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Llistat de 
diaris 
líders a 
Lleida.

RÀNQUING PRENSA LLEIDA

1 SEGRE 71.000

2 La Vanguardia 21.000

3 El Periódico (2) 13.000

4 El País 5.000

5 Ara 5.000

6 El Punt Avui 2.000

7 El Mundo 1.000

8 Heraldo de Aragón 1.000
Font: EGM

Lleida, sense la Festa de 
Moros i Cristians, que havia 
de celebrar els 25 anys
Prevista per al 16 i 17 de maig, suspesa

ESDEVENIMENTS SUSPENSIONS

Un grup de Moros dirigint-se a la desfilada de gala durant l’edició de l’any passat.

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ L’Associació de la Festa 
de Moros i Cristians de Lleida 
va decidir ahir suspendre tots 
els actes previstos per a la cele-
bració del 25è aniversari de la 
seua festa, prevista per al cap 
de setmana del 16 i 17 de maig 
a causa de la crisi sanitària del 
coronavirus. L’entitat va de-
tallar, mitjançant un comuni-
cat que va fer extensiu a tots 

els associats, que la prohibició 
d’organitzar actes multitudina-
ris i les mesures d’aïllament so-
cial que s’hauran de mantenir 
en les properes setmanes són 
“incompatibles” amb la seua 
celebració. “Encara que sempre 
esperes miracles d’última hora, 
al final has de prendre decisions 
doloroses. El primer és la salut 
de les persones”, va explicar a 
SEGRE el president de l’associ-
ació, Josep Lluís Gàzquez. En 
aquest sentit, Gàzquez també va 
indicar que, “per fer realitat una 
festa d’aquestes característiques 
són imprescindibles multitud 
d’assajos, una cosa que òbvia-
ment ara tampoc podem fer”. 
Un altre dels impediments que 
assenyalen des de l’associació és 

MAITE MONNÉ

la dificultat de traslladar fins a 
la ciutat a nombrosos col·labo-
radors que vénen de fora i que 
són “totalment necessaris per al 
desenvolupament de l’esdeveni-
ment”. És per totes aquestes ra-
ons que consideren “inevitable” 
la suspensió. Respecte a l’edi-

ció de l’any que ve, Gàzquez va 
valorar que “les decisions les 
anirem prenent sobre la marxa 
perquè ningú sap com avançarà 
aquesta crisi”.  

Així, els actes suspesos són el 
pregó concert del dia 2 de maig, 
en què també s’havia de triar 

l’himne de la festa, i el Cap de 
Setmana Fester, el 16 i 17 de 
maig, que incloïa, les Ambaixa-
des de dissabte i la Festa de Mo-
ros i Cristians de diumenge amb 
la presentació de les bandes, la 
desfilada de gala i la batalla a 
la Seu Vella.

SALUT

Les mesures d’aïllament 
social previstes per a les 
properes setmanes fan 
“impossible” la celebració

Catalunya agilitza 
l’accés a avortar 
voluntàriament

MESURES

❘ BARCELONA ❘ La conselleria de 
Salut va aprovar ahir agilit-
zar l’accés a l’avortament vo-
luntari amb una sola visita 
presencial als centres espe-
cialitzats i combinar-lo amb 
seguiment telemàtic mentre 
es mantingui l’estat d’alarma. 

En aquest sentit, l’Asso-
ciació de Drets Sexuals i Re-
productius va celebrar que 
Catalunya sigui “la primera 
comunitat de tot l’Estat que 
aprova aquesta mesura im-
prescindible”, mentre que en 
la resta de comunitats s’han 
de fer entre dos i tres visites 
presencials.

Les persones 
podrien infectar 
les mascotes

ESTUDIS

❘ MADRID ❘ Les persones infec-
tades podrien transmetre el 
coronavirus a gossos, gats 
i fures de forma ocasional. 
Tanmateix, es desconeix si 
la transmissió és possible a la 
inversa, segons assenyala un 
document científic del minis-
teri de Sanitat. En concret, en 
el text s’al·ludeix als casos de 
dos gossos a Hong-Kong i al 
d’un gat a Bèlgica, als quals 
els va ser detectada càrrega 
viral i símptomes respirato-
ris i digestius i que vivien 
amb persones malaltes de 
coronavirus.

