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TIPUS DE DOCUMENT

Document amb segmentacions, que 

permet navegar a distints nivells de 

detall

Saber mésÍndex
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El Departament de Comunicació de l’Ajuntament de Sitges, conscient de la necessitat i importància de tenir informada a la població del 

municipi, especialment en el moment pandèmic present, en què donar instruccions i informació precisa als ciutadans pot ser vital, 

promou la realització d’un estudi sobre els mitjans de comunicació als que s’enfronta la població de Sitges, incloent-hi, no sols els 

suports comarcals, sinó també altres d’àmbit superior als quals l’Ajuntament pot accedir per llençar comunicats. 

Aquest objectiu fa imprescindible la realització d’una investigació “ad hoc”, que permeti planificar els mitjans des d’una òptica “micro”, 

ja que l’Estudi General de Mitjans no ofereix informació detallada en l’àmbit municipal i comarcal, per l’escàs nombre d’observacions 

amb les quals compta.

A l’informe hem detallat l’abast poblacional dels diferents mitjans, element essencial per a la seva planificació, però el responsable de 

les comunicacions no ha de centrar-se únicament en el mesurament de l’audiència, ha de tenir en compte altres aspectes que poden

condicionar l’èxit de la selecció del suport, com les característiques del missatge (hi ha missatges que requereixen suport visual o 

acústic, que alhora faciliten el record pel seu format) o el grup poblacional al qual es dirigeix. Per aquest motiu, en l’estudi hem 

realitzat encreuaments amb les variables demogràfiques més definitòries dels ciutadans, identificant així la capacitat segmentadora dels 

diferents mitjans de comunicació de masses, aconseguint conèixer els més adequats per aplegar a les diferents subpoblacions del 

municipi de Sitges. 

Totes les variables analitzades en l’estudi s’han contrastat segons la zona de residència de l’enquestat, per entendre aquest com un 

paràmetre de segmentació essencial, i es mostraran de forma independent mitjançant un gràfic i una explicació associada. Els 

encreuaments amb la resta de variables de control i classificació es resumiran, de forma conjunta, en un apartat diferenciat permetent 

una perfecta segmentació dels resultats. En ambdós casos, l’existència o no d’associació o dependència entre variables s’ha testat amb 

les proves estadístiques pertinents. 

INTRODUCCIÓ
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En el paràmetre “Lloc de naixement” quan l’utilitzem per a l’encreuament amb la resta de variables, hi ha vegades que, per manca

d’espai i per facilitar la lectura, posem “Estat espanyol (no CAT)”, açò significa que són persones nascudes a la resta de Comunitats 

Autònomes de l’Estat espanyol, i que no estan incloses les nascudes a Catalunya. De la mateixa manera, en aquesta part, també per no 

tenir suficient espai, hi ha vegades que hem utilitzat “província de BCN” en lloc de “província de Barcelona”.

Cal remarcar que en el qüestionari sols hi ha una pregunta amb format de resposta múltiple, en concret, la pertinença a les distintes 

associacions locals, és a dir, hom pot pertànyer a més d’una agrupació; aquesta circumstància s’especificarà a la capçalera de la 

variable, i el seu càlcul estarà realitzat sobre el nombre d’enquestats, no sobre el nombre de respostes, és per això que els percentatges 

sumaran més del 100%. Ho plasmem d’aquesta manera perquè sempre es podrà transposar el càlcul al 100% de les respostes, i si ho 

férem al contrari aquest càlcul a la inversa, seria impossible. 

Els mitjans s’estructuren en dos grans blocs, per una banda, els mitjans escrits i, per altra, els audiovisuals. A l’inici de cadascun 

d’aquests apartats hi ha una taula resum comparativa de l’audiència de tots ells i una quantificació de l’impacte poblacional, per 

facilitar el treball dels planificadors de mitjans. Després, respecte als mitjans escrits diferenciem 3 subapartats: els supracomarcals, els 

comarcals i les webs de notícies; i pel que fa als audiovisuals distingim entre els supracomarcals i els comarcals, d’aquesta manera fem 

més manejable la informació a l’hora de segmentar les audiències. 

Tanmateix, el lector ha de ser conscient que en oferir informació sobre els distints mitjans, incloem en tot moment tant les seves 

versions online com les offline, per exemple, en els mitjans escrits s’inclou tant la lectura del suport en format paper, com la 

visualització de la web del mitjà, de les seves xarxes socials i de les notificacions rebudes i visualitzades, i el mateix en els audiovisuals.
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En el disseny del qüestionari han intervingut, junt amb el personal d’Investratègia, els tècnics i tècniques del Departament de 

Comunicació de l’Ajuntament de Sitges, especialment per a la identificació dels mitjans a incorporar en l’estudi, i també per diferenciar 

les distintes zones geogràfiques que componen el municipi de Sitges. 

Finalment, per a treure-li el màxim rendiment a aquest informe, en la seva versió digital, recomanem que des del menú “PRESENTACIÓ 

AMB DIAPOSITIVES” el lector seleccioni l’opció “Des del principi”, d’aquesta manera van apareixent les conclusions de l’estudi de forma 

sistemàtica, i a la part inferior d’aquestes diapositives de conclusions es mostren dos botons d’acció:

• “Saber més”: al clicar-lo, dóna accés a la resta d’informació relativa a la conclusió mostrada.

• “Índex”: al seleccionar-lo trasllada a l’usuari a l’índex de l’estudi, des d’on polsant sobre els continguts que hi ha, 

s’accedeix directament a qualsevol part del document.

INTRODUCCIÓ
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METODOLOGIA QUALITATIVA

Reunions de treball telemàtiques 

amb els responsables de comunicació 

de l’Ajuntament de Sitges

METODOLOGIA

TÈCNIQUES D’INVESTIGACIÓ QUALITATIVA
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METODOLOGIA QUANTITATIVA

1.000 enquestes telefòniques a la 

població de Sitges

METODOLOGIA

TÈCNIQUES D’INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA

Saber mésÍndex
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MOSTREIG

Realització d’una enquesta telefònica (CATI) a residents empadronats a Sitges:

 Aleatòria: en la selecció de la llar, amb selecció aleatòria de telèfons, a través de 

la base de dades telefònica enriquida, sense efectes de la Llista Robinson, creada a 

partir de la base original de Telefònica i la seva renovació anual mitjançant Infobel, 

més la generació de números aleatoris de telèfon per completar-la i la comprovació 

de les línies actives mitjançant un robot telefònic.

 Estratificada: per zona geogràfica amb afixació proporcional al nombre de 

residents de cada àrea; aquesta estratificació es realitza en el cas de la base de 

dades original on disposàvem de les adreces, mentre que en els telèfons generats 

aleatòriament la zona passa a ser una quota addicional. 

 Amb control de quotes: proporcionals a l’edat i el sexe dels residents del municipi 

de forma creuada.

 Amb ponderació de la mostra: per als enquestats/des que no sabien ubicar-s’hi 

perfectament a les zones plantejades, es donava l’opció d’especificar l’adreça 

concreta o un element pròxim a la seva llar que ens permetés reubicar-los. Aquesta 

opció ineludible, comportava un biaix geogràfic que va ser corregit ponderant la 

mostra de forma encreuada per edat, sexe i zona de residència, una vegada 

recodificats aquests enquestats i enquestades al lloc on viuen habitualment.
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FITXA TÈCNICA DE L’ENQUESTA

 Univers d’estudi: 25.126 residents empadronats a Sitges a partir dels 16 anys1.

 Mostra: 1.000 enquestes.

 Interval de confiança: ±95,5% 2.

 Percentatge de la característica: P=Q=50%.

 Error a priori de l’estimació per proporcions: ±3,1% 3.

 Treball de camp: les enquestes es van realitzar des del 5 de maig fins al 3 de juny de 2021.

(1) Font: Padró Municipal d’Habitants, 2020, INE 2021.

(2) Reconegut per la Comunitat Científica i utilitzat per als contrasts d’hipòtesis i en el càlcul del P-Valor.

