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ComScore i OJD certifiquen el
lideratge de NacióDigital en la
premsa digital en català
Els dos rànquings de mesura d'audiències confirmen el mitjà com el més llegit
NacióDigital és el líder sòlid de la premsa digital en català. Ho certifiquen tant les dades d'OJD -que
atorguen a aquest mitjà la primera posició per 26è mes consecutiu- així com també les del
mesurador comScore.

Lectors a la premsa digital en català el març de 2017 segons comScore.
*Les dades d'ElNacional.cat inclouen la seva edició en castellà

NacióDigital és líder a comScore amb un total d'1.356.000 lectors. La segona posició recau a l'edició
digital de l'Ara amb 1.139.000 lectors mentre que ElNacional.cat tanca el podi amb 804.000 però
incloent en el comput els lectors de la seva edició en castellà. Molt per darrera se situen Vilaweb
(328.000), El Món (205.000) i El Punt Avui (120.000). Finalment, cal destacar les dades de dos
diaris digitals en castellà editats a Catalunya: Economía Digital (823.000) i Crónica Global (686.000).
En el cas d'OJD NacióDigital continua mantenint el lideratge ininterromput des del febrer de 2015.
El passat mes de març es va tancar amb un total de 2.494.834 d'usuaris únics i 23.601.742
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pàgines vistes.
L'edició digital de l'Ara recupera la segona posició però queda amb 1.782.356 únics. La plataforma
de continguts virals Catalunya Diari cau a la tercera posició amb 1.502.134 usuaris. Per darrera se
situen Vilaweb (1.327.571), El Món (1.046.879), El Punt Avui (967.338) i El Nacional (928.387).

Usuaris únics de la premsa digital en català el març de 2017 segons OJD

NacióDigital, segons l'OJD, també és líder en pàgines vistes -vuit milions més que Vilaweb i 13
que l'Ara-, en usuaris únics diaris (199.983), en visites (8.283.981) mentre que té un temps mitjà
de visita de 6 minuts i 26 segons, només per darrera de l'edició digital de l'Ara.
Dos rànquings liderats per NacióDigital
Ambdós rànquings, liderats per NacióDigital, es diferencien que en el cas de l'OJD es compten
navegadors únics per dispositius -i, per tant, es pot duplicar una mateixa persona- mentre que
comScore avalua lectors reals a partir de combinar elements de mesura purament quantitatius i
enquestes amb mesuradors als dispositius.
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