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Informació. Dades generals
Àmbit de distribució

Municipis

Alt Camp

Baix
Camp

Baix
Penedès

Tarragonès

El diari es distribueix de manera
gratuïta de dilluns a divendres
amb una tirada de prop de
24.535 exemplars.
El Diari Més arriba cada dia a una
població potencial de 464.829
persones.

• Tarragona i barris
• Reus i barris
• Vila-seca i La Pineda
• Salou
• Cambrils
• La Canonja
• Altafulla
• Torredembarra
• Constantí
• La Pobla de Mafumet
• El Morell
• Vilallonga
• Polígons petroquímics
• Roda de Berà
• La Selva del Camp
• Valls
• Alcover
• El Vendrell
• Calafell
• Riudoms
• La Riera de Gaià
• Creixell

Informació. Difusió

Contacto

El Diari Més és el mitjà de comunicació escrita
en català amb més lectors a les comarques de
Tarragona, segons les dades recollides en l’Estudi
General de Mitjans (EGM).

Administració, redacció i publicitat:
Carrer Manuel de Falla, 12 Bajos - 43005 Tarragona
Tel. 977 21 11 54 - Fax: 977 21 47 21
recepcio@mestarragona.com
publicitat@mestarragona.com
Redacción en Reus:
Carrer Monterols, 26 2n. 43201 Reus
Tel. 977 32 78 43 - Fax: 977 31 09 41
redaccio@mesreus.com

65.000
LECTORS DIARIS
[EGM ABRIL-2018]

Director General:
Carles Abelló - cabello@mestarragona.com
Cap de publicitat:
Contxi Joan - cjoan@mestarragona.com
Cap de distribució:
Jaume Cañada - distribucio1@mestarragona.com
Edita:
Tamediaxa, S.A.
Imprimeix:
Indugraf Offset

Distribució
auditada

Membre de:
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Modulatge. Especificacions generals
333
328 mm

286,3
mm

244,7
mm

203,1
mm

161,5
mm

119,8
mm

78,2
mm

36,6
mm

40,1
mm

84,3
mm

128,5
mm

• Els preus d’aquestes tarifes corresponen a una única inserció
i no inclouen l’IVA.
• La recepció d’originals s’admetrà fins a dos dies abans de la
seva publicació, excepte en els anuncis que han d’aparèixer
publicats els dilluns. En aquest cas la recepció serà, com a
màxim, el divendres anterior.
• Els originals que no estiguin en suport informàtic es podran
recollir en el termini d’un mes, data a partir de la qual el diari
no garanteix el seu retorn.

172,6
mm

216,8
mm

261
mm

• En el cas que es publiqui un anunci amb una errada atribuïble
al diari, l’abonament es farà repetint la inserció amb l’anunci
rectificat.
• En el cas que l’original rebut no s’adapti a les mides
contractades, el diari adaptarà l’anunci a la mida corresponent
a la contractada.
• El diari es reserva el dret de publicar aquells anuncis que pel
seu contingut puguin resultar ofensius per a les persones o
que vulnerin el marc legal vigent.
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Espais. Ubicacions generals
1 pàgina (6x8)

1/2 pàgina (6x4)

Robapàgines(4x6)

3x8 vertical

2x8 vertical

261 x 333 mm
3.900 € + IVA (21%)

261 x 161,5 mm
2.200 € + IVA (21%)

172,6x244,7 mm
2.350 € + IVA (21%)

128,5 x 328mm
1.950 € + IVA (21%)

84,3 x 328 mm
1.560 € + IVA (21%)

Faldó (6x3)

1/4 pàgina (6x2)

1/4 pàgina (3x4)

Peudepàgina(6x1)

261 x 119,8 mm
1.550 € + IVA (21%)

261 x 78,2 mm
1.180 € + IVA (21%)

128,5x161,5 mm
1.250 € + IVA (21%)

261 x 36,6 mm
660 € + IVA (21%)

Doble pàgina

1 mòdul

40,1 x 36,6 mm
118 € + IVA (21%)

Encartaments.