(3) Aquest error és el màxim en el qual incorrem, és un biaix calculat per a distribucions de respostes P=Q=50%; per a resultats diferents d’aquest, la desviació disminueix, per 

exemple, per a la variable Mesura en la qual se sent informat, entre els qui diuen que se senten gents informats, l’error és de ±1,61%.
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MOSTRA PONDERADA (Absoluts)

Mostra per zona

Mostra per edat

Mostra per sexe
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CONCLUSIÓ
El perfil dels enquestats i 

enquestades s’assembla molt a la 

distribució de la població de Sitges

PERFIL DE L’ENQUESTAT/DA

Saber mésÍndex
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NIVELL D’ESTUDIS I SITUACIÓ LABORAL (%)

La mostra obtinguda s’ajusta 
perfectament a la situació laboral 
de la població de Sitges, i resta una 
mica amplificada en els estudis 
universitaris, possiblement perquè 
les dades existents sobre el nivell 
d’estudis provenen del Cens de 2011, 
i, per tant, estan desactualitzades. A
més del biaix que han generat els 
estrangers per la dificultat que tenen 
en posicionar-se en l’escala de 
mesurament (un 50% diuen que són 
universitaris).

Nivell d’estudis Situació Laboral

PERFIL DE L’ENQUESTAT/DA
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LLOC DE NAIXEMENT I PERTINENÇA A ASSOCIACIONS LOCALS (%)

Pel que fa al lloc de naixement dels 
enquestats i enquestades, la majoria 
són oriünds de Catalunya, mentre 
que 14,8% procedeixen d’altres 
municipis de l’Estat espanyol. 

73 de cada 100 sitgetans i 
sitgetanes no pertanyen a 
associacions locals, mentre que 
l’associació El Prado i els clubs 
esportius locals gaudeixen dels 
majors nivells d’afiliació.

Lloc de naixement Pertinença a associacions locals
(Resposta Múltiple)

PERFIL DE L’ENQUESTAT/DA
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CONCLUSIÓ
L’Eco Sitges i La Vanguardia 

s’erigeixen com els suports escrits 

de major audiència

AUDIÈNCIA DELS MITJANS ESCRITS

Saber mésÍndex
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FREQÜÈNCIA AMB LA QUAL S’ENFRONTA ALS MITJANS ESCRITS (%)

L’Eco Sitges i La Vanguardia són els 
mitjans escrits amb un major 
seguiment, convé destacar l’últim 
periòdic amb un 21,6% de lectors 
diaris.

Per ser mitjans monocanals, cal 
destacar també les audiències que 
registren les webs Visitsitges.com i 
Sitgesactiu.com.

Contràriament als anteriors, La 
Ciutat i Tothosap acumulen un escàs 
nombre de llegidors, i tampoc 
aconsegueixen una elevada 
repercussió mediàtica Lovesitges.cat 
i Sitgesvida.com.



17AUDIÈNCIA DELS MITJANS ESCRITS

POBLACIÓ QUE S’ENFRONTA AL MITJÀ (Absoluts)

Ocasional

Mensual

Setmanal

Diari

L’Eco

Sitges

El

Periódico Ara

La

Vanguardia

El

País

El

Mundo

La

Ciutat Tothosap

Visitsitges

.com

Sitgesactiu

.com
Eixdiari

.cat

Lovesitges

.cat

Sitgesvida

.com

18.702 11.204 6.976 17.185 7.736 4.916 433 1.212 11.805 9.745 6.373 2.672 2.514

10.306 5.829 2.890 10.867 3.465 1.629 18 249 5.694 4.493 2.588 916 667

7.656 4.645 2.187 9.280 2.729 1.403 18 51 3.877 3.117 1.925 633 400

356 2.485 999 5.436 1.664 946 0 0 1.553 1.302 625 261 178
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CONCLUSIÓ
La Vanguardia és el rotatiu d’àmbit 

supracomarcal que impacta en una 

major part dels residents de Sitges

Saber mésÍndex

AUDIÈNCIA: ESCRITS SUPRACOMARCALS
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AUDIÈNCIA DELS MITJANS ESCRITS SUPRACOMARCALS (%)

Si ens centrem en l’audiència dels 
mitjans d’abast supracomarcal, 
tenint en compte tant la seva versió 
en paper com la digital, veiem que 
els entrevistats i entrevistades 
llegeixen en major mesura La 
Vanguardia. 

A bastant distància d’aquest se situa 
El Periódico. 

Per contra, El Mundo esdevé el 
suport supracomarcal que resulta 
menys atractiu pels sitgetans i 
sitgetanes.

AUDIÈNCIA: ESCRITS SUPRACOMARCALS
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AUDIÈNCIA DE EL PERIÓDICO SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

Les proves estadístiques 
implementades demostren que la 
repercussió de El Periódico no 
fluctua significativament per zones 
geogràfiques, al nivell d’error que 
remenem.

AUDIÈNCIA: ESCRITS SUPRACOMARCALS
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AUDIÈNCIA DE L’ARA SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

72,2% de les persones entrevistades 
no han llegit mai l’Ara, especialment 
els que viuen a la zona d’Oasis, Sant 
Crispí i Can Robert (respecte a 
Vallpineda, no podem concloure res).

Demostren un major hàbit de lectura 
de l’Ara els veïns d’Aiguadolç, 
Llevantina, Quint Mar i Montgavina, 
junt amb els del Poble de Garrarf i 
les Botigues.

En la resta de zones el comportament 
de la variable es produeix de forma 
semblant a la mitjana poblacional.

AUDIÈNCIA: ESCRITS SUPRACOMARCALS
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AUDIÈNCIA DE LA VANGUARDIA SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

Sols 31,6% dels enquestats i 
enquestades confessen que no han 
fullejat mai La Vanguardia, en canvi 
15,3% ho han fet en l’última setmana 
i 21,6% cada dia.

L’homogeneïtat de la resposta és tan 
elevada que no s’han detectat 
diferències significatives per zones 
geogràfiques.

AUDIÈNCIA: ESCRITS SUPRACOMARCALS
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AUDIÈNCIA DE EL PAÍS SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

La majoria de sitgetans/anes no ha 
llegit mai El País, i 17% ho han fet 
sols ocasionalment.

Aquest rotatiu concentra la seva 
audiència a la zona d’Aiguadolç, 
Llevantina, Quint Mar i Montgavina, 
i a penes aconsegueix adeptes a 
Centre vila i al Poble de Garraf i les 
Botigues.

AUDIÈNCIA: ESCRITS SUPRACOMARCALS
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AUDIÈNCIA DE EL MUNDO SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

Únicament 3,8% dels sitgetans i 
sitgetanes dirigeixen la seva atenció 
cada dia al periòdic El Mundo, i sols 
1,8% ho fan setmanalment.

Aquests percentatges no oscil·len 
significativament en ser segmentats 
per zones, tal com es desprèn de les 
proves estadístiques implementades.

AUDIÈNCIA: ESCRITS SUPRACOMARCALS
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AUDIÈNCIA DELS MITJANS ESCRITS SUPRACOMARCALS SEGONS ALTRES VARIABLES D’INTERÉS

Edat: No hi ha relació

Sexe: homes; homes; homes; homes; homes; dones 

Lloc de naixement: Estat espanyol (no CAT); Sitges i província de BCN; Sitges i província de BCN; Estat espanyol (no CAT) i Llatinoamèrica; Estat espanyol (no CAT)

Situació laboral: No hi ha relació

Grau d’associacionisme: pertanyen a l‘Agrupació de Balls Populars i al Retiro; no pertanyen a cap associació

Estudis: lleugerament amb més formació; major nivell d’instrucció; més estudis; menys estudis 

El Periódico          Ara          La Vanguardia El País          El Mundo          No els llegeixen     

AUDIÈNCIA: ESCRITS SUPRACOMARCALS
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CONCLUSIÓ
L’Eco Sitges destaca entre els 

mitjans escrits comarcals aplegant a 

3 de cada 4 sitgetans i sitgetanes

Saber mésÍndex

AUDIÈNCIA: ESCRITS COMARCALS
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AUDIÈNCIA DELS MITJANS ESCRITS COMARCALS (%)

Sols 1 de cada 4 enquestats i 
enquestades admet que mai ha llegit 
L’Eco Sitges, mentre aquesta 
proporció aplega fins al 95% en el cas 
de Tothosap i al 98,3% en el rotatiu 
La Ciutat.

