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Compromesos amb la informació

Compromesos amb el nostre territori

GRUP

TERRES DE L’EBRE
LA.PRODUCTORA
AUDIOVISUALS • PUBLICITAT • ACTES i CONCERTS • PROGRAMES TV • DIRECTES

MITJANS DE COMUNICACIÓ COL·LABORADORS

ANÀLISI D’AUDIÈNCIA

29.300

teleespectadors diaris a TV

313.000

pàgines vistes mensuals de mitjana
al diari digital

91.000

usuaris únics mensuals de mitjana
al diari digital

10.000

peces informatives anuals a la TV i
al diari digital

53.000

seguidors a les xarxes socials

Ebre Digital SL i L’Ebre TV SL

El principal objectiu de Canal Terres de l’Ebre és el servei d’informació i entreteniment al llarg de
l’àrea d’influència de les Terres de l’Ebre, apostant sempre per la qualitat, la pluralitat, i per donar a
conèixer als seus ciutadans tot allò que passa al territori des d’una òptica de servei públic.

Líder a les Terres de l’Ebre
6 de cada 10 persones perfereixen Canal Terres de l’Ebre que el seu competidor
local (Estudi Infortècnica 2020).

L’any 2013, les dues televisions de referència a les Terres de l’Ebre, Canal TE i L’Ebre TV s’uneixen per
crear Canal Terres de l’Ebre, la primera i única televisió de Catalunya nascuda de la unió entre mitjans i
empreses per ser líder i referència en donar un servei públic als ciutadans.

29.300 espectadors diaris
Un 19% del la població de les Terres de l’Ebre sintonitzen cada dia Canal Terres de
l’Ebre, aconseguint ser una de les televisions locals més vistes de Catalunya en
proporció al nombre d’habitants.

Canal Terres de l’Ebre és un projecte recolzat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya i pel Govern de la
Generalitat, per modèlic i exemplar, i que s’ha consolidat com el gran grup audiovisual de referència al
sud de Catalunya.

TV a la carta

Segueix-nos a

Tots els programes sempre disponibles online a www.ebredigital.cat/canalte

En directe 24 hores a www.ebredigital.cat

Màxima difusió

Pots seguir Canal Terres de l’Ebre on i quan vulguis des d’internet a
través de PC, mòbil, tablet o Smart TV en qualitat HD.

Els continguts de Canal Terres de l’Ebre arriben a
tot Catalunya a través de La Xarxa.

Clara Tena

Dani Sainz de Aja

Lluïsa Bertomeu

Josep Pitarch

Jordi Segarra

Leonor Bertomeu
Berta Treig

Rècord històric d’audiència
Canal Terres de l’Ebre torna a assolir el seu rècord absolut d’audiència, segons l’últim estudi de l’empresa
Infortècnica del 2020.
Canal Terres de l’Ebre disposa de la redacció més nombrosa i qualificada
del territori, vinculada a 2 grups de comunicació, i que subministra
permanentment notícies i reportatges a diferents mitjans de
				
comunicació de tot Catalunya.

Corresponsalia

Referent
informatiu

+3.000
Vídeo notícies anuals

+1.000

Entrevistes anuals

+300

Reportatges informatius

+500

Notícies anuals elaborades
per a les 200 ràdios
municipals de
La Xarxa

Més de 109.000
telespectadors han seguit
Canal Terres de l’Ebre de
forma habitual durant l’últim
mes, assolint un share del
6%, situant-se com la sisena
televisió més vista del territori,
molt aprop de Televisió
Espanyola, i superant a Cuatro,
el 3/24 i 8TV.
Son unes dades que consoliden
el creixement de Canal Terres
de l’Ebre per cinquè any
consecutiu i la posicionen
com la televisió local líder
respecte al seu competidor
local, on sis de cada deu
persones prefereixen informarse i entretenir-se a través de la
nostra televisió.

Júlia Albesa
Andreu Miralles

Eduard Carmona

Roger Font
Oriol Gracià

Ximo Rambla

Susanna Cases

Michel Viñas
Michel Viñas

COBERTURA

DIFUSIÓ NACIONAL

El Canal Terres de l’Ebre és l’únic mitjà i canal estable de comunicació que cobreix de manera permanent
l’anomenada Vegueria de les Terres de l’Ebre, unint a través de la televisió els habitants d’aquest territori.
Això és possible gràcies als més de vint reemissors repartits per les comarques del Baix Ebre, Montsià,
Terra Alta i Ribera d’Ebre, i que, a més, fan possible que la televisió arribi a franges del nord del País
Valencià i Aragó.

