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RÀNQUING DE LA PREMSA A LLEIDA

1 SEGRE 78.000

2 La Vanguardia 21.000

3 El Periódico 14.000

4 Ara 8.000

5 El País 7.000

6 El Punt Avui 5.000

7 El Mundo 2.000

8 Heraldo de Aragón 1.000

Llista de  
diaris líders  
a Lleida.

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Una nova onada de 
dades de l’Estudi General de 
Mitjans (EGM), la segona de 
l’any, ha tornat a posar de ma-
nifest una vegada més el lide-
ratge indiscutible de SEGRE 
a les comarques de Ponent. 
Amb 78.000 lectors diaris en 
el conjunt de l’Estat, 3.000 més 
que a l’anterior EGM, SEGRE 
segueix sent el diari més lle-
git de la província de Lleida 
a Espanya. A Catalunya arri-
ba fins a les 77.000 persones, 
xifra que suposa un augment 
de 4.000 lectors més respecte 
a la primera onada de l’any, 
mentre que a la capital de Po-
nent la xifra s’acosta als 76.000 
lectors diaris, 3.000 més. El 
seu seguidor més immediat és 
La Vanguardia, amb gairebé 
quatre vegades menys segui-
dors que SEGRE, amb 21.000 
lectors, xifra que es manté res-
pecte a l’estudi d’audiències 
anterior. Segons les dades de 
l’EGM corresponents al perío-
de comprès entre l’octubre de 
l’any passat i el maig del 2019, 
el segueixen ja molt de lluny 
El Periódico (14.000 lectors), 
Ara (8.000), El País (7.000), El 
Punt Avui (5.000), El Mundo 
(2.000) i l’Heraldo de Aragón 
(1.000). Així, aquestes xifres 
a més de remarcar el liderat-
ge de SEGRE a les comarques 
lleidatanes, fan que el diari es 
mantingui al lloc número 6 del 
rànquing de premsa més llegi-
da de tot Catalunya al darrere 

SEGRE, líder indiscutible
Suma 78.000 lectors a tot l’Estat segons la segona onada de l’EGM || Té gairebé 
quatre vegades més de seguidors que el seu perseguidor, ‘La Vanguardia’
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de La Vanguardia, El Periódi-
co, Ara, El Punt Avui i El País. 
A més, és el diari comarcal més 
llegit de les quatre províncies 
catalanes, amb 11.000 lectors 
més que el Diari de Tarragona 
i gairebé triplicant els de Regió 
7, que compta amb 30.000. En 
el rànquing estatal, que lidera 
novament El País seguit dels 
diaris El Mundo, El Periódico, 
ABC i La Vanguardia, SEGRE 
es troba a la posició número 
36.

De l’estudi d’audiències tam-
bé destaquen les dades corres-
ponents al suplement domini-
cal de SEGRE, Lectura, que ha 
vist com han augmentat signi-
ficativament els seus lectors 
arribant fins als 19.000 setma-
nals, un total de 4.000 més que 
a l’anterior onada d’audiències.

RAC1, la ràdio  
líder a Catalunya  
i a Ponent
n RAC1 és la ràdio més 
escoltada de Catalunya 
i Lleida amb 862.000 i 
64.000 oients diaris res-
pectivament. Catalunya 
Ràdio baixa a la segona 
posició a Ponent amb 
62.000 seguidors i Rà-
dio Lleida es manté al 
tercer lloc a la província 
de Lleida amb 20.000, 
4.000 més que en l’ante-
rior EGM.

EDUCACIÓ GUARDONS
UNIVERSITAT DE LLEIDA

Foto de grup dels premiats a l’Explorer Space Lleida, ahir.

Premi a la millor idea 
emprenedora de la UdL
REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ L’estudiant de l’Escola 
Politècnica Superior (EPS) de la 
UdL Marc Coll va obtenir ahir 
el guardó a la millor idea empre-
nedora del programa Explorer 
Space Lleida. El seu projecte 
Uband, que competia amb nou 

més, es tracta d’un dispositiu de 
seguretat personal pensat per 
fer esport a l’aire lliure. Joan 
Palau, també de l’EPS, i Assier 
Falcó i Maria Mateo, d’Admi-
nistració i Direcció d’Empreses, 
van recollir el segon i tercer pre-
mis, respectivament.

Estar assegut  
a la feina és 
millor que davant 
del televisor

SALUT

❘ MADRID ❘ Estar assegut du-
rant llargs períodes de temps 
està relacionat amb un risc 
més gran de malaltia cardi-
ovascular i mort prematura, 
però un nou estudi de la Uni-
versitat de Colúmbia (Estats 
Units) suggereix que no tots 
els tipus són igualment poc 
saludables. 

Segons les seues troballes, 
asseure’s mentre es veu la 
televisió, però no a la feina, 
està vinculat amb un risc 
més gran de malaltia cardí-
aca i mort. 

També han evidenciat que 
l’exercici de moderat a vigo-
rós pot reduir o eliminar els 
efectes nocius de veure tele-
visió de forma sedentària.
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