Cal ressaltar que 29,1% refereixen 
que han fullejat l’Eco Sitges en 
l’última setmana, mentre que 1,4% 
diuen que ho fan diàriament.

AUDIÈNCIA: ESCRITS COMARCALS
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AUDIÈNCIA DE L’ECO SITGES SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

El lloc on menys èxit té l’Eco Sitges 
és sens dubte al Poble de Garraf i les 
Botigues, on 78,3% confessen que no 
l’ullen mai.

Tot i que a la resta d’àrees els índexs 
de lectura repunten, sembla que a La 
Plana-Santa Bàrbara i al Centre vila 
es concentren els majors seguidors 
d’aquest setmanari.

AUDIÈNCIA: ESCRITS COMARCALS
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AUDIÈNCIA DE LA CIUTAT SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

La petita repercussió mediàtica de La 
Ciutat es manté uniforme en les 
diverses zones geogràfiques en les 
quals es divideix Sitges.

AUDIÈNCIA: ESCRITS COMARCALS
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AUDIÈNCIA DE TOTHOSAP SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

95 de cada 100 enquestats i 
enquestades mai s’han aturat a veure 
les notícies de Tothosap, amb 
independència de la zona geogràfica 
on habiten.

AUDIÈNCIA: ESCRITS COMARCALS
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AUDIÈNCIA DELS MITJANS ESCRITS COMARCALS SEGONS ALTRES VARIABLES D’INTERÉS

Edat: més majors; joves

Sexe: no hi ha relació

Lloc de naixement: Sitges; Sitges; Estat espanyol (no CAT)

Situació laboral: pensionistes i jubilats/des; persones laboralment actives o estudiants 

Grau d’associacionisme: associats/des al Prado, al Retiro i a l’Agrupació de Balls Populars; que no pertanyen a associacions locals

Estudis: no hi ha relació

L’Eco Sitges          La Ciutat          Tothosap No els llegeixen

AUDIÈNCIA: ESCRITS COMARCALS
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CONCLUSIÓ
El lloc web de notícies més 

visualitzat a Sitges és 

Visitsitges.com

AUDIÈNCIA: ESCRITS EN FORMAT WEB

Saber mésÍndex



33

AUDIÈNCIA DELS MITJANS ESCRITS EN FORMAT WEB (%)

Visitsitges.com i Sitgesactiu.com 
aglutinen un important nombre 
d’internautes adeptes als seus 
continguts, tot i que la freqüència 
d’exposició sol ser ocasional, més del 
15% de sitgetans i sitgetanes, en el 
primer cas, i del 12% en el segon, 
naveguen com a mínim setmanalment 
en aquests espais digitals.

Lovesitges.cat i Sitgesvida.com no 
gaudeixen d’una audiència 
destacable.

AUDIÈNCIA: ESCRITS EN FORMAT WEB
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AUDIÈNCIA DE VISITSITGES.COM SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

La presència de Visitsitges.com als 
dispositius dels quals viuen a Can 
Pei és estadísticament més habitual, 
que entre els qui habiten en 
Vallpineda, Vinyet Terramar, i 
sobretot, els del Poble de Garraf i les 
Botigues. En aquest últim lloc la 
majoria de la població no ha entrat a 
Visitsitges.com, i els pocs que ho han 
fet, ha sigut de forma ocasional.

AUDIÈNCIA: ESCRITS EN FORMAT WEB
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AUDIÈNCIA DE SITGESACTIU.COM SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

Els tests estadístics implementats 
sols ens permeten concloure que 
Sitgesactiu.com té menys 
rellevància al Poble de Garraf i les 
Botigues que a la resta de barris del 
municipi.

AUDIÈNCIA: ESCRITS EN FORMAT WEB
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AUDIÈNCIA D’EIXDIARI.CAT SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

L’impacte d’Eixdiari.cat és molt 
ocasional i uniforme en tots els llocs 
del municipi, menys en el Poble de 
Garraf i les Botigues on resulta quasi 
inexistent.

AUDIÈNCIA: ESCRITS EN FORMAT WEB
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AUDIÈNCIA DE LOVESITGES.CAT SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

Pel fet que poca gent accedeix a 
Lovesitges.cat, les diferències entre 
zones no han aconseguit significació 
estadística.

AUDIÈNCIA: ESCRITS EN FORMAT WEB
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AUDIÈNCIA DE SITGESVIDA.COM SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

L’escassa repercussió de 
Sitgesvida.com, es distribueix de 
forma homogènia per tot arreu del 
municipi, sense diferències dignes 
de menció.

AUDIÈNCIA: ESCRITS EN FORMAT WEB



39

AUDIÈNCIA DELS MITJANS ESCRITS EN FORMAT WEB SEGONS ALTRES VARIABLES D’INTERÉS

Edat: joves; joves; joves; majors     

Sexe: dones; dones; homes 

Lloc de naixement: Sitges; Sitges; Sitges; Sitges; Estat espanyol (no CAT) 

Situació laboral: treballen per compte d’altri o estudien; treballadors/es; treballadors/es; jubilats/des o pensionistes 

Grau d’associacionisme: en totes les associacions no esportives; en El Retiro i l’Agrupació de Balls Populars; a totes menys clubs esportius; El Retiro; no adscrits 

Estudis: no hi ha relació

Visitsitges.com          Sitgesactiu.com          Eixdiari.cat Lovesitges.cat          Sitgesvida.com          No els llegeixen     

AUDIÈNCIA: ESCRITS EN FORMAT WEB
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CONCLUSIÓ
L’Eco Sitges i La Vanguardia retenen 

més temps als seus lectors davant 

dels continguts que els ofereixen

TEMPS D’EXPOSICIÓ ALS MITJANS ESCRITS

Saber mésÍndex
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TEMPS D’EXPOSICIÓ ALS MITJANS ESCRITS (%)

Les audiències de l’Eco Sitges i de 
La Vanguardia destinen més temps a 
la lectura d’aquests mitjans, en el 
primer cas 39,7% passen més de 
mitja hora fullejant-lo, i en el segon 
cas 39,5%.

Poca paciència manifesten els 
lectors de Lovesitges.cat i 
Eixdiari.cat perquè en més de la 
meitat dels casos, cada vegada que 
entren a aquestes webs es queden 
guaitant-les menys de 10 minuts.
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CONCLUSIÓ
Els usuaris de La Vanguardia es recreen 

més en la seva lectura que els de la 

resta de mitjans escrits supracomarcals

EXPOSICIÓ: ESCRITS SUPRACOMARCALS

Saber mésÍndex
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TEMPS D’EXPOSICIÓ ALS MITJANS ESCRITS SUPRACOMARCALS (%)

Únicament 16 de cada 100 lectors de 
La Vanguardia romanen menys de 10 
minuts fullejant-la, per contra 9,9% 
l’escruten a consciència, destinant 
més d’1 hora.

El mitjà supracomarcal amb un índex 
inferior de retenció de lectors és El 
Mundo, ja que 3 de cada 4 
s’enfronten com a màxim mitja hora 
a aquest periòdic.

EXPOSICIÓ: ESCRITS SUPRACOMARCALS
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TEMPS D’EXPOSICIÓ A EL PERIÓDICO SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

Si ens centrem única i exclusivament 
amb els enquestats i enquestades 
que han llegit com a mínim 
mensualment El Periódico, no es 
detecten relacions entre el temps 
gastat en llegir aquest suport segons 
zona d’habitatge.

EXPOSICIÓ: ESCRITS SUPRACOMARCALS
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TEMPS D’EXPOSICIÓ A L’ARA SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

A pesar de la volatilitat que s’observa 
en el gràfic adjunt, el temps 
d’exposició al periòdic Ara, no 
difereix segons el barri de 
residència dels que combreguen amb 
d’aquest suport.