Xarxa de 22 reemissors.
Audiència potencial de 192.000 persones
Terra Alta
Ribera d’Ebre

Cobertura a totes les Terres de l’Ebre, i
amb dificultat a Alfara de Carles, Paüls,
Godall i Miravet.

Baix Ebre

52 municipis i 18 nuclis urbans.
Montsià

Arribem a franges frontereres del nord de
Castelló i el Baix Aragó.

Donem a conèixer la cultura i
les tradicions de les Terres de
l’Ebre a tot Catalunya

25TV
Aran TV
Banyoles Televisió
Balaguer Televisió
BTV - Barcelona Televisió
Canal 10 Empordà
A més, la difusió del contingut generat pel Canal Terres de l’Ebre també
Canal Blau TV
arriba al circuit de Televisions Digitals Independents, format per 10
Canal Camp
televisions locals, de les quals el Canal Terres de l’Ebre en forma part com a
Canal Reus TV
sòcia fundadora.
Canal Taronja Anoia
Canal Terrassa
Canal Terres de l’Ebre
Cugat.cat TV
Despí TV
EL 9 TV
elprat.tv
el3d8 - Penedès
Empordà Televisió
ETV
Gavà Televisió
La Palma TV
Lleida Televisió
m1tv
Maricel TV
Molins de Rei Televisió
Mollerussa TV
Nord Televisió
Olot Televisió
Pirineus TV
Ràdio i Televisió d’Andorra
RTV Vilafranca
RTVE Vendrell
RTV Cardadeu
RTV L’Hospitalet
RTV10 Sant Esteve Sesrovires
Sant Andreu TV
TAC 12
Tàrrega Televisió
Teleb - Televisió de Badalona
Televisió del Berguedà
Televisió del Ripollès
TV Costa Brava
TV Girona
48 TELEVISIONS LOCALS
TV Vandellòs
TV Sant Cugat
Vallès Visió
VAT - Vídeo Ascó Televisió
VOTV Vallès Oriental Televisió

El Canal Terres de l’Ebre és el representant de La Xarxa de Comunicació
Local al sud de Catalunya. Això implica que és també el mitjà que difon tot
allò que passa a les Terres de l’Ebre al conjunt del país a través de les 48
televisions locals i més de 200 emissores de ràdio municipals.

Canal Terres de l’Ebre, a un clic
Mira’ns ens directe i en HD les 24 hores
del dia a www.ebredigital.cat/en-directe
Canal Terres de l’Ebre ha
esdenvigut pionera en la
transició digital, apostant per
l’emissió, producció i realització
de programes i notícies en alta
definició. Un camí iniciat que també
es pot gaudir a través del nostre
streaming.

Consulta tota la graella de programació diària i setmanal
a www.ebredigital.cat/graella

Torna a veure tots els programes a
www.ebredigital.cat/canalte

Coneix els continguts que hi haurà durant el dia i els programes que
podràs veure. No deixis de consultar la nostra graella de programació,
sempre actualitzada i amb tota la informació.

PREMIS I RECONEIXEMENTS
2020

NOMINACIÓ

CANAL TERRES DE L’EBRE

Finalistes al PREMI NACIONAL DE COMUNICACIÓ 2020 en l’apartat de Millors Mitjans de Comunicació
de Proximitat de Catalunya.
2020

NOMINACIÓ

L’ESTRET DE MAGALLANES

Finalista als PREMIS ZAPPING 2020 de qualitat audiovisual en la categoria de televisió local.
2019

NOMINACIÓ FESTIVAL DE CANNES TREMOLORS: HISTÒRIES DE LA BATALLA DE L’EBRE

La sèrie ‘Tremolors: històries de la batalla de l’Ebre’ va
ser seleccionada per La Xarxa l’any 2019 per representar
als programes de qualitat produïts pers les TV locals
de Catalunya, i va ser finalista en la selecció oficial del
FESTIVAL DE CANNES a França. La sèrie, explica de
manera temàtica, els fets ocorreguts durant la gran
batalla de la Guerra Civil.