542 x 333 mm
7.400 € + IVA (21%)

Fins a 8 pàgines
0,14 € x exemplar

Recàrrecs: 10% per a pàgines imparells demanades explícitament.

Fins a 16 pàgines

Espais. Ubicacions específiques
Peu de portada

261 x 52,5 mm
1.870 € + IVA (21%)

Crida de portada

40 x 52,5 mm
510 € + IVA (21%)

0,16 € x exemplar
Peu de contraportada

261 x 52,5 mm
1.575 € + IVA (21%)

Contraportada

261 x 333 mm
5.230 € + IVA (21%)

Per cada pàgina de més

0,0025 € x exemplar
• El client
s’encarregarà
de fer arribar
els exemplars de
l’encartament
comercial a les
instal·lacions
de la planta
rotativa del diari
amb l’antel·lació
suficient.
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Espais. Esqueles
2 mòduls

4 mòduls

6 mòduls

8 mòduls

84,2x 36,6 mm
72 € + IVA (21%)

84,2x 78,2mm
137 € + IVA (21%)

128,5 x 78,2 mm
210 € + IVA (21%)

172,6 x 78,2 mm
275 € + IVA (21%)

1/4 de pàgina

1/2 pàgina

1 pàgina

261 x 78,2 mm
420 € + IVA (21%)

261 x 161,5 mm
835 € + IVA (21%)

261 x 333 mm
1.665€ + IVA (21%)

• La recepció d’esqueles será de dilluns a divendres, de 9 h. a 14 h. i de 16 h. a 19 h. a les oficines del diari,
al telèfon 977 21 11 54, al fax 977 21 47 21 o a l’adreça electrònica publicitat@mestarragona.com
• A partir de les 19 h. i els diumenges, cal adreçar-se al 977 21 11 54 o a redaccio@mestarragona.com

Espais. Edictes i anuncis oficials
1 pàgina

1/2 pàgina

1/4 de pàgina

4 mòduls

2 mòduls

261 x 333 mm
2.940 € + IVA (21%)

261 x 161,5 mm
1.665 € + IVA (21%)

261 x 78,2 mm
882 € + IVA (21%)

84,2 x 78,2 mm
355 € + IVA (21%)

40,1 x 78,2 mm
177 € + IVA (21%)

TARIFES REVISTA 2022

- Una pàgina interior color

600 € + IVA

- Mitja pàgina interior color

300 € + IVA

- Un quart de pàgina interior color

150 € + IVA

TARIFES DIGITAL 2022
- Una setmana

100 € + IVA

- Dues setmanes

200 € + IVA

- Un mes

300 € + IVA

TARIFES PUBLICITAT L’AGULLA – EL CATLLAR 2022
Anunci de portada (12x7x5 cm): 700 euros
Anunci doble portada: (24,5x7,5 cm): 1.300 euros

1 pàgina interior (24,5x33,7 cm): 2.000 euros
1/2 pàgina (24,5x16,5 cm): 1.200 euros
1/4 de pàgina (5x2 mòduls) (24,5x7,8 cm ): 700 euros
2x4 mòduls (9,5x16,5 cm): 600 euros
3x2 mòduls (14,7x7,8 cm): 400 euros
2,5x1,5 mòduls (12x5,5 cm): 300 euros
3x1 mòduls (14,7x3,7 cm): 250 euros
2,5x1 mòduls (12x3,7 cm): 200 euros
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DIARI LA CIUTAT
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QUI SOM?

El Diari La Ciutat som un grup de
comunicació local d’àmbit català i
andorrà fundat l’any 2008 a Tarragona.
El pilar sobre el que se sustenta la base
informativa del Diari La Ciutat és la
proximitat, informant al lector del que
passa en el seu entorn més proper. Un
àmbit d’informació que sovint es veu
silenciat per la força d’altres notícies
generalistes.
Una altra de les prioritats és l’ús de
diferents canals digitals. Així, en un
entorn cada vegada més digitalitzat,
compartim cadascuna de les notícies
en les múltiples xarxes socials que
gestionem a Facebook, Instagram,
Twitter i TikTok. Una manera de fer
arribar la informació directament al
nostre públic.
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DIARI LA CIUTAT
Al Diari La Ciutat treballem per a fer arribar

d’adaptar-se a multitud de dispositius, com

Una altra de les característiques que ens

la informació des de tots els formats possibles.