EXPOSICIÓ: ESCRITS SUPRACOMARCALS
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TEMPS D’EXPOSICIÓ A LA VANGUARDIA SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

Els lectors i lectores de La 
Vanguardia, que viuen al Poble de 
Garraf i les Botigues, i que a més 
s’enfronten com a mínim 
mensualment a aquest rotatiu, també 
passen més temps llegint els seus 
continguts, que aquells que viuen a 
Centre vila, els Molins, Cases Noves, 
Poble Sec i Pins Vens, junt amb els 
que tenen el domicili a Oasis, Sant 
Crispí i Can Robert.

EXPOSICIÓ: ESCRITS SUPRACOMARCALS
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TEMPS D’EXPOSICIÓ A EL PAÍS SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

Respecte als seguidors de El País, que 
s’enfronten com a mínim 
mensualment a aquest periòdic, no 
podem concloure res al respecte, ja 
que les diferències que es mostren a 
la gràfica no han passat les proves 
de significació estadística 
pertinents.

EXPOSICIÓ: ESCRITS SUPRACOMARCALS
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TEMPS D’EXPOSICIÓ A EL MUNDO SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

El temps emprat pels lectors de El 
Mundo quan s’enfronten al mitjà no 
fluctua de forma asimètrica segons 
el barri, d’acord amb els contrastos 
estadístics aplicats.

EXPOSICIÓ: ESCRITS SUPRACOMARCALS
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TEMPS D’EXPOSICIÓ ALS MITJANS ESCRITS SUPRACOMARCALS SEGONS ALTRES VARIABLES D’INTERÉS

Edat: persones majors; majors; majors; majors; joves     

Sexe: no hi ha relació

Lloc de naixement: Estat espanyol (no CAT); a l’estranger; Sitges 

Situació laboral: jubilats/des i pensionistes; pensionistes; jubilats i jubilades; autònoms/es i empresaris/es, i en menor mesura els treballadors i estudiants 

Grau d’associacionisme: no hi ha relació

Estudis: no hi ha relació

Més a El Periódico          Més a Ara          Més a La Vanguardia Més a El País          Més a El Mundo          Menys exposició     

EXPOSICIÓ: ESCRITS SUPRACOMARCALS
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CONCLUSIÓ
L’Eco Sitges capta l’interès dels 

seus lectors més que la resta de 

periòdics escrits d’àmbit comarcal

Saber mésÍndex

EXPOSICIÓ: ESCRITS COMARCALS
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TEMPS D’EXPOSICIÓ ALS MITJANS ESCRITS COMARCALS (%)

L’Eco Sitges resulta un excel·lent 
mitjà per comunicar-se amb la 
població, ja que als alts nivells 
d’audiència cal afegir-hi la capacitat 
que té en retenir-la al llarg del 
temps. De fet, dels qui miren els 
seus continguts com a mínim 
mensualment, 28,4% ho fan entre 
mitja hora i una hora i 11,3% superen 
aquesta última xifra.

Contràriament, els lectors de La 
Ciutat i Tothosap demostren un 
temps d’exposició clarament 
inferior.

EXPOSICIÓ: ESCRITS COMARCALS
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TEMPS D’EXPOSICIÓ A L’ECO SITGES SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

La desigual distribució de les 
freqüències d’exposició que 
s’observen a la gràfica es deuen a 
l’aleatorietat de la mostra, i per 
tant, no han de ser tingudes en 
compte.

EXPOSICIÓ: ESCRITS COMARCALS
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TEMPS D’EXPOSICIÓ A LA CIUTAT SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

El minúscul nombre d’entrevistats i 
entrevistades que han llegit La 
Ciutat, com a mínim en l’últim mes, 
no permet obtindre conclusions 
significatives.

EXPOSICIÓ: ESCRITS COMARCALS
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TEMPS D’EXPOSICIÓ A TOTHOSAP SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

Els resultats segmentats per zones no 
passen les proves de significació 
pertinents, a causa de l’escàs 
nombre de seguidors habituals de 
Tothosap. Així que no han de ser 
presos en consideració a l’hora de 
fer la planificació de mitjans.

EXPOSICIÓ: ESCRITS COMARCALS
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TEMPS D’EXPOSICIÓ ALS MITJANS ESCRITS COMARCALS SEGONS ALTRES VARIABLES D’INTERÉS

Edat: més entrats en edat que la mitjana; més joves que la població general

Sexe: no hi ha relació

Lloc de naixement: no hi ha relació

Situació laboral: jubilats/des o pensionistes; estudiants i persones laboralment actives 

Grau d’associacionisme: no hi ha relació

Estudis: no hi ha relació

Més a L’Eco Sitges          Més a La Ciutat          Més a Tothosap Menys exposició

EXPOSICIÓ: ESCRITS COMARCALS
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CONCLUSIÓ
Sitgesvida.com sosté més l’atenció 

dels seus lectors que les altres webs 

informatives

Saber mésÍndex

EXPOSICIÓ: ESCRITS EN FORMAT WEB
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TEMPS D’EXPOSICIÓ ALS MITJANS ESCRITS EN FORMAT WEB (%)

D’entre els qui trastegen, com a 
mínim mensualment, pels diferents 
suports escrits en format web són 
l’audiència de Sitgesvida.com la que 
més temps passa escorcollant els 
seus continguts (13,4% entre mitja i 
una hora). Ara bé, aquesta xifra ha 
de ser presa en precaució, ja que 
prové exclusivament del 2,7% de la 
mostra, per tant, és el mitjà web 
amb menor incidència poblacional i 
això ha de limitar la seva utilització.

A l’altre costat se situa 
Lovesitges.cat en què 56,5% dels 
seus internautes s’exposen al suport 
menys de 10 minuts diaris.

EXPOSICIÓ: ESCRITS EN FORMAT WEB
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TEMPS D’EXPOSICIÓ A VISITSITGES.COM SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

A la llum dels contrasts d’hipòtesis 
implementats, les dades de la gràfica 
no basculen de manera significativa, 
així doncs, no podem dir que el 
temps d’exposició variï en virtut de 
la zona d’habitatge del sitgetà o 
sitgetana.

AUDIÈNCIA: ESCRITS EN FORMAT WEB
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TEMPS D’EXPOSICIÓ A SITGESACTIU.COM SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

Tampoc l’emplaçament de la 
residència condiciona el temps 
d’exposició a Sitgesactiu.com, entre 
els qui naveguen per aquesta web 
com a mínim mensualment.

EXPOSICIÓ: ESCRITS EN FORMAT WEB
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TEMPS D’EXPOSICIÓ A EIXDIARI.CAT SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

Les proves estadístiques realitzades 
evidencien que la capacitat de 
captivar l’atenció d’Eixdiari.cat no 
muta en ser examinada entre els 
distints barris de Sitges.

EXPOSICIÓ: ESCRITS EN FORMAT WEB
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TEMPS D’EXPOSICIÓ A LOVESITGES.CAT SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

L’escàs nombre d’observacions (3,6% 
del total de la mostra que s’han 
enfrontat a aquesta web com a 
mínim mensualment) impedeix 
poder concloure associació entre el 
temps d’exposició a Lovesitges.cat i 
l’àrea geogràfica d’on procedeix la 
informació.

EXPOSICIÓ: ESCRITS EN FORMAT WEB
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TEMPS D’EXPOSICIÓ A SITGESVIDA.COM SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

No hi ha prou evidència empírica 
per determinar res respecte del 
comportament geogràfic de la 
variable objecte d’estudi, 
especialment perquè aquesta 
submostra aglutina sols al 2,7% dels 
sitgetans i sitgetanes que han entrat 
com a mínim mensualment a 
Sitgesvida.com.