2019

DOCUMENTAL

L’AIGUA. ESCLAT DE VIDA

Premiat al festival de
turisme TERRES FESTIVAL
2019. Dirigit per Miki
Colomer, realitzat per la
Comunitat de Regants
de l’Esquerra de l’Ebre, La
Productora i Canal Terres de
l’Ebre.
2019

RECONEIXEMENT

TERCER CONGRÉS CATALÀ DE CUINA

Reconeixement del Consell Executiu de l’Institut Català de Cuina i la Comissió de Terres de l’Ebre pel
suport al Tercer Congrés Català de Cuina.
2018

PERIODISTA CANAL TERRES DE L’EBRE SUSANNA CASES

PREMI ANICETO GARCIA 2018 en reconeixament a la difusió de l’esport ampostí.
2018

PERIODISTA CANAL TERRES DE L’EBRE SARA HERNÁNDEZ

Premi TOTS ELS GOLS 2018 a la millor periodista de la temporada.
2018

DOCUMENTAL

REFERÈNDUM 1-O A LES TERRES DE L’EBRE: CRÒNICA D’UNA
JORNADA HISTÒRICA

Premiat als IV PREMI TERRES DE L’EBRE DE PERIODISME 2018.
2018

2019

RECONEIXEMENT

PROGRAMA LA BARCA DE L’ANDREU

Premiat als GARDONS DE LA PESCA CATALANA
2018 per la difusió de la pesca a Catalunya. Premi
entregat pel President de la Generalitat, Quim Torra,
i la Consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, a Andreu
Carranza, presentador i Miki Colomer, realitzador.
2017

PERIODISTA CANAL TERRES DE L’EBRE DANI SAINZ DE AJA

PREMI DIARI LA REPÚBLIA CHECA 2017 com a millor presentador de televisió de la provincia de
Tarragona a l’informatiu realitzat per Canal Terres de l’Ebre per La Xarxa ‘Al Dia Cap de Setmana’.
DIPLOMA FP DUAL 2019

Reconeixement del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per la contribució de
l’empresa a la formació d’estudiants en pràctiques.

2015

ESTAND EXPOEBRE

Premiat com el MILLOR ESTAND EXPOEBRE 2015.

CONNECTATS AMB TU
Coneix tot el que passa a les Terres de l’Ebre

Segueix al minut
tota l’actualitat i els
últims programes de
TV al nostre Twitter
www.twitter.com/canalte

Reb al teu mòbil de manera fàcil
i gratis, totes les notícies dels
nostre territori, actes d’agenda,
articles d’opinió, els programes
de Canal Terres de l’Ebre, i molt
més.

La segona televisió local
amb més seguidors a
Facebook de tot Catalunya

Subscriu-te al servei. És molt senzill!

+23.750

Un servei gratuït,
únic i pioner
als mitjans de
comunicació del
nostre territori que
et permet seguir
còmodement tota
la informació local
des del teu mòbil.

Segueix l’instagram de Canal Terres de
l’Ebre i descobreix com és la TV per dins
www.instagram.com/canalte

Segueix-nos també al nostre canal de
Telegram per seguit tota l’actualitat
www.telegram.com/canalterresdelebre
Sabràs tot el que passa darrere els
programes, com preparem el directes, i el
moments més divertits. T’ho perdràs?

Rep cada dia al teu correu electrònic tota la informació de les Terres
de l’ebre a la nostra newsletter. Subscriu-te a www.ebredigital.cat
Segueix-nos! T’agradarà!

SERVEIS

PROGRAMES ESPECIALS

COBERTURES

Realització i emissió en directe o en diferit a través del Canal Terres de l’Ebre i també a tot
Catalunya a través de La Xarxa, de qualsevol tipus d’acte de les Terres de l’Ebre.

Seguiment integral, tant audiovisual com escrit, de qualsevol tipus d’acte: polític, social, cultural, esportiu, festes, fires, música, teatre....