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ La primera onada de 
l’any sobre resultats d’audièn-
cies de l’Estudi General de Mit-
jans (EGM) ha tornat a posar de 
manifest l’indiscutible lideratge 
de SEGRE a les comarques llei-
datanes, amb més del triple de 
seguidors que el seu immediat 
competidor en premsa escrita 
d’informació general. 

Així, l’estudi xifra en 71.000 
els lectors totals del diari a Es-
panya, 70.000 en el conjunt de 
Catalunya i 67.000 a les comar-
ques de Ponent. Per això, se si-
tua en primera posició a les co-
marques lleidatanes, molt lluny 
de La Vanguardia, en segon lloc 
amb 21.000 lectors. La resta 
de diaris estan a gran distància 
quant a seguidors i continuen la 
relació El Periódico (13.000), 
El País (5.000), l’Ara (5.000), el 
Punt Avui (2.000) i El Mundo, 
aquest últim amb mil lectors a 
la província. 

El baròmetre de l’EGM, que 
engloba dades del per íode 
comprès entre l’abril del 2019 
i el mes de març passat, també 
constata que SEGRE es man-
té en la setena posició del ràn-
quing de Catalunya, la mateixa 
que ocupava l’anterior onada. 
I ho fa gràcies a situar-se molt 
al davant d’altres diaris regio-
nals com el Diari de Girona i 
el Regió7, amb 32.000 i 28.000 
lectors respectivament, davant 

SEGRE reafirma el lideratge a 
Lleida i suma 71.000 lectors
Triplica els lectors de ‘La Vanguardia’, el seu competidor a la província

COMUNICACIÓ AUDIÈNCIES

els 70.000 de SEGRE en el con-
junt de les quatre províncies 
catalanes. Aquesta xifra supo-
sa només cinc mil menys que el 
Diari de Tarragona, que ocupa 
la sisena posició. Pel que fa a 

la classificació estatal, SEGRE 
ocupa el lloc quaranta. 

Destaquen també les dades 
d’audiència del suplement do-
minical Lectura, que ha anat 
augmentant progressivament 
el nombre de seguidors i asso-
leix en aquest moment els 9.000 
lectors setmanals. Així mateix, 
respecte al perfil del lector, el 
majoritari és el d’un home ma-
jor de seixanta-cinc anys, casat 
i d’una classe social mitjana. 
Gairebé el 37 per cent resideix 
a Lleida ciutat.

RAC1, al capdavant 
i Catalunya Ràdio, 
la més escoltada  
a Lleida

■ RAC1 continua sent la 
ràdio més seguida a Ca-
talunya, segons les dades 
de l’Estudi General de 
Mitjans (EGM). L’emis-
sora del Grup Godó té 
902.000 oients cada dia, 
la qual cosa representa el 
seu tercer millor registre 
històric. Per la seua part, 
Catalunya Ràdio conser-
va la segona posició amb 
665.000 seguidors, un 
19% més que en l’anterior 
onada. A la província de 
Lleida, manté la seua he-
gemonia Catalunya Rà-
dio, amb 53.000 segui-
dors. Pel que fa a ràdio 
generalista, la segueix de 
prop RAC1, amb 48.000 
oients, mentre que SER 
manté la tercera posició 
amb 15.000. Quant a rà-
dios temàtiques, Los40 
Lleida és l’emissora mu-
sical líder, seguida diària-
ment per 24.000 persones. 
Completen la classifica-
ció Dial (17.000), FlaixBac 
(15.000) i Cadena100, 
amb 13.000 oients.

CLASSIFICACIÓ

Al conjunt de Catalunya, 
SEGRE supera altres  
mitjans regionals com el 
‘Diari de Girona’