EXPOSICIÓ: ESCRITS EN FORMAT WEB
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TEMPS D’EXPOSICIÓ ALS MITJANS ESCRITS EN FORMAT WEB SEGONS ALTRES VARIABLES D’INTERÉS

Edat: no hi ha relació

Sexe: no hi ha relació

Lloc de naixement: no hi ha relació

Situació laboral: no hi ha relació

Grau d’associacionisme: no pertanyen a associacions; inscrits/tes en clubs esportius de Sitges

Estudis: no hi ha relació

Més a Visitsitges.com          Més a Sitgesactiu.com          Més a Eixdiari.cat Més a Lovesitges.cat          Més a Sitgesvida.com          Menys exposició     

EXPOSICIÓ: ESCRITS EN FORMAT WEB
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CONCLUSIÓ
TV3 és el mitjà de comunicació que 

més captiva als sitgetans i sitgetanes

AUDIÈNCIA DELS MITJANS AUDIOVISUALS

Saber mésÍndex
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FREQÜÈNCIA AMB LA QUAL S’ENFRONTA ALS MITJANS AUDIOVISUALS (%)

TV3 lidera el rànquing dels suports 
audiovisuals més vists, amb quasi la 
meitat de la població que la segueix 
cada dia. Van darrere d’ella, per 
ordre d’importància: Antena 3 i La 
Primera de TVE.

Vinyet Media queda a la cua de la 
classificació, amb un 93,3% de 
sitgetans i sitgetanes que mai s’ha 
enfrontat a les seves fórmules 
comunicatives.
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POBLACIÓ QUE S’ENFRONTA AL MITJÀ (Absoluts)

Ocasional

Mensual

Setmanal

Diari

Ràdio

Maricel

Maricel

Televisió

Ràdio

Sitges
Vinyet

Media

Canal

Blau RAC 1

Catalunya

Ràdio

C. Ser 

Garraf TV3

Onda Cero

Vilanova
La 1ª

TVE Antena 3 Tele 5

12.884 9.268 5.276 1.683 13.539 12.762 13.263 5.070 20.969 2.662 15.505 16.377 12.385

4.455 1.778 1.716 255 3.472 8.653 7.106 2.464 16.633 1.224 8.553 9.588 6.090

3.057 1.089 1.051 139 1.872 7.341 5.641 1.956 15.655 1.016 7.183 8.361 5.178

1.127 223 253 0 436 5.426 3.276 1.399 12.510 713 4.317 4.926 3.010
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CONCLUSIÓ
La meitat de la població sitgetana 

veu TV3 cada dia i 12,5% com a 

mínim setmanalment

Saber mésÍndex

AUDIÈNCIA: AUDIOVISUALS SUPRACOMARCALS
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AUDIÈNCIA DELS MITJANS AUDIOVISUALS SUPRACOMARCALS (%)

En la cúspide dels mitjans 
audiovisuals supracomarcals més 
vists i escoltats, se situa TV3, de fet 
sols 16,5% de les persones 
empadronades a Sitges confessen que 
mai han vist la seva programació.

Tele 5 i Catalunya Ràdio, en aquest 
ordre, es posicionen al pol oposat, 
amb 75,7% i 71,7% dels residents que 
o no s’han exposat al mitjà en 
qüestió o bé ho han fet 
ocasionalment.

AUDIÈNCIA: AUDIOVISUALS SUPRACOMARCALS
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AUDIÈNCIA DE RAC1 SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

Quasi la meitat dels empadronats a 
Sitges admeten que mai han escoltat 
RAC1, ni han vist la seva web, ni les 
seves xarxes socials, mentre que 
21,6% afirmen que ho fan diàriament.

Aquest suport troba el seu nínxol 
demogràfic especialment al Poble de 
Garraf i les Botigues, on 55 de cada 
100 persones establertes allí 
accedeixen a la seva freqüència cada 
dia.

A la resta de zones, les dades no 
s’han comportat de manera diferent 
a la mitjana poblacional.

AUDIÈNCIA: AUDIOVISUALS SUPRACOMARCALS
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AUDIÈNCIA DE CATALUNYA RÀDIO SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

Segueixen cada dia, la sintonia de 
Catalunya Ràdio, 13% dels sitgetans i 
sitgetanes, mentre que 47,2% neguen 
haver-la escoltada, ni haver entrat a 
la informació digital que ofereix la 
cadena.

Per demarcació territorial sols podem 
sentenciar que són més fidels a 
aquesta ràdio els qui viuen al Poble 
de Garraf i les Botigues que els qui 
habiten a Vinyet Terramar.

AUDIÈNCIA: AUDIOVISUALS SUPRACOMARCALS
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AUDIÈNCIA DE TV3 SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

TV3 acumula una extraordinària 
quota de pantalla mensual del 66,2% 
de la població.

L’hegemonia d’aquest canal s'estén 
per tot arreu del municipi, encara 
que podem remarcar, tal com es 
desprèn dels tests estadístics 
aplicats, que els qui poblen l’àrea 
dels Molins, Cases Noves, Poble Sec 
i Pins Vens, queden més embadalits 
per ella, que els de Can Pei.

AUDIÈNCIA: AUDIOVISUALS SUPRACOMARCALS
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AUDIÈNCIA DE LA PRIMERA DE TVE SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

17,2% veuen La Primera de TVE, o les 
seues comunicacions digitals, cada 
dia, 11,4% algun dia de l’última 
setmana i 5,5% durant l’últim més. 

Aquesta freqüència d’enfrontament a 
la cadena estatal resulta homogènia 
en tot el territori de Sitges.

AUDIÈNCIA: AUDIOVISUALS SUPRACOMARCALS
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AUDIÈNCIA DE ANTENA 3 SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

La programació d’Antena 3 capta 
diàriament a 19,6% dels sitgetans i 
sitgetanes, tot i que 34,7% mai l’han 
vista, ni tan sols en els seus formats 
digitals.

Gaudeix de molts seguidors en 
Oasis, Sant Crispí i Can Robert, 
contràriament la seva penetració al 
Poble de Garraf i les Botigues és 
reduïda.

AUDIÈNCIA: AUDIOVISUALS SUPRACOMARCALS
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AUDIÈNCIA DE TELE 5 SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

La major part de la població de 
Sitges mai s’exposa a Tele 5 (50,6%) o 
ho fa ocasionalment (25,1%).

L’escassa afinitat que genera aquesta 
cadena resulta geogràficament prou 
estable, a excepció del Poble de 
Garraf i les Botigues, on la distància 
dels ciutadans i ciutadanes respecte 
de Tele 5 resulta més elevada, que la 
dels habitants d’Oasis, Sant Crispí i 
Can Robert, així com dels qui viuen 
als Molins, Cases Noves, Poble Sec i 
Pins Vens.

AUDIÈNCIA: AUDIOVISUALS SUPRACOMARCALS
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ENFRONTAMENT ALS MITJANS AUDIOVISUALS SUPRACOMARCALS SEGONS ALTRES VARIABLES D’INTERÉS

Edat: majors; joves

Sexe: homes; homes; dones

Lloc de naixement: Sitges i Catalunya; Sitges i Catalunya; Sitges i Catalunya; Estat espanyol (no CAT) i Europa; Estat espanyol (no CAT); Estat espanyol (no CAT)

Situació laboral: treballen a la llar o són pensionistes; jubilats/des o pensionistes; treballen a la llar, són pensionistes o no tenen treball; treballen per compte propi

Grau d’associacionisme: associats al Prado, Retiro i l’Agrupació de Balls Populars; El Prado i l’Agrupació de Balls Populars; o no adscrits o associats a clubs esportius

Estudis: menys estudis; més estudis

RAC1          Catalunya Ràdio          TV3 La 1ª TVE          Antena 3          Tele 5          No els miren ni escolten

AUDIÈNCIA: AUDIOVISUALS SUPRACOMARCALS
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CONCLUSIÓ
El suport audiovisual comarcal que 

més audiència acumula és Ràdio 

Maricel, seguit de Canal Blau

AUDIÈNCIA: AUDIOVISUALS COMARCALS

Saber mésÍndex
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AUDIÈNCIA DELS MITJANS AUDIOVISUALS COMARCALS (%)

Ràdio Maricel i Canal Blau es 
posicionen com els mitjans comarcals 
més adients per aplegar 
massivament a la població en format 
audiovisual.

Tot el contrari que Vinyet Media i 
Onda Cero Vilanova, ja que al 
voltant de 9 de 10 sitgetans i 
sitgetanes mai s’han enfrontat a ells.