PROGRAMA EN DIRECTE

PROGRAMA EN DIFERIT

ESDEVENIMENTS

FIRES I FESTES

RODES DE PREMSA

PLENS MUNICIPALS

MÉS SERVEIS
Disposem del material tècnic audiovisual, de les instal·lacions necessàries i de l’equip humà
per realitzar qualsevol tipus de peça audiovisual amb la màxima qualitat.

Experiència, qualitat i
màxima difusió

AUDIOVISUALS
Ens encarreguem de la producció i realització de qualsevol peça audiovisual arreu del territori,
amb gravacions d’alta qualitat amb els professionals més qualificats.
ESPOTS
VÍDEOS CORPORATIUS

REPORTATGES

LLOGUER DE PLATÓ

OPERADOR DE CÀMERA

STREAMING D’ACTES

STEADY CAM

Professionalitat i
credibilitat

ENTRETENIMENT

PRODUCCIÓ DE PROGRAMES

L’ESTRET DE MAGALLANES
El magazín de Canal Terres de
l’Ebre amb sorpreses, música,
emocions, entrevistes i molta
diversió que conjugaran amb
coneixer i les festes del nostre
territori.

INFORMATIUS
L’EBRE NOTÍCIES
L’informatiu de referència a les
Terres de l’Ebre.
De dilluns a Divendres a les
20.30h, Canal Terres de l’Ebre
t’ofereix la informació política,
social, cultural i esportiva més
completa del nostre territori.

AL DIA. TERRITORI SÉNIA
Informatiu d’actualitat de les
Terres de l’Ebre, el Matarranya,
els Ports i el Maestrat.

EL MIRADOR
El debat amb profunditat on
s’analitza una temàtica que
afecta a la nostra societat.

L’ENTREVISTA
L’espai d’entrevistes d’actualitat
a personalitats del món polític,
social i cultural.

L’EBRE AL DIA
El repàs de l’actualitat
informativa amb entrevistes i
connexions en directe

PROTAGONISTES
El programa per seguir
les rodes de premsa més
destacades de la setmana.

SESSIÓ PLENÀRIA
Emissió íntegra dels plens
celebrats als Ajuntaments de
Tortosa i Amposta.

MINUT 91
L’anàlisi i el resum dels partits
jugats pels equips ebrencs
durant el cap de setmana.

EL PARTIT
Emissió íntegre del partit més
destacat de la jornada del
fútbol ebrenc.

ESPORTS

TOT L’ESPORT
Espai informatiu per conèixer
tota l’actualitzat esportiva del
nostre territori.

EBREDIGITAL.TV
Reportatges dels últims
esdeveniments celebrats a les
Terres de l’Ebre

LES TERRES DE L’EBRE EN 4K
Conex les nostres poblacions
com utilitzant l’última
tecnologia de gravació en vídeo.

LA CALAIXERA
Recull dels millors moments
dels actes celebrats els últims
anys.

REPORTERS 2.0
Programa on la gent del nostre
territori és la protagonista a
través de vídeos creats per ells.

L’APARADOR DE LES TERRES DE

L’espai per conèixer els millors
productes dels nostre comerç.

MAIORS
El programa on la gent gran és
la protagonista. Coneixem les
seves històries i vivències.

L’ESMOLET
Programa que dóna a conèixer
la nostra cultura, tradicions i
esdeveniments.

PICALLETRES
Concurs lingüístic on participen
escoles i instituts de les Terres
de l’Ebre.

RODAT A L’EBRE
Emissió de curtmetratges,
documentals i pel·lícules
filmades a les Terres de l’Ebre.

FEM SALUT
La terminologia mèdica a
l’abast de tothom. Amb consells
de salut, notícies i entrevistes.

MISSES
Emissió de les misses
dominicals de l’Arxiconfraria de
la Cinta de Tortosa.

L’ILLA DELS FLAMENCS
El magazín d’estiu de Canal
Terres de l’Ebre amb els
continguts més refrescants.

L’EBRE

ENTRETENIMENT - EMISSIÓ A TOT CATALUNYA
ESPAI DE SAÓ FONDA
Programa que fa una aproximació
al món de l’art entrevistant a
artistes del nostre territori, tot
cercant l’entreteniment mentre
els diferents personatges parlen
de la seva trajectòria artística, ens
expliquen les seves emocions en
els moments de creació.