smartphones i tauletes, i una aplicació per

defineix com a grup és la independència en la

En una societat on la connexió a Internet es pot

a Android i iOS. Tot plegat per a oferir els

comunicació. Som un mitjà sense tendència

fer des de molts tipus de dispositius, hem creat

mateixos continguts als nostres lectors, sense

ideològica, de forma que les nostres informacions

un lloc web responsable amb la possibilitat

discriminar la seva font de connexió.

busquen l’objectivitat i el rigor informatiu.

XARXES SOCIALS
*Dades a juliol de 2021

Quant a les xarxes socials, actualment,
el Diari La Ciutat compta amb més
de 400.000 seguidors entre totes les
capçaleres de les ‘Ciutats’ que gestionem
a Facebook.
Pel que fa a Instagram, amb 15
perfils creats -un per cadascuna de
les capçaleres del diari-, tenim més de
100.000 seguidors arreu de Catalunya.
Respecte a Twitter, els diferents comptes
de les ‘Ciutats’ del grup comunicatiu
compten amb gairebé 50.000 seguidors.
Finalment, també tenim presència a
TikTok, perfil que hem creat recentment.
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AUDIÈNCIA DIGITAL

NAVEGADORS
ÚNICS MENSUALS

508.946

PÀGINES
VISTES

1.520.789

PROMIG
NAVEGADORS
DIARIS

21.600

DESCÀRREGUES
APP

57.324

El nostre diari digital rep una
mitjana de 500.000 usuaris únics al
mes, una dada que suposa que
mensualment aconseguim una
mitjana de més d’1.500.000
pàgines vistes.
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PERFIL DELS LECTORS

Sexe

59%

41%
Edat
Fins a 24

8%

68%

De 25 a 54

Dispositius d’accés

24%

Més de 55

80%

Classe social
Baixa /
Mitja baixa

Mitja

10%

45%

Mitja Alta /
Alta

Sistemes
operatius
30%

70%

15%

45%

5%
Ordinador Mòbil

Tauleta

IOS

Android

Entrades
a web i app
Facebook

80%

Instagram

10%

Orgànic

10%
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PROCEDÈNCIA DELS LECTORS