AUDIÈNCIA: AUDIOVISUALS COMARCALS
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AUDIÈNCIA DE RÀDIO MARICEL SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

Menys de la meitat dels entrevistats i 
entrevistades no han escoltat Ràdio 
Maricel cap vegada, especialment al 
Poble de Garraf i les Botigues 
(87,2%).

Se sintonitza aquesta freqüència un 
poc més en els Molins, Cases Noves, 
Poble Sec i Pins Vens.

AUDIÈNCIA: AUDIOVISUALS COMARCALS
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AUDIÈNCIA DE MARICEL TELEVISIÓ SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

Pocs residents de Sitges s’entretenen 
i informen mitjançant Maricel 
Televisió, de fet, únicament 7,1% ho 
fan amb una assiduïtat com a mínim 
mensual.

Els contrasts estadístics aplicats 
només ens permeten remarcar que: 
al Poble de Garraf i les Botigues la
influència d’aquesta televisió encara 
és més petita, que en el conjunt del 
municipi.

AUDIÈNCIA: AUDIOVISUALS COMARCALS
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AUDIÈNCIA DE RÀDIO SITGES SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

Un reduït 6,8% de la població 
sitgetana escolta Ràdio Sitges amb 
certa reincidència (mensual, 
setmanal o diària). Tanmateix 79 de 
cada 100 no li han fet atenció mai.

La màxima anterior es dóna per igual 
en tots els barris i zones del 
municipi.

AUDIÈNCIA: AUDIOVISUALS COMARCALS
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AUDIÈNCIA DE RÀDIO VINYET O VINYET MEDIA SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

93,3% de les persones establertes a
Sitges no consideren a Ràdio Vinyet o 
Vinyet Media com una opció 
informativa o d’entreteniment.

L’homogeneïtat de la resposta 
resulta tan aclaparadora que no 
s’han descobert diferencies per zona 
geogràfica de residència.

AUDIÈNCIA: AUDIOVISUALS COMARCALS
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AUDIÈNCIA DE CANAL BLAU SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

4 de cada 10 enquestats/des 
refereixen que veuen Canal Blau molt 
de tant en tant, contràriament 6,4% 
confirmen que ho fan mensualment, 
5,7% setmanalment i 1,7% 
diàriament.

El comportament de l’audiència 
d’aquest mitjà divideix les zones 
geogràfiques en 2 grups: per una 
banda, Vinyet Terramar junt amb el 
Poble de Garraf i les Botigues, i per 
altra banda, la resta de zones. Això 
passa així perquè en el primer grup, 
l’hàbit d’enfrontament a aquest 
suport resulta inferior a la resta de 
territoris.

AUDIÈNCIA: AUDIOVISUALS COMARCALS
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AUDIÈNCIA DE CADENA SER GARRAF SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

Prop de 8 de cada 10 sitgetans i 
sitgetanes mai han escoltat Cadena 
Ser Garraf, ni han accedit a la seva 
informació digital.

Geogràficament, tan sols estem en 
disposició de sentenciar que: els 
veïns d’Aiguadolç, Llevantina, Quint 
Mar i Montgavina, demostren més 
fidelitat a aquest suport, que els de 
Vinyet Terramar i els del Poble de 
Garraf i les Botigues.

AUDIÈNCIA: AUDIOVISUALS COMARCALS
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AUDIÈNCIA DE ONDA CERO VILANOVA SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

Onda Cero Vilanova no captiva a la 
majoria dels residents de la localitat 
de Sitges (89,4%).

La uniformitat de les contestacions 
s'escampa per igual per tot el terme 
de Sitges, sense diferències 
territorials.

AUDIÈNCIA: AUDIOVISUALS COMARCALS
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ENFRONTAMENT ALS MITJANS AUDIOVISUALS COMARCALS SEGONS ALTRES VARIABLES D’INTERÉS

Edat: majors; joves; majors

Sexe: homes

Lloc de naixement: Sitges; Sitges; Sitges; Sitges; Sitges; Estat espanyol (no CAT); Estat espanyol (no CAT)

Situació laboral: jubilat/da o pensionista; estudiants exclusivament

Grau d’associacionisme: adscrit/a a totes les associacions; pertany a totes les agrupacions; inscrit/a a l’Agrupació de Balls Populars; apuntat al Prado; poc associat

Estudis: no hi ha relació

Ràdio Maricel          Maricel Televisió          Ràdio Sitges Vinyet Media          Canal Blau          Ser Garraf          Onda 0 Vilanova          No els miren ni escolten

AUDIÈNCIA: AUDIOVISUALS COMARCALS
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CONCLUSIÓ
TV3 no sols té la quota més alta de 

pantalla, també registra temps 

d’exposició superiors a la resta

TEMPS D’EXPOSICIÓ ALS MITJANS AUDIOVISUALS

Saber mésÍndex
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TEMPS D’EXPOSICIÓ ALS MITJANS AUDIOVISUALS (%)

La permanència de l’audiència 
habitual de TV3 davant la seva 
programació és la major de totes, en 
concret, 57,2% d’aquells/es que 
s’enfronten a la cadena com a mínim 
mensualment, confirmen que estan 
més d’una hora visualitzant-la. 

Li segueix en temps d’exposició 
Antena 3, amb un 82,4% 
d’espectadors assidus que passen més 
de mitja hora davant dels continguts 
que ofereixen.

Canal Blau, amb sols un 10,6% dels 
seus seguidors habituals els quals 
destinen més d’una hora a 
visualitzar-lo, queda en últim lloc de 
la classificació.
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CONCLUSIÓ
TV3 és el mitjà que gaudeix d’una 

major capacitat de fixació dels seus 

espectadors

EXPOSICIÓ: AUDIOVISUALS SUPRACOMARCALS

Saber mésÍndex
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TEMPS D’EXPOSICIÓ ALS MITJANS AUDIOVISUALS SUPRACOMARCALS (%)

TV3 aconsegueix captar l’atenció de 
la seva audiència molt més que cap 
altre suport, encara que les cadenes 
d’hàbit estatal li van a la saga.

La permanència dels oients de 
Catalunya Ràdio és inferior, ja que 3 
de cada 10 romanen menys de mitja 
hora escoltant-la.

EXPOSICIÓ: AUDIOVISUALS SUPRACOMARCALS
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TEMPS D’EXPOSICIÓ A RAC1 SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

38 de cada 100 escoltants habituals 
(com a mínim mensuals) de RAC1 van 
dedicar més d’una hora l’últim dia 
que la sintonitzaren.

Contràriament, sols 2,6% li feren 
atenció menys de 10 minuts.

Les anteriors afirmacions podem 
aplicar-les a tots els llocs del 
municipi, sense excepció, tal com 
dictaminen les proves estadístiques 
realitzades.

EXPOSICIÓ: AUDIOVISUALS SUPRACOMARCALS



91

TEMPS D’EXPOSICIÓ A CATALUNYA RÀDIO SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

Més d’una hora escolta Catalunya 
Ràdio un 28% dels seus seguidors 
habituals.

Per lloc de residència de 
l’entrevistat/da sols apareix la 
següent associació: allarguen més el 
temps d’escolta d’aquesta ràdio a 
Centre vila que al Poble de Garraf i 
les Botigues.

EXPOSICIÓ: AUDIOVISUALS SUPRACOMARCALS
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TEMPS D’EXPOSICIÓ A TV3 SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

La capacitat de TV3 per entretenir 
durant llargs períodes de temps a la 
seva audiència és inqüestionable, sols 
2,3% li donen una ullada ràpida.

Per lloc d’empadronament sols 
podem sentenciar que: el temps 
d’exposició a la cadena en el Poble 
de Garraf i les Botigues esdevé més 
elevat que a la zona d’Oasis, Sant 
Crispí i Can Robert, i també que a 
Aiguadolç, Llevantina, Quint Mar i 
Montgavina.

EXPOSICIÓ: AUDIOVISUALS SUPRACOMARCALS
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TEMPS D’EXPOSICIÓ A LA PRIMERA DE TVE SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

43 de cada 100 espectadors, que 
s’enfronten com a mínim 
mensualment a La Primera de TVE, 
romanen més d’una hora veient els 
seus programes.

