € 4.320 € 1.668 € 1.956 € 2.784 € 3.240 € 1.668 € 1.956 € 432 € 504 €

2.631 € 3.156 € 1.187 € 1.496 € 1.978 € 2.374 € 1.187 € 1.426 € 345 € 405 €
2.288 € 2.744 € 1.032 € 1.240 € 1.720 € 2.064 € 1.032 € 1.240 € 300 € 352 €

1.766 € 2.119 € 794 € 959 € 1.237 € 1.486 € 794 € 959 € 281 € 322 €
1.536 € 1.843 € 690 € 834 € 1.076 € 1.292 € 690 € 834 € 244 € 280 €

169 € 169 € 76 € 76 € 127 € 127 € 76 € 76 € 30 € 30 €
200 € 200 € 90 € 90 € 151 € 151 € 90 € 90 € 39 € 39 €
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Plantilla de mòduls

Característiques tècniques

8 mòduls x 6 columnes

• Paper premsa a tot color

• Mides: Ample x alt

• Mida total: 282,2 x 375 mm

• Mòdul: 37,5 x 34,42 mm 

• Plana: 250 x 328,95 mm

• 1/2 plana: 250 x 160,65 mm

• Doble plana: 532 x 328,95 mm

• A la portada i a la contraportada només s’accepta una única mida:

80 x 60 mm  

• No s’accepten insercions de 7 mòduls d’altura

Tancament i lliurament d’originals

• La reserva i l’entrega d’originals s’ha de fer amb una antelació

mínima de 48 hores abans de la data de publicació. Per a les edicions

del diumenge, dilluns i dimarts, l'admissió de publicitat es tanca el

divendres anterior, a les 12 h.
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.cat

1.067.194
Usuaris únics

al mes

1.881.388
Visites

4.100.727
Pàgines vistes

Dades OJD Novembre 2016

www.elpuntavui.cat
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.cat

Característiques tècniques:
• El pes màxim d’un bàner és de 50 kB

• El format del bàner pot ser:

* SWF (Flash). Permet text i moviment. Versió 9 o
inferior. Hi ha la possibilitat d'afegir un GIF de
seguretat per mostrar als navegadors que no
tinguin Flash

* GIF. Permet text i moviment

* JPG (JPEG). No permet moviment

* Text (HTML). Pot contenir text, enllaços i imatges

MEGABÀNER
728x90 píxels
AAllttrreess mmiiddeess:: 997x250, 980x250, 980x90,
972x250, 972x180, 972x90, 972x50, 972x30,
970x250, 970x90, 468x60 píxels

ROBAPÀGINES
300x250 píxels
AAllttrreess mmiiddeess:: 300x300 i 300x600 píxels

ROBAPÀGINES AMB VÍDEO
300x250 píxels

ROBAPÀGINES DESPLEGABLE
300x250 píxels

ROBAPÀGINES DESPLEGABLE 
AMB VÍDEO
300x250 píxels

CINTA
320x30 píxels
AAllttrreess mmiiddeess:: 348x40, 348x50 i 348x100 píxels

WALL
Ocupa tota la pantalla

CORTINETA
800x600 píxels

PATROCINI SECCIÓ
537x60 píxels

MÒBILS
320x100, 300x251, 320x50 i 300x31 píxels

12 €

Consulteu

12 €

15 €

15 €

18 €

10 €

Consulteu

Consulteu

Consulteu

Consulteu

Ubicació Mida PREU per miler d’impressions

1

2

3

4

5

6

7

Més informació:
http://www.elpuntavui.cat/grup-epa/publicitat/web.html

www.elpuntavui.cat

1

2

3



El Punt Avui Televisió neix amb la voluntat d'emetre una programació bàsicament
informativa, basada en els continguts que es generen i es comparteixen entre els diferents
productes del grup durant el dia i que són analitzats des d'una perspectiva televisiva. 