Municipis dels nostres lectors
- Altafulla
- Creixell

- Calafell
- Cunit

- Vilanova i la Geltrú
- Sitges

- Sant Feliu de Guixols
- Sant Hilari Sacalm

- La Pobla de Segur
- El Pont de Suert

- Constantí

- Vilafranca del Penedès

- Cubelles

- Sils

- Tremp

- El Morell

- Sant Sadurní d’Anoia

- Sant Pere de Ribes

- Torroella de Montgrí

- Puigcerdà

- Olèrdola

- Cornellà

- La Canonja
- La Pobla de Mafumet

- Olivella
- Canyelles

- Tossa de Mar
- Vidreres

Andorra

- El Prat
- Esplugues de Llobregat
- Gavà
- Granollers

- Roda de Berà
- Salou
- Torredembarra
- Vila-seca

Terres de l’Ebre
- Alcanar
- Amposta
- Ascó

Girona
- Arbúcies
- Banyoles

Catalunya Central
- Igualada
- Manresa

- Andorra la Vella
- Escaldes - Engordany
- Encamp
- Sant Julià de Loria

- Martorell
- Mataró

Baix Camp
- Cambrils

- Deltebre
- El Perelló
- Flix

- Blanes
- Cadaqués
- Caldes de Malavella

- Vic
- Berga
- Solsona

- La Massana
- Ordino
- Canillo

- Molins de Rei

- Castellvell del Camp
- Falset
- Mont-Roig del Camp
- Reus

- Gandesa
- L’Aldea
- L’Ametlla de Mar
- L’Ampolla

- Calonge i Sant Antoni
- Campdevànol
- Cassà de la Selva
- Castelló d’Empúries

- Ripoll
Lleida
- Tàrrega

- Riudoms
- La Selva del Camp
- Vandellós i l’Hospitalet de

- Móra d’Ebre
- Móra la Nova
- Roquetes

- Figueres
- Fornells de la Selva
- Hostalric

- Mollerussa
- Balaguer
- Les Borges Blanques

l’Infant
Alt Camp
- Aiguamúrcia

- Sant Carles de la Ràpita
- Sant Jaume d’Enveja
- Tortosa
- Ulldecona

- La Bisbal d’Empordà
- Llagostera
- Llançà- Lloret de Mar
- Maçanet de la Selva

- Cervera
- Alcarràs
- Alpicat
- Guissona

- Alcover
- Pla de Santa Maria
- Valls

- Olot
- Palafrugell
- Palamós

- Aitona

Conca de Barberà
- Espluga de Francolí
- Montblanc

- Roses

- Vielha

Garraf

- Platja d’Aro
- Salt

- La Seu d’Urgell
- Sort

Barcelona
- Badalona
- Badia del Vallès
- Castelldefels
- Cerdanyola del Vallès

- L’Hospitalet de Llobregat

- Mollet del Vallès
- Montcada i Reixac
- Rubí
- Sabadell
- Sant Boi de Llobregat
- Sant Cugat del Vallès
- Sant Feliu de Llobregat
- Sant Joan Despí
- Sant Just Desvern
- Sant Quirze del Vallès
- Santa Coloma de Gramenet
- Sant Vicenç dels Horts
- Terrassa
- Viladecans
Tarragona

Penedès
- El Vendrell

Pirineus
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TARIFES DE PUBLICITAT

1

728 x 120 px (capçalera / Peu portada)

1

- Fix: 90 € / CPM
- Rotatiu: 30 € / CPM

2

300 x 600 px (Doble mòdul)

1
4

2

- Fix: 75€ / CPM
- Rotatiu: 25€ / CPM

3

2,3

300 x 250 px (Mòdul)

- Fix: 60 € / CPM
- Rotatiu: 20 € / CPM

4

1

3

Finestra emergent (pop up)

- 5 segons: 50 € / CPM
*CPM: preu per cada 1.000 impressions
de cada edició

El preu inclou disseny
GIF, vídeos i d’altres, a consultar
· Inclou enllaç al web del client
· 21% IVA no inclòs
· Descomptes a aplicar segons campanya
· Altres promocions a consultar
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DIARI LA dCIUTAT
igital de proximitat
El teu

630979590 | 637686696
info@laciutat.cat
www.laciutat.cat

TARRAGONA
TARRAGONÈS
REUS
BAIX CAMP

PRESENTACIÓ

TARRAGONA
TARRAGONÈS
REUS
BAIX CAMP

ACOSTA'T A TOTS21
TOTS21 és un diari digital amb 14 anys de recorregut a Tarragona
i el Camp de Tarragona, que s'ha sabut adaptar a la societat a la
que serveix i als canvis tecnològics mantenint el seu tarannà de
ser el diari més neutral i marcant la pauta informativa a la
comarca.
El nostre ADN és la qualitat informativa, el rigor periodístic i
l'objectivitat.

TARRAGONA
TARRAGONÈS
REUS
BAIX CAMP

ESPECIALS I MONOGRÀFICS
+Oxigen
TOTS21 és un suport que és sinònim de qualitat i especial
sensibilitat per la cultura i la sostenibilitat mediambiental, amb
suplements i publicacions especialitzades com +Oxigen -on
s'aposta per la sostenibilitat, l'economia circular i la transició
energètica- +Oxigen posa en valor aquests objectius, en línia
amb els ODS de l'ONU, de manera que es fa visible la feina que
fan els municipis, les institucions i les empreses de les
comarques de Tarragona i de Catalunya.

Les Rutes Jujol
Disposem del monogràﬁc de Jujol, on donem a conèixer l'obra
de l'arquitecte a les comarques de Tarragona.

Sal i Pebre
En el camp de la gastronomia, tenim la secció Sal i Pebre, on
donem a conèixer la nostra regió a través de la seva proposta
gastronòmica, amb els plats característics dels nostres pobles,
que ens diuen molt d'ells i la seva gent. La secció aborda també
el món hoteler, especialment quant a propostes innovadores.