La distribució de les respostes es 
replica per igual per tot arreu del 
municipi sense excepció.

EXPOSICIÓ: AUDIOVISUALS SUPRACOMARCALS



94

TEMPS D’EXPOSICIÓ A ANTENA 3 SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

El públic d’Antena 3 resta prou temps 
davant la pantalla, 48% ho fan més 
d’una hora i 34,4% entre aquest 
període i mitja hora.

Territorialment, només s’ha pogut 
detectar que el temps d’exposició a 
aquest suport resulta superior al 
Poble de Garraf i les Botigues que a 
Oasis, Sant Crispí i Can Robert. Així 
doncs, respecte a la Plana-Santa 
Bàrbara els resultats no han sigut 
concloents al nivell d’error que 
remenem.

EXPOSICIÓ: AUDIOVISUALS SUPRACOMARCALS
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TEMPS D’EXPOSICIÓ A TELE 5 SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

Els usuaris de Tele 5 es queden prou 
temps visualitzant la seva 
programació: 33,2% de mitja a una 
hora, i 45,2% encara més temps.

Per àrea d’empadronament sols 
s’evidencia que la duració de 
l’exposició dels qui tenen la 
residència a Oasis, Sant Crispí i Can 
Robert, resulta inferior a la dels 
Molins, Cases Noves, Poble Sec i Pins 
Vens, la resta de fluctuacions no han 
obtingut significació estadística.

EXPOSICIÓ: AUDIOVISUALS SUPRACOMARCALS
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TEMPS D’EXPOSICIÓ ALS MITJANS AUDIOVISUALS SUPRACOMARCALS SEGONS ALTRES VARIABLES D’INTERÉS

Edat: majors; majors; majors; joves

Sexe: dones; dones; homes

Lloc de naixement: Sitges i resta de la província de Barcelona; Estat espanyol (no CAT)

Situació laboral: pensionistes o treballen a la llar; jubilats/des o treballen a la llar; actius laboralment

Grau d’associacionisme: No hi ha relació

Estudis: menor nivell d’estudis; menys formació; més grau d’instrucció

Més a RAC1          Més a Catalunya Ràdio          Més a TV3 Més a la 1ª TVE          Més a Antena 3          Més a Tele 5          Menys exposició

EXPOSICIÓ: AUDIOVISUALS SUPRACOMARCALS
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CONCLUSIÓ
L’escassa audiència de Cadena Ser 

Garraf s’exposa més temps que els 

altres mitjans comarcals audiovisuals

Saber mésÍndex

EXPOSICIÓ: AUDIOVISUALS COMARCALS
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TEMPS D’EXPOSICIÓ ALS MITJANS AUDIOVISUALS COMARCALS (%)

Si és cert que la Cadena Ser Garraf 
no compta amb un nombre important 
de seguidors (sols un 9,8% de la 
població l’escolta com a mínim 
mensualment), també ho és que 
aquests manifesten un elevat hàbit 
d’exposició (67% s’enfronten cada 
vegada més de mitja hora).

L’audiència de Canal Blau, en canvi, 
demostra un menor temps de 
permanència davant la pantalla, sols 
10,6% romanen més d’una hora.

EXPOSICIÓ: AUDIOVISUALS COMARCALS
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TEMPS D’EXPOSICIÓ A RÀDIO MARICEL SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

23,3% i 31% dels oients habituals de 
Ràdio Maricel la gaudeixen entre 
mitja hora i una hora, o més d’una 
hora, respectivament.

La persistència de l’exposició resulta 
més elevada a la zona d’Aiguadolç, 
Llevantina, Quint Mar i Montgavina, 
junt amb Centre Vila i els Molins, 
Cases Noves, Poble Sec i Pins Vens, 
que en Can Pei i La Plana-Santa 
Bàrbara.

Respecte al Poble de Garraf i les 
Botigues, no hi ha informació perquè
cap persona, entrevistada en aquesta 
demarcació, escolta aquesta ràdio 
amb una freqüència com a mínim 
mensual.

EXPOSICIÓ: AUDIOVISUALS COMARCALS
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TEMPS D’EXPOSICIÓ A MARICEL TELEVISIÓ SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

55 de cada 100 espectadors habituals 
de Maricel Televisió dediquen més de 
mitja hora a veure la seva 
programació cada vegada que la 
sintonitzen.

Estadísticament tan sols podem 
resoldre que: romanen cara la 
pantalla, estones més llargues, els 
establerts a Oasis, Sant Crispí i Can 
Robert, junt amb els d’Aiguadolç, 
Llevantina, Quint Mar i Montgavina,
que els de Centre vila.

EXPOSICIÓ: AUDIOVISUALS COMARCALS
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TEMPS D’EXPOSICIÓ A RÀDIO SITGES SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

L’audiència quotidiana de Ràdio 
Sitges acostuma a escoltar la cadena 
generalment entre 10 minuts i mitja 
hora cada dia que ho fa. Encara que 
6,1% sols l’atenen menys de 10 
minuts.

No s’han detectat diferències segons 
ubicació del domicili de l’enquestat o 
l’enquestada.

EXPOSICIÓ: AUDIOVISUALS COMARCALS
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TEMPS D’EXPOSICIÓ A RÀDIO VINYET O VINYET MEDIA SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

La lleu repercussió mediàtica de 
Ràdio Vinyet i/o Vinyet Media queda 
evidenciada en el gràfic, on a la 
major part de zones no disposem 
d’informació, perquè el seguiment 
del mitjà és purament ocasional o 
nul.

Per tot l’anterior, no s’han obtingut 
diferències estadísticament 
significatives per barris.

EXPOSICIÓ: AUDIOVISUALS COMARCALS
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TEMPS D’EXPOSICIÓ A CANAL BLAU SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

Un poc més de la meitat dels 
enquestats i enquestades, que veuen 
Canal Blau com a mínim 
mensualment, destinen més de mitja 
hora a aquest menester; i la resta 
empren menys temps.

De ciència certa únicament podem 
establir que: els habitants dels 
Molins, Cases Noves, Poble Sec i 
Pins Vens, que són seguidors 
d’aquest canal, s’exposen més 
temps que els qui viuen a la Plana-
Santa Bàrbara.

EXPOSICIÓ: AUDIOVISUALS COMARCALS
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TEMPS D’EXPOSICIÓ A CADENA SER GARRAF SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

Del baix nombre d’oients habituals 
de Cadena Ser Garraf, un 31,7% 
prolonga la seva atenció al mitjà 
d’entre mitja hora i una hora, 
mentre que 35,3% ho fan més enllà 
d’una hora.

El lloc on tenen la llar principal els 
sitgetans i sitgetanes entrevistats no 
ens ofereix informació addicional.

EXPOSICIÓ: AUDIOVISUALS COMARCALS
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TEMPS D’EXPOSICIÓ A ONDA CERO VILANOVA SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

Del minso resultat d’audiència 
quotidiana recollit per Onda Cero 
Vilanova, un 24,3% es manté atent a 
la freqüència més d’una hora, encara 
que 41,5% es queden enganxats sols 
per davall de la mitja hora.

Estem en disposició d’argumentar 
que la durabilitat de l’exposició en 
Vinyet Terramar esdevé 
significativament inferior a la de Can 
Pei i els Molins, Cases Noves, Poble 
Sec i Pins Vens.

EXPOSICIÓ: AUDIOVISUALS COMARCALS
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TEMPS D’EXPOSICIÓ ALS MITJANS AUDIOVISUALS COMARCALS SEGONS ALTRES VARIABLES D’INTERÉS

Edat: més majors que la mitjana poblacional; més joves

Sexe: dones; homes

Lloc de naixement: no hi ha relació

Situació laboral: jubilats/des o pensionistes; aturats/des o sense treball; treballadors/res per compte d’altri

Grau d’associacionisme: no hi ha relació

Estudis: menys formació; més estudis 

Més Ràdio Maricel      Més Maricel Televisió      Més Ràdio Sitges Més Vinyet Media      Més Canal Blau     Més Ser Garraf      Més Onda 0 Vilanova      Menys exposició

EXPOSICIÓ: AUDIOVISUALS COMARCALS
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CONCLUSIÓ
7 de cada 10 sitgetans o sitgetanes 

han accedit a la pàgina web de 

l’Ajuntament alguna vegada

ACCÉS ALS MITJANS DIGITALS DE L’AJUNTAMENT

Saber mésÍndex
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ACCÉS ALS MITJANS DIGITALS DE L’AJUNTAMENT (%)

D’entre els mitjans digitals que són 
propietat de l’Ajuntament de Sitges, 
la pàgina web oficial triomfa, amb 
un 12,2% de població que l’ha 
visitada en l’últim mes, un 11,3% que 
ho ha fet en l’última setmana i un 
3,1% que navega diàriament per 
aquesta web.