TREMOLORS: HISTÒRIES DE LA
BATALLA DE L’EBRE
Sèrie coproduïda per Canal Terres
de l’Ebre i TAC12 sobre els 115
dies que va durar la Batalla de
l’Ebre, i que va tenir lloc ara fa 80
anys, entre el 25 de juliol i el 16 de
novembre de 1938.

LA BARCA DE L’ANDREU
Programa dedicat a la mar i a la
pesca per conèixer el treball de
productors i intermediaris.

TERRES DE L’EBRE. RESERVA
DE LA BIOESFERA
Coneixem els racons naturals
més espectaculars de les TE.

SOM D’ALLÀ BAIX
Mostrem per a tot Catalunya
tot el potencial que tenen les
Terres de l’Ebre.

PROGRAMES COPRODUÏTS - EMISSIÓ A TOT CATALUNYA

BEN TROBATS
El magazín matinal de La Xarxa
presentat per la periodista de
Canal Terres de l’Ebre, Clara Tena

CONNECTI.CAT i CONNECTA
10 COMARQUES
Cada dia, donem a conèixer en
directe el que passa al terrritori.

NOTÍCIES EN XARXA
Informatiu matinal de La Xarxa
amb connexions i entrevistes
en directe al territori ebrenc.

REALITZACIONS I DIRECTES

REALITZACIONS I DIRECTES

ACTE INAUGURAL WORLD
SPORTS GAMES
Retransmissió en directe per
a totes les Terres de l’Ebre i
per internet de l’acte inaugural
dels jocs esportius populars
mundials celebrats a Tortosa.

PARTITS DE FUTBOL
Retransmissió en directe i
en diferit de diferents partits
disputats pels diferents
equips de futbol ebrenc.
Emissió també per internet en
streaming per a tot el món.

MISSES
Emissió en directe i en diferit
de les Misses celebrades
pel Bisbat de Tortosa i
l’Arxiconfraria de la Cinta a la
Catedral de Tortosa.

FESTA DEL RENAIXEMENT DE
TORTOSA
Retransmissió en directe
per a tot Catalunya de l’acte
d’obertura de la tradicional
Festa del Renaixement de
Tortosa

CONCURS NACIONAL DE
RETALLADORS D’AMPOSTA
Retransmissió del Concurs
Nacional de Retalladors
celebrat per primer cop a
Amposta i emès a través de La
Xarxa per a tot Catalunya.

CONCURS DE VESTITS DE
PAPER D’AMPOSTA
Retransmissió del tradicional
Concurs de Vestits de Paper
d’Amposta i emès a través de
La Xarxa per a tot Catalunya.

CAMPIONAT DE REM CAMBRA
DE COMERÇ DE TORTOSA
Retransmissió en directe
utilitzant drons per poder veure
en tot moment els campionats.

SHOWCOOKING DE FIRABRIL
EL PERELLÓ
Cuina en directe per a tots
els assistents de la fira amb
l’emissió per streaming i a
través de pantalles gegants.

LA TAVERNA D’ENRICO
Realització i retransmissió
per a tot Catalunya de la
multipremiada obra musical
dels Quicos creada per la Festa
del Renaixement.

INAUGURACIÓ FESTIVAL
DELTEBRE DANSA
Retransmissió en directe per
a les Terres de l’Ebre de l’acte
inaugural del festival de dansa
Deltebre Dansa.

CERTAMEN INTERNACIONAL
DE BANDES VILA DE LA SÈNIA
Retransmissió en directe, i
entrega de DVD’s al moment,
del concerts realitzats al
certamen de La Sénia.

CONCERT COR CARLIT A LA
CATEDRAL DE TORTOSA
Retransmissió per a tot
Catalunya i de l’espectacular
concert de gòspel del Cor Carlit
a la Catedral de Tortosa.