L'espectador hi pot trobar a través dels diferents gèneres informatius (les entrevistes, els
comentaris, les tertúlies, els debats...) les claus necessàries per interpretar la informació
del dia i del moment clau que viu el país

La informació, l’eix vertebral del canal

Cobrim el 80% del territori i arribem al
95% de la població del país 

Cobertura actual

Properes noves cobertures

Cobertura
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205.508
Espectadors

diaris

1.559.404
Espectadors

mensuals

Dades Kantar Media Setembre 2015
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PROGRAMACIÓ 

L’ILLA DE ROBINSON

Magazín d’actualitat dirigit i presentat per
Antònia Castelló i Igor Llongueras

DDee ddiilllluunnss aa ddiivveennddrreess,, 
ddee 2211 aa 2222..4400 hh

Germà Capdevila ens aclareix què
ens diuen la premsa i els líders
mundials i què pensen de Catalunya
els responsables de diferents
mitjans de comunicació del món.

EELL MMÓÓNN EENNSS MMIIRRAA

Seccions de LL’’iillllaa ddee RRoobbiinnssoonn

Andreu Mas examina en la
seva secció “Cat escaldat,
aigua tèbia tem” tots els
incompliments dels polítics.

CCAATT EESSCCAALLDDAATT

Vicent Partal analitza tres cops a
la setmana diferents conflictes,
principalment d’ordre mundial, i
ens en dóna les claus
d’interpretació.

LLAA PPIISSSSAARRRRAA DD’’EENN PPAARRTTAALL
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PROGRAMACIÓ 

L’HORA D’ANGLÈS (ENGLISH HOUR)
L’hora d’anglès (English Hour) ofereix programes diferents: des
de debats fins a entrevistes, passant per una sèrie documental i
contes, que tenen com a llengua vehicular l’anglès i que
s’adrecen a un públic ampli, d’edats que van des d’infants fins a
adults.
L’hora d’anglès està produït per El Punt Avui Televisió, amb
l’ajuda i la col·laboració d’institucions i organitzacions com ara el
British Council de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

DDee ddiilllluunnss aa ddiivveennddrreess,, ddee 1199 aa 2200 hh

Els programes de LL’’hhoorraa dd’’aannggllèèss

“Storytime”
Produïda per Playtime i
amb el suport de British
Council, el programa dura
10 minuts, en els quals
tres professores de Young
Learners Center del
British Council de
Barcelona expliquen 
contes en anglès.

“Our Finest Hour”
Cada dijous, el conegut
escriptor britànic Matthew
Tree condueix un debat
d’una hora sobre les notí-
cies d’àmbit polític, social
o cultural més destacades
de la setmana, amb convi-
dats com Liz Castro,
Patrícia Gabancho i Martin
Kirby, entre altres.

“The Week in   
Football”

El periodista britànic
Barney Griffiths ens ofe-
reix cada dimarts una
tertúlia d’una hora sobre
futbol en anglès. Els fans
del beautiful game tindran
l’oportunitat de posar-se
al dia i seguir el debat
amb Barney i els seus con-
vidats.

“Going Native”
Un bon nivell d’anglès és
una necessitat a tot el
món, i a Catalunya cada
vegada més. Cada dilluns,
el periodista britànic Neil
Stokes entrevista catalans
coneguts de diferents
àmbits, com ara artistes,
polítics i esportistes, per
als quals l’anglès és una
realitat diària.

“Small Talk”
Col·laboradora habitual de
la revista Catalonia Today,
Nicole Millar entrevista
cada divendres 
residents estrangers de
diferents països que
parlen sobre la seva
experiència i les dificultats
i oportunitats que s’han
trobat vivint al nostre
país.

“Catalan  
Connections”

Una conversa amb
angloparlants destacats
que viuen a Catalunya o
que hi tenen algun lligam.
Les entrevistes que
Marcela Topor fa cada
dimecres ofereixen una 
perspectiva diferent del
que significa viure i 
treballar a Catalunya.
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PROGRAMACIÓ 

Elisenda Soriguera entrevista un grup de
l’escena catalana, que interpreta una cançó en
directe.
De dilluns a dijous, a les 22.40 h
Divendres, a les 21.30 h

EENNDDEERRRROOCCKK TTVV

Programa d’entrevistes que ens ofereix un
panorama transversal de la realitat catalana.

