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20 edicions territorials repartides
per tot el país
La gran implantació en l'àmbit local és el nostre valor diferencial, un gran patrimoni
informatiu que ens obre finestres arreu

L'aposta de NacióDigital per la informació de proximitat és ferma i consistent. A més de l'edició
nacional, el diari compta amb 20 edicions territorials repartides per tota la geografia catalana, que
ens permeten aprofundir en l'actualitat local i alhora aporten una gran perspectiva per analitzar i
comprendre la realitat. La coordinació entre les edicions territorials i la nacional és la clau per
comprendre com afecten les qüestions locals a la resta del país, i viceversa.
Osona.com h
( ttp://www.osona.com
) és l'origen de tot. És on va néixer el diari l'any 1995 i que
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poc després donaria peu a l'aparició de la marca NacióDigital a escala nacional. Amb el centre
neuràlgic ubicat a Vic, aquesta continua essent, ara com ara, una de les edicions amb més pes
dins l'estructura del diari.
Com no podia ser d'altra manera, també som presents als 4 punts cardinals del país, amb
informació específica de Barcelonahttps://www.naciodigital.cat/grans/temes/781/barcelona)
(
inclosa directament dins l'edició nacional, per la importància i repercussió que indubtablement té el
que passa a la capital sobre la resta del territori. Nacióhttp://www.naciodigital.cat/girona)
(
Girona
(https://www.naciodigital.cat/girona) , NacióLleida
http://www.naciodigital.cat/lleida)
(
i
NacióTarragonahttp://www.naciodigital.cat/tarragona)
(
són les capçaleres de les altres tres
demarcacions.
La zona anomenada "els Vallesos", que engloba el Vallès oriental i l'occidental, ha adquirit un
pes específic important els darrers anys, i això s'ha reflectit en l'expansió de NacióDigital en aquest
territori. Així, a més de les edicions de Terrassa, anomenada La Torre
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau) , i de Sabadell, NacióSabadell
(https://www.naciodigital.cat/sabadell) , n'hem incorporat dues més amb l'adquisició de RubiTV
(https://www.rubitv.cat/) i la posada en marxa de la benjamina del grup, NacióSantCugat
(https://www.naciodigital.cat/santcugat) , que vam inaugurar el desembre del 2019
(https://www.naciodigital.cat/noticia/194478/sant/cugat/dona/benvinguda/nova/edicio/naciodigital) .
A la Catalunya central hi tenim tres edicions amb caràcter propi. NacióManresa
(https://www.naciodigital.cat/manresa) és una mostra de solidesa i implantació, ja que s'ha
consolidat des de fa anys com un referent informatiu de la zona. Ben a prop seu, NacióGranollers
(https://www.naciodigital.cat/naciogranollers) i NacióBaixMontseny
(https://www.naciodigital.cat/baixmontseny) tanquen el triangle.
Als peus dels Pirineus, hi dibuixem una línia d'oest a est que capta el batec del cor de Catalunya,
amb les edicions PallarsDigital ( https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital
) , NacióSolsona
(https://www.naciodigital.cat/naciosolsona/) , NacióBerguedà
(https://www.naciodigital.cat/bergueda) , NacióRipollès
https://www.naciodigital.cat/elripolles)
(
i NacióGarrotxahttps://www.naciodigital.cat/garrotxa
(
) . I a la meitat sud del país, donem
cobertura a través de NacióBaixPenedès (https://www.naciodigital.cat/baixpenedes
),
NacióReushttps://www.naciodigital.cat/reus
(
) i Aguaita (http://www.aguaita.cat/
) , que ens
manté una finestra oberta a la realitat de les Terres de l'Ebre.
Finalment, mantenim la vista posada també al País Valencià
(https://www.naciodigital.cat/noticies/1476) , a qui dediquem secció pròpia emmarcada dins l'edició
nacional de NacióDigital.
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