NIT LÍRICA A TIVISSA

CAVALCADES DELS REIS
D’ORIENT A L’EBRE

GRAN CONCERT DE LA CINTA
A LA CATEDRAL DE TORTOSA

NITS A LA BARANOVA DE
TIVISSA

AMPOSTA COMEDY

CONCERT CENTENARI DE LA
FILA D’AMPOSTA

CONCERT VIDEOJOC ‘GRIS’

DEBAT ELECCIONS
MUNICIPALS I GENERALS

JORNADES DE CUINA
GASTROEBRE

PREMIS FEDERICO MAYOR
ZARAGOZA

CONCERT JOAN ROVIRA
‘ENCARA TENIM TEMPS’

PARTITS DEL CLUB VOLEIBOL
ROQUETES

CONCERT 25 ANYS DELS
QUICOS

LA CANTINA CANTORUM DEL
COR FLUMINE DE TORTOSA

CICLES DE CONFERÈNCIES DE
LA PDE

GALA PREMIS CAMBRA DE
COMERÇ DE TORTOSA

PROCESSÓ DE LA VERGE DE
LA CINTA A TORTOSA

CERTAMEN ORÍGENS A SANT
CARLES DE LA RÀPITA

DIRECTES NACIONALS
Retransmissió en directe de diferents actes culturals i esportius de Catalunya a través de La Xarxa.

Jesús Ferrando

72%

un
de la població

Rut Turch

Lorena Bòria

prefereix informar-se per Televisió
Segons una enquesta amb resposta múltiple realitzada pel CAC el 2020.

72%

49%

33%
26%

25%

8%
Televisió

Ràdio

Premsa
paper

Premsa

Internet

Xarxes
socials

La millor manera per donar-te a conèixer

AUDIÈNCIES
TELEESPECTADORS DIARIS

MINUTS DIARIS CONSUMITS

Canal Terres de l’Ebre continua creixent en nombre d’espectadors diaris dia rere dia, assolint una
mitjana l’any 2020 de 29.300 espectadors, una xifra que representa un augment de 7.800 espectadors
respecte el 2019. Les dades reafirmen, un cop més, que el projecte de servei públic de Canal Terres de
l’Ebre es veu recompensat amb l’augment i fidelització diària dels nostres teleespectadors.

Canal Terres de l’Ebre segueix liderant i augmentant el nombre de minuts diari consumits, amb una
evolució clarament a l’alça respecte el 2019.

Un 19% de la població de les Terres de l’Ebre
mira diàriament Canal Terres de l’Ebre
Dels 153.662 habitants que tenen les Terres de l’Ebre, 29.300 miren de mitjana
diàriament el nostre canal, suposant una xifra rècord pel que fa a l’audiència.

2019

AUDIÈNCIA HISTÒRICA

+42.000

+46.000

PROGRAMACIÓ ESPECIAL
NADAL

PROGRAMACIÓ ESPECIAL
CORONAVIRUS

26 de desembre de 2020

22 de març de 2020

20 de gener de 2020
ESPECIAL INFORMATIU
TEMPORAL GLÒRIA

+30.000
2019

12 d’abril de 2020
DOCUMENTAL
L’AIGUA. ESCLAT DE VIDA

+41.000

118.000

158.000

minuts diaris consumits

minuts diaris consumits

Mitjana diària durant l’any 2019.

Mitjana diària durant l’any 2020.

LA TELEVISÓ LOCAL MÉS VISTA

Augment de minuts diaris consumits en un +33%
Equivalent a un augment de 40.000 minuts diaris consumits pels teleespectadors durant el
dia a Canal Terres de l’Ebre el 2020 respecte les dades obtingudes el 2019

2020

21.500

2020

29.300

teleespectadors

teleespectadors

Mitjana diària durant l’any 2019.

Mitjana diària durant l’any 2020.

LÍDERS A LES TERRES DE L’EBRE

Augment de teleespectadors diaris en un +36%
Equivalent a 7.800 nous teleespectadors el 2020 respecte a les dades obtingudes el 2019

Dades d’audiència auditades per l’empresa
Konodrac amb la certificació de La Xarxa.

Màxima transparència
Canal Terres de l’Ebre utilitza des del 2019, la medició d’audiències de l’empresa catalana
Konodrac, un sistema utilitzat per més de 50 televisions d’àmbit estatal, nacional i local que
mesura i extrapola les dades d’ús que proporcionen les televisions que són Smart TV (i que
estan connectades a internet). Amb aquesta informació, s’aconsegueix saber, de manera fiable i
verídica, la quantitat de teleespectadors que té una canal i els minuts que una persona ha passat
mirant un canal de televisió en concret.