Diumenge, de 22.30 a 23 h

LLEESS CCOONNVVEERRSSEESS DDEE LL’’EESSGGUUAARRDD

Des de Brussel·les, Laura Pous i Albert Segura
expliquen com es veu la realitat catalana des del
Parlament Europeu.

Divendres, de 22 a 23 h

VVIIAA EEUURROOPPAA

Programa divulgatiu, conduït per Mireia Rourera,
dedicat a les religions que es professen a
Catalunya.  

Dilluns, de 18.45 a 19.10 h

RREELLIIGGIIOONNSS

Programa d’entrevistes i notícies d’actualitat
tecnològica produït per Vilaweb.

Diumenge, de 15 a 16 h

LL’’IINNTTEERRNNAAUUTTAA

Magazín matinal dirigit i presentat per Clara
Tena.
Entrevistes, espectacle, humor, misteri,
gastronomia i fins i tot invents!
De dl. a dv., de 10 a 12 h

BBEENN TTRROOBBAATTSS
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35 1.000 €

80 2.000 €

150 3.000 €

225 4.000 €

330 5.000 €

460 6.000 €

Emissions Import total

PAQUET PROMOCIONAL
Espot de 20˝

NNoottaa::

• La producció de l’anunci no està inclosa.

• Les emissions han de ser equitativament distribuïdes 

en totes les franges horàries.

• El format de l’espot ha de ser:

* en cinta DVCAM, en format 16.9

* en format MOV o AVI i en 16.9 (enviar per Wetransfer)

07:55 - 08:00 
08:55 - 09:00 
09:55 - 10:00 
10:55 - 11:00 
11:25 - 11:30
11:55 - 12:00 
12:25 - 12:30
12:55 - 13:00 
13:25 - 13:30
13:55 - 14:00 
14:25 - 14:30
14:55 - 15:00 
15:25 - 15:30
15:55 - 16:00 
16:25 - 16:30
16:55 - 17:00 
17:25 - 17:30
17:55 - 18:00 
18:25 - 18:30
18:55 - 19:00 
19:25 - 19:30
19:55 - 20:00 
20:25 - 20:30
20:55 - 21:00 
21:25 - 21:30
21:55 - 22:00 
22:25 - 22:30
22:55 - 23:00 
23:25 - 23:30
23:55 - 00:00 
00:25 - 00:30
00:55 - 01:00 

Franja 
publicitària

100 € 150 €

220 € 330 €

643,5 € 968,5 €

495 € 745 €

495 € 745 €

TARIFA OFICIAL

PP
RR
II

MM
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EE

Espot  20˝ Espot  30˝
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Tota la informació esportiva
de Catalunya i del món

DDIIFFUUSSIIÓÓ

24.105
eexxeemmppllaarrss

LECTORS

135.104
Fonts EGM: Febrer 2016 - Novembre 2016
Fonts OJD: Juny 2015 - Juliol 2016
Fonts pròpies

Cada dia amb

22.796
exemplars

117.000
lectors

QUIOSC
1.309

exemplars

4.104
lectors

L’Esportiu és l’únic diari d’esports en català. Per estar informat de tot el
que passa en l’àmbit esportiu a casa nostra i al món, a través d’una mira-
da pròpia. Fem periodisme esportiu amb el punt de passió que porta l’es-
port.

Estem al costat de tots els nostres clubs i esportistes i ens emocionem
defensant les nostres seleccions. 

La mirada catalana de l’esport
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PLANES

Parell

Senar

Doble plana

MITJA PLANA

Parell

Senar

Doble mitja plana

MÒDUL

Parell

Senar

Portada

Contraportada

ENCARTAMENTS

Fins a 4 planes

Fins a 8 planes

Més de 8 planes

2.200 €

2.640 €

4.850 €

1.395 €

1.674 €

3.075 €

68 €

82 €

150 €

82 €

0,12 €

0,15 €

Consulteu

2.640 €

3.168 €

5.820 €

1.674 €

2.009 €

3.690 €

82 €

98 €

180 €

98 €

0,12 €

0,15 €

Consulteu

RECÀRRECS

30% per emplaçament fix

50% per reportatges comercials

Edició Girona 
Edició Barcelona - Tarragona - Lleida Edició conjunta
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Plantilla de mòduls
8 mòduls x 6 columnes

• Paper premsa a tot color

• Mides: Ample x alt

• Mida total: 282,2 x 375 mm

• Mòdul: 37,5 x 34,42 mm 

• Plana: 250 x 328,95 mm

• 1/2 plana: 250 x 160,65 mm

• Doble plana: 532 x 328,95 mm

• A la portada només s’accepten els formats de 2 mòduls x 2
col. i 1 mòdul x 6 col.