TARRAGONA
TARRAGONÈS
REUS
BAIX CAMP

ANUNCIANTS
Pràcticament totes les empreses químiques i
algunes de les ﬁrmes més rellevants de
Tarragona s'anuncien en el nostre mitjà com
G O L F CO S TA D O R A D A , A F E PA S A ,
CARBUROS METÁLICOS, GOLF INFITUM,
NÀSTIC DE TARRAGONA o MESSER.
Això és degut a la línia editorial seriosa i
moderada que seguim, allunyada totalment
del periodisme groc i les 'fake news' tan de
moda ara per a buscar el clic i així elevar les
audiències.
Empreses de Barcelona com AGBAR, SOREA i
l'Agència de Residus de Catalunya busquen
en Tots21 la inﬂuència que exercim al
Tarragonès i Baix Camp per la conﬁança que
han dipositat en nosaltres aquests pobles,
malgrat ser més petits que alguns dels
digitals de la competència.
Així mateix, aportem el coneixement i
l'experiència de més de 35 anys d'alguns dels
periodistes més reconeguts de la província.
A tot això cal afegir les nostres instal·lacions,
que compten amb plató de televisió, que ens
fa molt atractius a l'hora de contractar-nos
per a publireportatges, anuncis en el nostre
canal de youtube i xarxes socials.
Ens audita OJD (l'agència que controla els
mitjans de comunicació més importants de
Catalunya i Espanya tant en paper com ràdio i
televisió) amb una mitjana mensual de
80.000 visites.

TARRAGONA
TARRAGONÈS
REUS
BAIX CAMP

TARIFES I AUDIÈNCIES
Tarifes MegaBanner 1080x90
Publicació d'un mes: 900€+ IVA.
Publicació de 15 díes: 550€+ IVA.
Publicació d'una setmana: 290€+ IVA.
Ubicació: portada de Tots21 i totes les seccions interiors a capçalera.

Tarifas Banner 780x90
Publicació d'un mes: 780€+ IVA.
Publicació de 15 díes: 350€+ IVA.
Publicació d'una setmana: 175€+ IVA.

Ubicació: portada de Tots21, centre pàgina.

Tarifas Banner 300x250
Publicació d'un mes: 475€ + IVA.
Publicació de 15 díes: 295€ + IVA.
Publicació d'una setmana: 175€ + IVA.
Ubicació: portada de Tots21.cat i totes les seccions interiors.

Patrocinis
Secció com serà la química en el 2029
1.250€ + IVA 6 messos.
Secció Nàstic
2.400€ + IVA any.
Publireportatges d'empresa i entrevistes
1.150€ +IVA.
Audiovisuals
Publicació d'un spot publicitari
De producció aliena a Tots21: les mateixes condicions que els banners. Mides 300x250.
Entrevistes a plató plataforma de televisió per internet
Fins 5 minuts, 1.850€ +IVA.

Editats per Tots21 i amb veu profesional.

Campanyes especials
Consulteu preus.

diovisual · Podcast · P
citat · Geolocalització
deo · Audio · Històries
diovisual · Publicitat ·
ització · Video · Històr
diovisual · Podcast · P
citat · Geolocalització
deo · Audio · Històries
diovisual · Publicitat ·
Mediakit
2022
ització · Video · Històr
1
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Més que una ràdio,

on els anunciants comuniquen
de manera diferent.
Ràdio Ciutat és la primera plataforma de ràdio online de Tarragona.
Vam iniciar oficialment la nostra programació el 30 de gener de 2015, en un context complicat, en plena crisi econòmica i de tancament de mitjans de comunicació.

Som la primera ràdio catalana que emet exclusivament per internet.
Les primeres emissions en proves es van realitzar el 18 de maig del 2014.
Els nostres continguts es poden escoltar i veure a la nostra web (www.rctgn.cat) i a les
nostres aplicacions per a mòbils (Android i iOS) i per televisió (Google TV). A més dels mitjans propis comptem amb unes potents xarxes socials.

