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Les notícies en anglès des del punt de vista català

Catalonia Today és la revista mensual d’informació general en anglès del Grup Hermes. 
Està dirigida als estrangers residents a Catalunya, tot i que també la llegeixen els catalans que
estudien o volen mantenir i perfeccionar el seu anglès. 
Tenim dos perfils de lectors ben diferenciats:
- Residents estrangers, nadius del nord d’Europa i la Gran Bretanya, majors de 55 anys, amb una
segona residència. Tenen una vida associativa molt intensa i tenim acords amb moltes institucions
que els agrupen. A Barcelona, el perfil canvia: són estrangers professionals, executius de
multinacionals, professors universitaris, emprenedors, etcètera, que no se senten còmodes llegint en
català o castellà (o no en saben) i troben en Catalonia Today l'únic mitjà informatiu que els explica
aquest país en llengua anglesa.
- Catalans amb un nivell elevat d’anglès (professionals, executius, professors i estudiants de màsters
i postgraus, etcètera), que troben cada mes en Catalonia Today continguts frescos per mantenir al dia
el seu anglès. 
La Generalitat de Catalunya envia exemplars cada mes a les ambaixades, als ministeris d’Afers
Estrangers d’arreu del món i als principals organismes de la UE i l’ONU.
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Dades editor

Una enquesta recent va mostrar que Catalonia Today és molt llegit entre els residents estrangers.

Quina d’aquestes publicacions llegiu habitualment?

Catalonia Today

Costa Live

Amigos

Top Girona

Altres publicacions gratuïtes

Alguna publicació catalana

Alguna publicació local

Publicacions estrangeres

Cap de les anteriors
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PPeerriiooddiicciittaatt:: Mensual

Tancament i lliurament d’originals: 
• La reserva i l’entrega d’originals s’ha de fer amb una

antelació mínima de 12 dies abans de la data de
publicació. 

PPaappeerr:: Estucat a tot color

MMiiddeess:: Amplada x altura

CCaarraacctteerrííssttiiqquueess::

• La tolerància pels anuncis a sang és de 3 mm

• A la portada no hi ha anuncis

• A la contraportada hi anirà sempre un anunci de pàgina

• Només es poden fer anuncis a sang amb les mides de
doble plana i plana

• S’ofereix servei de traducció sense cap cost afegit

Plantilla de mòduls 8 mòduls x 4 columnes

Característiques tècniques:

Plana
Caixa: 189 mm x 259,875 mm
Sang: 225 mm x 297 mm

Doble Plana
Caixa: 378 mm x 259,875 mm
Sang: 456 mm x 303 mm

Mitja Plana horitzontal
Caixa: 189 mm x 127,875 mm

Mitja Plana vertical
Caixa: 92,25 mm x 259,875 mm

Faldó
Caixa: 189 mm x 61,875 mm

Quart de plana
Caixa: 92,25 mm x 127,875 mm

2x2
Caixa: 92,25 mm x 61,875 mm

Plana
Caixa: 189 mm x 259,875 mm
Sang: 225 mm x 297 mm

Doble Plana
Caixa: 378 mm x 259,875 mm
Sang: 456 mm x 303 mm

Mitja Plana horitzontal
Caixa: 189 mm x 127,875 mm

Mitja Plana vertical
Caixa: 92,25 mm x 259,875 mm

Faldó
Caixa: 189 mm x 61,875 mm

Quart de plana
Caixa: 92,25 mm x 127,875 mm

2x2
Caixa: 92,25 mm x 61,875 mm

Plana
Caixa: 189 mm x 259,875 mm
Sang: 225 mm x 297 mm

Doble Plana
Caixa: 378 mm x 259,875 mm
Sang: 456 mm x 303 mm

Mitja Plana horitzontal
Caixa: 189 mm x 127,875 mm

Mitja Plana vertical
Caixa: 92,25 mm x 259,875 mm

Faldó
Caixa: 189 mm x 61,875 mm

Quart de plana
Caixa: 92,25 mm x 127,875 mm

2x2
Caixa: 92,25 mm x 61,875 mm

Tel. 972 186 438 - 972 18 64 00
Correu: advertising@cataloniatoday.cat | contact@cataloniatoday.cat
Subscripcions: subscriptions@cataloniatoday.cat 
Web: www.cataloniatoday.cat

Informació

Contraportada

Interior portada i contraportada

Plana

Doble plana

Mitja plana horitzontal (4x4)

Mitja plana vertical (8x2)

Faldó (2x4)

Quart de plana (4x2)

3.850 €

3.445 €

2.950 €

5.175 €

1.675 €

1.675 €

1.120 €

975 €

MMiiddaa PPrreeuu



CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ
Condicions generals

• L’empresa editora es reserva el dret de publicar els anuncis.

• Tota publicitat que es pugui confondre amb la informació pròpia de la publicació portarà el corresponent distintiu.

• Quan un anunci es consideri mal imprès, l’abonament s’efectuarà repetint la inserció, sempre que el client indiqui i acrediti a l’editor les omissions i
errors continguts, en un termini de 30 dies des de la publicació.

• En cas que l’anunciant enviï un material erroni, no es procedirà a l’abonament de la inserció. Per això, és obligatori l’enviament d’una prova de
l’anunci juntament amb el material, la qual cosa és bàsica en el cas dels anuncis en color.

• A les ordres que sol·licitin emplaçament en una pàgina determinada o una secció preferida, s’aplicarà un 30% de recàrrec.

• Les insercions ordenades amb recàrrec que per qualsevol motiu no s’hagin pogut publicar d’acord amb aquesta exigència es facturaran al preu de
tarifa, sense aplicar-hi l’esmentat recàrrec.

• L’empresa editora es reserva el dret de modificar les presents tarifes sense previ avís.

• Aquestes tarifes anul·len totes les anteriors.

• Totes les factures estan subjectes als impostos corresponents. 

Dies en què no apareixen les publicacions impreses: 1 de gener, Divendres Sant i 26 de desembre.
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Originals i formats

Especificacions

• Els originals han d’arribar amb separació de colors CMYK, la resolució correcta i tots els elements que en formen part.

• En les insercions a la portada i la contraportada, és obligatòria la utilització de la llengua catalana. Els textos han d’estar revisats
ortogràficament.

• Les il·lustracions, les fotografies, els suports informàtics o qualsevol altre material de l’anunci són a càrrec de l’anunciant.

Formats acceptats

• JPG, TIFF, PDF amb les tipografies incrustades, EPS amb les tipografies traçades.  

Resolucions

Blanc i negre: 200 pp (píxels per polzada).

Color: 300 pp (píxels per polzada).

agencies@elpuntavui.cat - Tel. 972 18 64 00

Tramesa d’originals i ordres

PAPER
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Güell, 68 - 17005 Girona - Telèfon: 972 18 64 00