• A la contraportada, l’altura màxima acceptada és de 2 mòduls 

• No s’accepten insercions de 7 mòduls d’altura

Tancament i lliurament d’originals
• La reserva i l’entrega d’originals s’ha de fer amb una

antelació mínima de 48 hores abans de la data de publicació.
Per a les edicions del diumenge, dilluns i dimarts, l'admissió
de publicitat es tanca el divendres anterior, a les 12 h.

Característiques tècniques:



69.564
Usuaris únics

al mes

100.147
Visites

207.244
Pàgines vistes
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Dades: OJD Novembre 2016

L’ESPORTIU

www.lesportiudecatalunya.catdecatalunya.cat
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L’ESPORTIU

www.lesportiudecatalunya.cat

Característiques tècniques:
• El pes màxim d’un bàner és de 50 kB

• El format del bàner pot ser:

* SWF (Flash). Permet text i moviment. Versió 9
o inferior. Hi ha la possibilitat d'afegir un GIF
de seguretat per mostrar als navegadors que

no tinguin Flash

* GIF. Permet text i moviment

* JPG (JPEG). No permet moviment

* Text (HTML). Pot contenir text, enllaços i
imatges

MEGABÀNER
728x90 píxels
AAllttrreess mmiiddeess:: 997x250, 980x250, 980x90,
972x250, 972x180, 972x90, 972x50, 972x30,
970x250, 970x90, 468x60 píxels

ROBAPÀGINES
300x250 píxels
AAllttrreess mmiiddeess:: 300x300 i 300x600 píxels

ROBAPÀGINES AMB VÍDEO
300x250 píxels

ROBAPÀGINES DESPLEGABLE
300x250 píxels

ROBAPÀGINES DESPLEGABLE 
AMB VÍDEO
300x250 píxels

CINTA
320x30 píxels
AAllttrreess mmiiddeess:: 348x40, 348x50 i 348x100 píxels

WALL
Ocupa tota la pantalla

CORTINETA
800x600 píxels

PATROCINI SECCIÓ
537x60 píxels

MÒBILS
320x100, 300x251, 320x50 i 300x31 píxels

12 €

Consulteu

12 €

15 €

15 €

18 €

10 €

Consulteu

Consulteu

Consulteu

Consulteu

Ubicació Mida PREU per miler d’impressions

1

2

3

4

5

6

7

Més informació:

http://www.lesportiudecatalunya.cat/grup-hermes/publicitat/web.html
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Difusió OJD:

22.796 exemplars

Audiència EGM:

117.000 lectors

Difusió editor:2.250 ex. (diumenge)Audiència estimada:12.474 lectors

112299..447744
lectors

2255..004466
exemplars

SUPLEMENTS

El Punt Avui ofereix els diumenges una publicació especialitzada: 

Presència, L’Econòmic, Cultura i Barçakids.

Cada diumenge amb

Fonts EGM: El Punt Avui Febrer 2016 - Novembre 2016
Fonts OJD: Juliol 2015 - Juny 2016

i
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Presència, la històrica capçalera de la premsa
catalana, arriba als lectors el primer diumenge
de cada mes amb un format mensual que analitza
l’actualitat a fons en cada número en dos amplis
dossiers. Així, a partir de reportatges, entrevistes
i opinió, ofereix eines perquè el lector tingui tota
la informació possible d’un tema determinat.

La revista també manté l’aposta per l’opinió, amb
sis pàgines obrint cada número, i per les
entrevistes a fons a personatges de la vida
política, econòmica i social del país i del món.

