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LA DIRECTA

LA PUBLICITAT I LA DIRECTA

PAPER

SUBSCRIPCIONS

WEB

XARXES SOCIALS

La Directa és un mitjà de comunicació cooperatiu en català d’actualitat, investigació, 
debat i anàlisi. Amb vocació d’independència, volem exercir la funció social de 
denunciar els abusos i les injustícies socials i potenciar les alternatives.

Les persones que integrem aquest projecte horitzontal, assembleari, autogestionat i 
descentralitzat al territori, entenem la comunicació com una eina de transformació 
social i no com una simple mercaderia o un negoci.

Anunciar-se a la Directa, és una plataforma de difusió per aquelles entitats que fomenten 
pràctiques de consum crític i un estil de vida alternatiu al dominant.

Resulta especialment atractiu pel conjunt d’entitats lligades a l’àmbit social i a l’economia 
cooperativa, ja que comparteixen amb el públic al qual es dirigeix el mitjà i amb nosaltres 
mateixes, un conjunt de valors i inquietuds similars. Aquesta sintonia entre anunciants, 
públic i mitjà, aporta un valor afegit difícil de trobar en d’altres mitjans.

Amb l’intenció de no posar en risc la nostra independència editorial, la publicitat a la 
Directa mai superarà el 15% del total d’ingressos del mitjà.

No s’acceptarà publicitat que contingui propaganda electoral, missatges
de caràcter sexista, homòfob, racista o discriminatori.

Periodicitat: Quinzenal 
Tirada: 3.000
Distribució: 67 punts de venda arreu dels Països Catalans

Usuàries úniques: 250.000 mensuals

Twitter: 112.600 seguidores 
Facebook: 64.000 seguidores
Instagram: 13.200 seguidores

Subscriptores paper + web: 2.626
Subscriptores web: 613
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TARIFES PAPER

Mòdul senzill
Una publicació

IVA no inclòs

* Els dissenys s’han 
d’entregar en format 
TIFF i amb una 
resolució de 240 dpi

Mòdul doble

Mòdul triple

Faldó senzill

Faldó doble

Mòdul vertical

1 MÒDUL
A MIDA REAL

46,2 X 46,2

46,2 mm

46
,2

 m
m

50 €

80 €

115 €

180 €

300 €

550 €

mòdul senzill
46,2 x 46,2 mm

faldó senzill
241 x 46,2 mm

faldó doble
241 x 92,4 mm

mòdul vertical
107 x 340 mm

mòdul doble
92,4 x 46,2 mm

mòdul triple
138,6 x 46,2 mm
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Bànner simple

1 setmana

300 x 150 px

300 x 500 px

1050 x 200 px

2 setmanes 1 mes

Bànner vertical 
triple

Bànner
horitzontal 
central

TARIFES WEB

bàner triple
300px x 500px

bàner horoitzontal central 
1050px x 200px

bàner simple
300px x 150px

* Els dissenys s’han d’entregar en format PNG (estàtic) o GIF (animat) i amb una resolució de 96 ppi. 
Límit de pes dels baners estàtics: 100 KB / Límit de pes dels baners animats (gif): 300 KB.

IVA no inclòs

75 € 140 € 250 €

200 €

400 €

350 €

700 €

500 €

1000 €
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PROMOCIÓ SUBSCRIPCIÓ

SUPLEMENTS

Si la teva entitat vol estar subscrita a la Directa i a més a més anunciar-s’hi, tenim una 
promoció especial.

Si l’entitat es subscriu a la Directa us fem un descompte en la publicitat durant el pri-
mer any, i per 125€ anuals (a més de rebre la Directa quinzenalment) podreu posar un 
bàner simple al web durant dues setmanes (poden no ser consecutives) i dos mòduls 
simples al paper.

* La subscripció es renovarà de forma automàtica al cap d’un any i passarà al preu normal: 80€.

A la Directa també oferim els serveis d’edició de suplements, per a rebre més informació 
contacta a info@directa.cat.