XARXES SOCIALS

Connectats amb la nostra audiència

Els mitjans de comunicació de les
Terres de l’Ebre amb més seguidors a les
les xarxes socials

Seguidors

Durant els darrers anys Canal Terres de l’Ebre i Ebredigital.cat han apostat per
donar valor als seus continguts a través de les xarxes socials. Això ha suposat
un augment significatiu en seguidors, demostrant el lideratge i la capacitat de
repercussió social d’ambdós mitjans de comunicació al territori.
Canal Terres de l’Ebre i Ebre digital.cat estan disponibles a Facebook, Twitter,
Instagram, Youtube, Whatsapp, Telegram i en format Newsletter diària.

*Sumatori del nombre de seguidors i subscriptors de Canal Terres de l’Ebre i Ebredigital.cat dels seus respectius Facebook, Twitter,
Instagram , Youtube , Whatsapp, Telegram i la Newsletter diària de Canal Terres de l’Ebre i Ebredigital.cat

SEGUIDORS

28.565

AUGMENT DE SEGUIDORS
EL 2020

+24%

SEGUIDORS

11.530

SEGUIDORS

5.652

AUGMENT DE SEGUIDORS
EL 2020

+62%

SEGUIDORS

4.990

AUGMENT DE SEGUIDORS
EL 2020

AUGMENT DE SEGUIDORS
EL 2020

+24%

+50%

EbreDigital.cat és el primer diari digital que
neix per informar específicament de tot
allò que succeeix a Terres de l’Ebre. Amb
una aposta decidida per la informació de
proximitat, el principal objectiu del diari és
informar amb rigor, qualitat i immediatesa el
dia a dia de les quatre comarques del nostre
territori.

Informació dels 52 municipis ebrencs

Tots els municipis, sense excepció, es veuen reflectits en aquest diari digital, i els centenars d’entitats
ebrenques hi trobaran un altaveu immediat.

Segueix-nos a

EbreDigital.cat és el primer diari digital que neix per informar específicament de tot allò que succeeix
a Terres de l’Ebre, amb una aposta decidida per la informació de proximitat. El principal objectiu del
diari és informar amb rigor, qualitat i immediatesa del dia a dia de les quatre comarques del nostre
territori.

www.ebredigital.cat

Líders a les Terres de l’Ebre
EbreDigital.cat està format per un equip de gent jove,
que s’estima el territori i que creu en les immenses
possibilitats de les noves tecnologies. Disposem d’un equip
de professionals multimèdia –formats en l’era digital- que
compta amb l’experiència i dedicació per a la construcció
d’un mitjà de comunicació de qualitat al nostre territori.

+313.000
pàgines vistes cada mes
de mitjana durant
l’últim any

+91.000

visites d’usuaris cada mes
de mitjana durant
l’últim any

Més de 30
firmes
d’opinió de
reconegut
prestigi

Tot l’esport del
nostre territori
Cobertura de tots els esports i modalitat que
es practiquen a les Terres de l’Ebre. A més,
seguiment dels nostres esportistes que juguen a
altres indrets, tant de Catalunya com Europa.

L’agenda
més completa
amb tota la
informació que
necessites

Connectats
Amb Tu.

AUDIÈNCIES
PÀGINES VISTES MENSUALS DE MITJANA
EbreDigital.cat aconsegueix un
creixement el 2020 d’un 21%
respecte el nombre de pàgines
visitades durant el 2019,
assolint més 313.000 visites
mensuals de mitjana, una xifra
que consolida el projecte digital
com el de més creixement al
territori.

AUDIÈNCIA HISTÒRICA

21%
CREIXEMENT DEL 2020 RESPECTE EL
2019 EN PÀGINES VISTES MENSUALS

Màxima transparència
Audiència digital auditada mitjançant OJD.

USUARIS ÚNICS MENSUALS DE MITJANA
El nombre d’usuaris que
accedeixen mensualment a
EbreDigital.cat també augmenta
i es consolida el 2020 respecte el
2019. Així, s’assoleix un creixement
del 32% amb una mitjana mensual
de més de 91.000 usuaris únics.