Presència manté també, ampliades, les seccions
de Gent, Salut, Religió, Tecnologia i Món, a càrrec
de periodistes especialitzats.

Som independents en la línia editorial i en la
selecció i el tractament dels temes.

Els continguts són elaborats per periodistes
especialitzats amb una llarga experiència.

Informem en català sobre l’economia i les
empreses catalanes.

Donem veu a la diversitat empresarial i
comercial. Posem èmfasi en l’economia
productiva, les empreses innovadores, els
emprenedors i els professionals.

Copsem el pols de les empreses, obrim
debats sobre els reptes econòmics i desxifrem
les noves eines per a la gestió.

L’economia, més a propL’actualitat, a fons

S
U

P
L

E
M

E
N

T
S

La gran aposta dels diumenges

Una publicació mensual sobre el món de la
cultura, l’espectacle i la comunicació, amb
anàlisi, opinió i reflexió dels diferents àmbits.

A cada número, un gran bloc de Lletres, amb
les darreres novetats editorials, crítica
literària, reportatges i entrevistes.

Les estrenes de cinema i teatre de la setmana
obren l’apartat dels espectacles, on la música
també té el seu espai, amb entrevistes, crítica
i comentaris sobre els músics del moment.

L’art hi té una representació significativa, amb
un seguiment de les exposicions i entrevistes
a galeristes i artistes.

I la comunicació és analitzada a través de la
televisió, les noves tecnologies i els videojocs.

La cultura, a l’abast

1r 
diumenge

de cada mes

2n 
diumenge

de cada mes

3r 
diumenge

de cada mes

Ta
ri

fe
s
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Impressió: Paper premsa a tot color

Mides: Ample x alt

Característiques: 

• Només es poden fer anuncis a sang amb les mides de doble
plana i plana; tots els altres anuncis no poden anar a sang

• La tolerància pels anuncis a sang és de 3 mm

Tancament i lliurament d’originals: 

Com a mínim 15 dies abans de la data de publicació, a les 12 h

Contraportada Presència (plana)

Plana

Doble plana

Mitja plana horitzontal

Doble mitja plana

Mitja plana vertical

Faldó

Peu vertical

Contraportada L’Econòmic (Faldó)

Contraportada Cultura (plana)

Portada L’Econòmic 1x2

Portada Cultura (peu plana: 225 x 34,42 mm)

Característiques tècniques:

Mides de publicitat 4 mòduls x 7 columnes

Doble plana
Mides a caixa: 490 mm x 308,02 mm
Mides a sang: 536 mm x 346 mm

Plana
Mides a caixa: 225 mm x 308,02 mm
Mides a sang: 268 mm x 346 mm

Doble mitja plana
Mides: 490 mm x 149,85 mm

Mitja plana
Mides: 225 mm x 149,85 mm

Faldó
Mides: 225 mm x 70,76 mm

Mitja plana vertical
Mides: 126 mm x 308,02 mm

Peu vertical
Mides: 60 mm x 308,02 mm

Peu de plana
Mides: 225 mm x 34,42 mm

Portada Econòmic (1x2)

Mides: 71 mm x 65 mm

Portada Cultura

5.200 €

4.000 €

7.700 €

2.500 €

4.750 €

2.700 €

1.500 €

1.700 €

1.920 €

5.200 €

800 €

800 €

MMiiddaa PPrreeuu
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13.259
Usuaris únics

al mes

16.575
Visites

32.564
Pàgines vistes

Dades: OJD Novembre 2016

www.leconomic.cat
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Bàner capçalera petita
90x90 píxels

Bàner capçalera gran “Megabàner”
728x90 píxels

Bàner serveis petit
234x60 píxels

Bàner serveis gran “Robaplanes”
300x250 píxels

Bàner serveis gran “Robaplanes”
amb vídeo
300x250 píxels

Bàner serveis gran “Robaplanes”
desplegable
300x250 píxels

Bàner serveis gran “Robaplanes”
desplegable amb vídeo
300x250 píxels

Bàner peu (468x60 píxels)

8 €

12 €

10 €

12 €

15 €

15 €

18 €

10 €

Ubicació Mida PREU per miler d’impressions

1

2

3

4

5

Característiques tècniques:
• El pes màxim d’un bàner és de 50 kB

• El format del bàner pot ser:

* SWF (Flash). Permet text i moviment. Versió 9 o inferior.
Hi ha la possibilitat d'afegir un GIF de seguretat per mostrar 
als navegadors que no tinguin Flash

* GIF. Permet text i moviment.