Li segueix en ordre d’importància 
Instagram, que destaca per tenir un 
7,6% de la població accedint als seus 
continguts diàriament.

Les fotografies i vídeos penjats a 
Flickr no disposen de tants 
seguidors oriünds del municipi.

ACCÉS ALS MITJANS DIGITALS DE L’AJUNTAMENT
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ACCÉS A LA PÀGINA WEB DE L’AJUNTAMENT SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

Sols 1 de cada 3 enquestats/des 
admet que mai ha accedit a la pàgina 
web de l’Ajuntament.

La màxima anterior es calca 
pràcticament en tots els llocs del 
municipi, de fet, amb certesa sols 
podem afirmar que els residents dels 
Molins, Cases Noves, Poble Sec i 
Pins Vens, han navegat amb més 
reiteració per la web municipal, que 
els del Poble de Garraf i les Botigues.

ACCÉS ALS MITJANS DIGITALS DE L’AJUNTAMENT



110

ACCÉS AL FACEBOOK DE L’AJUNTAMENT SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

L’accés al Facebook de l’Ajuntament 
sembla ocasional (13,5%), encara que 
3 de cada 4 confessen que no han 
entrat cap vegada a aquest espai 
digital municipal.

Les visites al Facebook es repliquen 
més als barris dels Molins, Cases 
Noves, Poble Sec i Pins Vens, junt 
amb Oasis, Sant Crispí i Can Robert, 
que al Poble de Garraf i les Botigues, 
on el 85,1% de la població, que allí 
pernocta, argumenta que no ha 
entrat mai al Facebook municipal.

ACCÉS ALS MITJANS DIGITALS DE L’AJUNTAMENT
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ACCÉS AL CANAL DE YOUTUBE DE L’AJUNTAMENT SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

No resulta habitual per als ciutadans 
i ciutadanes de Sitges visualitzar el 
canal de YouTube de l’Ajuntament.

La sentència anterior la segueixen a 
ulls clucs els qui resideixen al Poble 
de Garraf i les Botigues, en clara 
oposició als qui tenen el domicili als 
Molins, Cases Noves, Poble Sec i 
Pins Vens, però també a Vinyet 
Terramar.

ACCÉS ALS MITJANS DIGITALS DE L’AJUNTAMENT



112

ACCÉS AL TWITTER DE L’AJUNTAMENT SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

A 3,9% dels entrevistats/des els 
resulta quotidià interactuar amb el 
Twitter de l’Ajuntament i 4,4% tuiten
cada setmana.

Menys actius es mostren els 
habitants del Poble de Garraf i les 
Botigues que els dels Molins, Cases 
Noves, Poble Sec i Pins Vens.

Respecte a la resta de barris no s’han 
detectat comportaments 
diferencials.

ACCÉS ALS MITJANS DIGITALS DE L’AJUNTAMENT
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ACCÉS A L’INSTAGRAM DE L’AJUNTAMENT SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

Quasi el 15% de la població de Sitges 
accedeix, com a mínim 
setmanalment, a l’Instagram de 
l’Ajuntament, de fet, prop del 28% hi 
ha entrat alguna vegada.

El comportament d’aquesta variable 
no depèn de la zona on viu 
l’enquestat o enquestada.

ACCÉS ALS MITJANS DIGITALS DE L’AJUNTAMENT



114

ACCÉS AL FLICKR DE L’AJUNTAMENT SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

Poca gent de Sitges ingressa a Flickr a 
veure o compartir els vídeos i fotos 
que exposa l’Ajuntament.

Com que el nombre d’usuaris és tan 
petit, no han aparegut relacions per 
la ubicació geogràfica on està 
empadronat l’informant.

ACCÉS ALS MITJANS DIGITALS DE L’AJUNTAMENT
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ACCÉS ALS MITJANS DIGITALS DE L’AJUNTAMENT SEGONS ALTRES VARIABLES D’INTERÉS

Edat: joves; joves; joves; majors

Sexe: dones; homes

Lloc de naixement: Sitges; Sitges; Sitges; Sitges; Sitges; Estat espanyol (no CAT)

Situació laboral: treballen per compte propi o aliè i aturats/des; treballen per compte d’altri; actius/ves, estudiants/tes i aturats/des; estudiants; pensionistes

Grau d’associacionisme: inscrits a l’Agrupació de Balls Populars i a clubs esportius; adscrits al Retiro; formant part de l’Agrupació de Balls Populars; no associat

Estudis: no hi ha relació

Pàgina web          Facebook YouTube Twitter Instagram          Flickr No accedeixen

ACCÉS ALS MITJANS DIGITALS DE L’AJUNTAMENT
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CONCLUSIÓ
59 de cada 100 residents se senten 

bastant o molt informats de tot allò 

que ocorre a Sitges

GRAU D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Saber mésÍndex
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MESURA EN QUÈ SE SENTEN INFORMATS SOBRE ALLÒ QUE PASSA A SITGES SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

Hi ha més persones vivint a Sitges 
que confessen sentir-se informades, 
que les qui es defineixen com a 
desinformades. Tot i això, 7,3% 
denuncien que no els aplega gens 
d’informació sobre el municipi.

La percepció general podem aplicar-
la a totes les zones del municipi, a 
excepció del Poble de Garraf i les 
Botigues, on una gran majoria 
esgrimeixen que estan poc o gens 
informats (48,4% i 39,8%).

GRAU D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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MESURA EN QUÈ SE SENTEN INFORMATS SOBRE ALLÒ QUE PASSA A SITGES SEGONS ALTRES VARIABLES D’INTERÉS

Edat: no hi ha relació

Sexe: no hi ha relació

Lloc de naixement: Sitges; altre municipi de la província de Barcelona

Situació laboral: no hi ha relació

Grau d’associacionisme: inscrits al Retiro y a l’Agrupació de Balls Populars; no estan associats a cap agrupació local

Estudis: no hi ha relació

Se senten més informats          Se senten menys informats

GRAU D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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CONCLUSIÓ
Hi ha total simetria entre els qui els 

agradaria rebre notícies de l’Ajuntament 

i els qui rebutgen aquesta iniciativa

Saber mésÍndex

DISPOSICIÓ A REBRE NOTÍCIES MUNICIPALS
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DISPOSICIÓ A QUÈ L’AJUNTAMENT LI ENVIÏ NOTÍCIES SEGONS ZONA GEOGRÀFICA (%)

Balanç equilibrat entre els qui 
estarien disposats a rebre notícies 
locals de l’Ajuntament (47,9%) i els 
qui opinen tot el contrari (50,6%).

Aquesta equanimitat es trasllada a 
totes les parts del municipi de 
forma uniforme, tal com es desprèn 
de les proves estadístiques 
computades.

DISPOSICIÓ A REBRE NOTÍCIES MUNICIPALS
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DISPOSICIÓ A QUÈ L’AJUNTAMENT LI ENVIÏ NOTÍCIES SEGONS ALTRES VARIABLES D’INTERÉS

Edat: no hi ha relació

Sexe: no hi ha relació

Lloc de naixement: Sitges (62%) i Estat espanyol sense Catalunya (56,2%); municipis de la resta de la província de Barcelona (54%) i altres països europeus (60,6%)

Situació laboral: no hi ha relació

Grau d’associacionisme: no hi ha relació

Estudis: no hi ha relació

Sí que vol rebre notícies          No vol rebre notícies

DISPOSICIÓ A REBRE NOTÍCIES MUNICIPALS