Líders a Facebook.
Som el mitjà audiovisual local català amb més seguidors a Facebook. Tenim una comunitat de més de 25.000 seguidors. La nostra oferta a xarxes la complementa Instagram,
Twitter, YouTube i Twitch,

La ràdio de la innovació.
Des del nostre naixement hem potenciat projectes d’innovació. Des del desenvolupament
d’una plataforma específica per a ràdio (per a web i app), única en el món, passant per
la instal·lació d’equips de realització televisiva en els nostres estudis, fins a les primeres
emissions d’una ràdio local a Twitch.
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TARIFES 2022
FALQUES / MENCIONS DE 20 SEGONS

PREU

Falques en programa seleccionat (durant el programa)						

10 €

Menció en directe en programa seleccionat (durant el programa) 					

15 €

Falques preroll / setmanal (preu per programa/podcast)

173 €

					

Falques en rotació a l’emissió en directe (8 falques/dia)						

12 €

Falques en rotació a l’emissió en directe (4 falques/dia)						

8€

WEB BANNERS: 728x90 - 300x250 - 300x600

PREU

1 setmana (7 dies)

									90 €

*Pots incloure qualsevol de aquestes mides

WEB BANNER EXCLUSIU, FIXE: 728x90 o 300x250 o 300x600
1 setmana (7 dies)

PREU

									270 €

* Aquest banner es exclusiu per a un anunciant

PUBLICITAT INTEGRAL WEB
1 setmana (7 dies)

PREU

									400 €

PREU

AUDIOVISUAL
Spot (dins de programa o espai sencer al web i xarxes)

					

10 €

* El spot es veurà durant la grabació del video del programa complet
Faldons (5 per programa sencer al web i xarxes)							

25 €

* Els faldons es veuran durant la grabació del video del programa complet
* Els faldons es veuran als resums del video per a xarxes
Faldons durant tota la capsula de video (aproximat 1 minut)						

4

35 €

PAQUETS
PAQUET MENSUAL A

						

Falques en rotació a l’emissió en directe (4 falques/dia)
Web (Banners 728x90 - 300x250 - 300x600)

Tarifa

			

224 €

				

360 €

									584 €

PAQUET MENSUAL B

						

Falques en rotació a l’emissió en directe (8 falques/dia)

Tarifa

			

336 €

				

360 €

(Bon dia Tarragona, Carrer Major, Nàstic, Golfes, etc.) 					

200 €

Web (Banners 728x90 - 300x250 - 300x600)

Preu especial

450 €

Preu especial

1 falca diaria (programes premium 5 dies / setmana)
								896 € 		 600 €

PAQUET ANUAL A

						

Tarifa

Falques en rotació a l’emissió en directe (4 falques/dia)				

2.920 €

Web (Banners 728x90 - 300x250 - 300x600)

4.680 €

				

									7.600 €

Preu especial

4.560 €

		

PAQUET ANUAL B

						

Tarifa

Falques en rotació a l’emissió en directe (8 falques/dia)				

4.380 €

Web (Banners 728x90 - 300x250 - 300x600)					

4.680 €

Preu especial

1 falca diaria (programes premium 5 dies / setmana)
(Bon dia Tarragona, Carrer Major, Nàstic, Golfes, etc.) 				
								

2.400 €
11.460 €

5.157 €
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PAQUETS ESPECIALS
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On escoltar-nos i veure’ns?:
Emissores: Ràdio Ciutat de Tarragona

Web: www.rctgn.cat

AUDIÈNCIA 2021
Pàgines vistes web (acumulat anual Grup Quimeras): 975.123 any / 81.260 mes
Usuaris web (acumulat anual Grup Quimeras): 324.322 any / 23.214 mes
App (iOS, Android i Android Tv): 4.230 descàrregues
Facebook: 28.000 seguidors (mitjà audiovisual local líder a Catalunya)
Twitter: 7.239 seguidors | Instagram: 2.580 seguidors

OIENTS 2021
Descàrregues àudio (podcast): 1.213.968 descàrregues
Oients streaming (ràdio online): 18.765 oients / any
Oients sessions streaming (connexions ràdio online): 489.712 sessions / any
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+34 633 059 616