* JPG (JPEG). No permet moviment

* Text (HTML). Pot contenir text, enllaços i imatges

Més informació: http://www.elpuntavui.cat/grup-epa/publicitat/web.html

.cat www.leconomic.cat



Les notícies en anglès des del punt de vista català

Catalonia Today és la revista mensual d’informació general en anglès del Grup Hermes. 
Està dirigida als estrangers residents a Catalunya, tot i que també la llegeixen els catalans que
estudien o volen mantenir i perfeccionar el seu anglès. 
Tenim dos perfils de lectors ben diferenciats:
- Residents estrangers, nadius del nord d’Europa i la Gran Bretanya, majors de 55 anys, amb una
segona residència. Tenen una vida associativa molt intensa i tenim acords amb moltes institucions
que els agrupen. A Barcelona, el perfil canvia: són estrangers professionals, executius de
multinacionals, professors universitaris, emprenedors, etcètera, que no se senten còmodes llegint en
català o castellà (o no en saben) i troben en Catalonia Today l'únic mitjà informatiu que els explica
aquest país en llengua anglesa.
- Catalans amb un nivell elevat d’anglès (professionals, executius, professors i estudiants de màsters
i postgraus, etcètera), que troben cada mes en Catalonia Today continguts frescos per mantenir al dia
el seu anglès. 
La Generalitat de Catalunya envia exemplars cada mes a les ambaixades, als ministeris d’Afers
Estrangers d’arreu del món i als principals organismes de la UE i l’ONU.

44..991155
subscriptors

1144..774455
lectors

Dades editor

Una enquesta recent va mostrar que Catalonia Today és molt llegit entre els residents estrangers.

Quina d’aquestes publicacions llegiu habitualment?

Catalonia Today

Costa Live

Amigos

Top Girona

Altres publicacions gratuïtes

Alguna publicació catalana

Alguna publicació local

Publicacions estrangeres

Cap de les anteriors

[ 24 ]
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PPeerriiooddiicciittaatt:: Mensual

Tancament i lliurament d’originals: 
• La reserva i l’entrega d’originals s’ha de fer amb una

antelació mínima de 12 dies abans de la data de
publicació. 

PPaappeerr:: Estucat a tot color

MMiiddeess:: Amplada x altura

CCaarraacctteerrííssttiiqquueess::

• La tolerància pels anuncis a sang és de 3 mm

• A la portada no hi ha anuncis

• A la contraportada hi anirà sempre un anunci de pàgina

• Només es poden fer anuncis a sang amb les mides de
doble plana i plana

• S’ofereix servei de traducció sense cap cost afegit

Plantilla de mòduls 8 mòduls x 4 columnes

Característiques tècniques:

