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Pallars Digital supera el milió de
visites i els 331.000 usuaris únics
el 2021
El telèfon mòbil continua sent la principal via d'accés per als lectors del diari

El diari segueix gaudint d?unes molt bones xifres d?audiència | PD

El diari Pallars Digital ha tancat l'any 2021 amb unes xifres que el continuen situant com a
referent informatiu a les comarques pallareses. Segons dades auditades per l'OJD, entre l'1 de
gener i el 31 de desembre de l'any passat, el diari va rebre 1.086.474 visites, unes dades que es
tradueixen en una mitjana de 2.977 visites al dia.
Pel que fa als usuaris únics, és a dir, la quantitat de persones que han entrat almenys un cop
al diari, durant el 2021 se n'han registrat 331.949, el que significa una mitjana de 27.662 usuaris
únics al mes. Aquestes xifres d'audiència demostren la incidència i la rellevància del mitjà en el dia
a dia dels pallaresos.
El mòbil es consolida un any més com la plataforma preferida dels lectors per accedir a Pallars
Digital, amb un 77% dels visitants que entren per aquest suport, molt lluny d'altres dispositius
com l'ordinador (19,4%) o la tablet (3,6%). Cal destacar també que tres de cada quatre visitants
(el 74,9% concretament) són nous lectors del diari.
Pel que respecta al perfil demogràfic, el lector mitjà de Pallars Digital és una persona de 45 anys o
més, ja que el 71,8% de l'audiència té més de 45 anys. Dividits per sexes, les dones suposen
una mica més de la majoria, perquè representen un 56% de l'audiència enfront del 44% dels
homes.
Geogràficament, les visites estan prou repartides entre les dues capitals de província, Tremp i
Sort; però els nostres lectors també ens llegeixen des de la resta de poblacions pallareses i
també des de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Lleida o països com Andorra, Estats Units,
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Suïssa o Guinea.
Malgrat els bons resultats, val a dir que les xifres de 2021 són inferiors a les que el mitjà va registrar
el 2020, un any marcat per la pandèmia i que informativament va despertar de manera especial
l'interès dels ciutadans del Pallars. En tot el 2020 es van assolir les 1.586.710 visites i els
419.535 usuaris únics.
Altres notícies que et poden interessar
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