AUDIÈNCIA HISTÒRICA

32%
CREIXEMENT DEL 2020 RESPECTE
EL 2019

84%
2015

2016

L’EQUIP
Josep Maria Arasa
Director General
jarasa@ebredigital.cat

CEO GRUP MEDIA
TERRES DE L’EBRE

Joan Antó
Administrador
janto@lonada.com

Miki Colomer

GERÈNCIA I ATENCIÓ AL CLIENT
Administració i RRHH

INFORMATIUS

Karla Obando

miki.c@ebredigital.cat

// info@ebredigital.cat
gestio@ebredigital.cat

L’Ebre al Dia

Dani Sainz de Aja

danisainzdeaja@ebredigital.cat

L’Estret de Magallanes
L’illa dels Flamencs

Lluïsa Bertomeu
Roger Font

lluisabertomeu@ebredigital.cat
rogerfont@ebredigital.cat

El Mirador

Leonor Bertomeu
Josep Pitarch

leonorbertomeu@ebredigital.cat
joseppitarch@ebredigital.cat

Tot l’Esport

Andreu Miralles

andreumiralles@ebredigital.cat

Minut 91

Michel Viñas

mesebre@gmail.com

Connecti.cat i Connecta
10 Comarques

Roger Font

rogerfont@ebredigital.cat

Maiors

Lorena Bòria

tecnicslarapita@lonada.com

Fem Salut

Jordi Segarra

jordi.segarra.costa@gmail.com

EBREDIGITAL.CAT

// informatius@ebredigital.cat
Directora

Thaïs Favà

thaisfava@ebredigital.cat

Dani Camacho

danicamacho@ebredigital.cat

Cap d’Informatius

Dani Sainz de Aja

danisainz@ebredigital.cat

Editora d’Informatius

Berta Treig

bertatreig@ebredigital.cat

Terres de l’Ebre

Júlia Albesa

juliaalbesa@ebredigital.cat

Terres de l’Ebre

Jesús Ferrando

jesusferrando@ebredigital.cat

Delta de l’Ebre

Leonor Bertomeu

leonorbertomeu@ebredigital.cat

Delta de l’Ebre

Mar Sebastià

marsebastia@ebredigital.cat

Cap tècnic

Jordi Allepuz

jordiallepuz@ebredigital.cat

Montsià

Víctor Montecino

victormontecino@ebredigital.cat

Realització

Miquel Segarra

miquelsegarra@ebredigital.cat

Ribera d’Ebre

Rut Turch

rutturch@ebredigital.cat

Tècnic Comercial

Cristòbal Tardiu

cristobaltardiu@ebredigital.cat

Esports

Andreu Miralles

andreumiralles@ebredigital.cat

Tècnic i ENG

Àlex Rambla

alexrambla@ebredigital.cat

Barcelona

Dani Gutiérrez

danigutierrez@ebredigital.cat

Tècnic i ENG

Ferran Jovaní

ferranjovani@ebredigital.cat

PROGRAMES

Ebredigital.cat i Community Manager

DEPARTAMENT TÈCNIC

// tecnics@ebredigital.cat

DEPARTAMENT COMERCIAL

// comercial@ebredigital.cat

Cap de Programes

Roger Font

rogerfont@ebredigital.cat

Comercial

Cristòbal Tardiu

jordiallepuz@ebredigital.cat

Productor i guionista

Josep Pitarch

joseppitarch@ebredigital.cat

Comercial

Hilari Rodríguez

hilari@ebredigital.cat

L’Ebre Notícies

Berta Treig

bertatreig@ebredigital.cat

Comercial

Ramon Borrego

ramonborrego@ebredigital.cat

Al Dia. Territori Sénia

Dani Sainz de Aja

danisainz@ebredigital.cat

Comercial

Roger Font

rogerfont@ebredigital.cat

+29.300

espectadors de mitjana sintonitzen
cada dia Canal Terres de l’Ebre

+313.000

EN DIRECTE
Canal Terres de l’Ebre 24 hores a
www.ebredigital.cat

pàgines vistes de mitjana mensual a
www.ebredigital.cat

Líders a les Terres de l’Ebre
CANAL TERRES DE L’EBRE · EBREDIGITAL.CAT
wwww.ebredigital.cat

Carrer Bisbe Serra, 6
43500 - Tortosa (Tarragona)
977 443 699
info@ebredigital.cat

GRUP

TERRES DE L’EBRE