Plana
Caixa: 189 mm x 259,875 mm
Sang: 225 mm x 297 mm

Doble Plana
Caixa: 378 mm x 259,875 mm
Sang: 456 mm x 303 mm

Mitja Plana horitzontal
Caixa: 189 mm x 127,875 mm

Mitja Plana vertical
Caixa: 92,25 mm x 259,875 mm

Faldó
Caixa: 189 mm x 61,875 mm

Quart de plana
Caixa: 92,25 mm x 127,875 mm

2x2
Caixa: 92,25 mm x 61,875 mm

Plana
Caixa: 189 mm x 259,875 mm
Sang: 225 mm x 297 mm

Doble Plana
Caixa: 378 mm x 259,875 mm
Sang: 456 mm x 303 mm

Mitja Plana horitzontal
Caixa: 189 mm x 127,875 mm

Mitja Plana vertical
Caixa: 92,25 mm x 259,875 mm

Faldó
Caixa: 189 mm x 61,875 mm

Quart de plana
Caixa: 92,25 mm x 127,875 mm

2x2
Caixa: 92,25 mm x 61,875 mm

Plana
Caixa: 189 mm x 259,875 mm
Sang: 225 mm x 297 mm

Doble Plana
Caixa: 378 mm x 259,875 mm
Sang: 456 mm x 303 mm

Mitja Plana horitzontal
Caixa: 189 mm x 127,875 mm

Mitja Plana vertical
Caixa: 92,25 mm x 259,875 mm

Faldó
Caixa: 189 mm x 61,875 mm

Quart de plana
Caixa: 92,25 mm x 127,875 mm

2x2
Caixa: 92,25 mm x 61,875 mm

Tel. 972 186 438 - 972 18 64 00
Correu: advertising@cataloniatoday.cat | contact@cataloniatoday.cat
Subscripcions: subscriptions@cataloniatoday.cat 
Web: www.cataloniatoday.cat

Informació

Contraportada

Interior portada i contraportada

Plana

Doble plana

Mitja plana horitzontal (4x4)

Mitja plana vertical (8x2)

Faldó (2x4)

Quart de plana (4x2)

3.850 €

3.445 €

2.950 €

5.175 €

1.675 €

1.675 €

1.120 €

975 €

MMiiddaa PPrreeuu



CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ
Condicions generals

• L’empresa editora es reserva el dret de publicar els anuncis.

• Tota publicitat que es pugui confondre amb la informació pròpia de la publicació portarà el corresponent distintiu.

• Quan un anunci es consideri mal imprès, l’abonament s’efectuarà repetint la inserció, sempre que el client indiqui i acrediti a l’editor les omissions i
errors continguts, en un termini de 30 dies des de la publicació.

• En cas que l’anunciant enviï un material erroni, no es procedirà a l’abonament de la inserció. Per això, és obligatori l’enviament d’una prova de
l’anunci juntament amb el material, la qual cosa és bàsica en el cas dels anuncis en color.

• A les ordres que sol·licitin emplaçament en una pàgina determinada o una secció preferida, s’aplicarà un 30% de recàrrec.

• Les insercions ordenades amb recàrrec que per qualsevol motiu no s’hagin pogut publicar d’acord amb aquesta exigència es facturaran al preu de
tarifa, sense aplicar-hi l’esmentat recàrrec.

• L’empresa editora es reserva el dret de modificar les presents tarifes sense previ avís.

• Aquestes tarifes anul·len totes les anteriors.

• Totes les factures estan subjectes als impostos corresponents. 

Dies en què no apareixen les publicacions impreses: 1 de gener, Divendres Sant i 26 de desembre.

L’ESPORTIU
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Originals i formats

Especificacions

• Els originals han d’arribar amb separació de colors CMYK, la resolució correcta i tots els elements que en formen part.

• En les insercions a la portada i la contraportada, és obligatòria la utilització de la llengua catalana. Els textos han d’estar revisats
ortogràficament.

• Les il·lustracions, les fotografies, els suports informàtics o qualsevol altre material de l’anunci són a càrrec de l’anunciant.

Formats acceptats

• JPG, TIFF, PDF amb les tipografies incrustades, EPS amb les tipografies traçades.  

Resolucions

Blanc i negre: 200 pp (píxels per polzada).

Color: 300 pp (píxels per polzada).

agencies@elpuntavui.cat - Fax 972 186 410 - Tel. 972 18 64 00

Tramesa d’originals i ordres

PAPER

• El pes màxim d’un bàner és de 50 kB
• El format del bàner pot ser:
* SWF (Flash). Permet text i moviment. Versió 9 o inferior.

Hi ha la possibilitat d'afegir un GIF de seguretat per mostrar als navegadors que no tinguin Flash
* GIF. Permet text i moviment
* JPG (JPEG). No permet moviment
* Text (HTML). Pot contenir text, enllaços i imatges

Més informació: http://www.elpuntavui.cat/grup-epa/publicitat/web.html

DIGITAL



Güell, 68
17005 Girona

Telèfon: 972 18 64 00

Diputació, 284, 4t
08009 Barcelona

Telèfon: 93 227 66 00


