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CULTURES

Regió7.catés el segon web d’in-
formació comarcal amb més au-
diència de Catalunya, segons el
nou rànquing oficial de mitjans di-
gitals catalans presentat aquest
migdia al Palau de la Generalitat.
L’audiència dels webs informatius
en llengua catalana acumula 6,8
milions d’usuaris únics al mes,
dels quals gairebé 140.000 cor-
responen a l’edició digital de Re-
gió7, segons les dades del mes de
gener.

A la Catalunya central, 4 de
cada 10 persones consulten Re-
gió7.cat mensualment. El web es
referma com el mitjà informatiu de
temàtica comarcal líder indiscuti-
ble a la Catalunya central, mentre
que el paper, consolidat amb apro-
ximadament 50.000 lectors diaris,
és líder destacat davant de tota la
competència impresa.

En total, les notícies, fotografies
i continguts publicats per Re-
gió7.cat durant el mes de gener van
generar prop del 35 % més de lec-
tures que les registrades el mes de
desembre del 2011. Les informa-
cions que van generar més in-
terès van ser la mort de dos es-

quiadors bagencs a França; l’as-
sassinat d’una dona a l’Ametlla
de Merola; la retransmissió minut
a minut dels partits d’anada i tor-
nada entre el Barça i el Madrid cor-
responents a quarts de final de la
Copa del Rei; el nou projecte em-
presarial de l’exconseller Josep
Huguet i la presidenta del Consell
Comarcal, Adriana Delgado; el
canal de festes; i el canal del temps.

Els lectors de Regió7.cat dedi-
quen una mitjana de 7 minuts a
llegir els continguts del web. En el
40 % dels casos hi accedeixen a tra-
vés de Google, i el 25 % des de Fa-
cebook, mentre que continuen
essent majoria els qui teclegen
directament www.regio7.catal na-
vegador (el 40 %). Alguns lectors
combinen aquestes opcions. Men-
sualment, les webs del grup edi-
torial EPI a Catalunya –Regió7,
Diari de Girona i Empordà– sumen
394.000 usuaris únics mensuals i
4,3 milions de pàgines vistes. 

Les dades de Regió7 són espe-
cialment destacades en el capítol
de penetració en el seu mercat,
com també passa en la publicació
de paper. Les publicacions elec-
tròniques d’informació diària amb

més visites en relació amb la po-
blació del seu àmbit són Vilanova
Digital i Cugat.cat. Darrere seu, en
tercer lloc a Catalunya, s’hi col·loca
Regió7.cat, seguit de Diari de Gi-
rona. Queden darrere seu Anoia

Diari i Reusdigital. El mitjà amb
més penetració, Revista de Cam-
brils, es destaca abastament de les
publicacions esmentades, però té
una periodicitat no diària i un
àmbit reduït.

Com a publicació d’informació
comarcal, Regió7 només és supe-
rat per Diaridegirona.

El lideratge correspon a Televi-
sió de Catalunya (amb 1,72 milions
d’usuaris mensuals), seguit del
diari Ara (1,04), El Punt Avui
(543.407), Vilaweb (467.843), 3/24
(455.000) i les webs agrupades
sota la capçalera Nació Digital
(368.000 d’audiència conjunta). 
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Regió7.cat és el segon web d’informació
comarcal en català més llegit de Catalunya

L’edició digital del diari és líder absoluta a la Catalunya central i la quarta del país en penetració al seu territori 

El director musical del Liceu,
Michael Boder, adverteix en una
carta dirigida al director del teatre,
Joan Francesc Marco, del risc que
la suspensió d’una part de la tem-

porada converteixi el coliseu en
«un teatre italià de províncies».
A la carta, Boder proposa com a so-
lució una simplificació de «l’apa-
rell administratiu inflat», una re-
estructuració del conveni, i que el
cor i l’orquestra treballin més en
l’àmbit europeu, el que converti-
ria el Liceu en «un teatre de futur».
Boder qualifica d’«irresponsabili-
tat» la decisió artística de suprimir
per al 2012 les produccions ope-
rístiques de Zemlinski, Debussy i

Strauss, i els concerts amb músi-
ca de Schönberg. Políticament,
l’ERE tampoc no té, segons la seva
opinió, «gaire lògica»: «Com es
pot dir a la gent que els treballadors
de l’òpera passen mig any fent
unes vacances pagades per una al-
tra partida pressupostària?». El
director musical expressa el seu te-
mor perquè amb aquestes mesu-
res «el Liceu tindrà seriosos danys,
sinó l’acaben destruint. O toquem
o desapareixem».
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Liceu: un teatre italià de províncies?
El director musical,

Michael Boder, adverteix
Marco en una carta dels
perills de les decisions preses



Jaume Ponsarnau a Regió7 participant en un xat amb els lectors
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Publicació Visitants mensuals
1-TVC 1.726.000
2-Ara.cat 1.045.000
3-El Punt Avui 543.000
4-Vilaweb 467.000
5-3/24 455.000
6-Naciódigital.cat 368.000
7-Catalunya Ràdio 333.000
8-Racó Català 265.000
9-Diari de Girona 231.000
10-Esport3                                         226.000
11-Directe.cat                                    157.000
12-Regió7 137.000
13-BTV                                                 127.000
14-Cronica.cat                                      96.000
15-Lamalla.cat                                     81.000

EL RÀNQUING

CONVERTIT EN UN SUPERVENDES A
ESCANDINÀVIA I A ALEMANYA, L’ESCRIPTOR
suec Jonas Jonasson aterra a l’estat amb la seva
primera novel·la, L'avi de 100 anys que es va
escapar per la finestra (La Campana/Salamandra),
amb la qual recorre de la mà d’un avi centenari
«les misèries de la humanitat» del segle XX. El
protagonista és Allan Karlsson, un ancià que el
dia de la festa del seu 100 aniversari, en
presència de les autoritats locals, decideix
escapar i es veu implicat en mil aventures, guiat
pel sentit comú i un escàs temor a la mort.



Jonas Jonasson signa
el penúltim best-seller
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