
Cobertura a l’alça
Des De 2012, els Diaris DeDiquen caDa cop més espai al procés sobiranista

El procés sobiranista català acumula dos anys i mig d’ebullició mediàtica. Des de la Diada de 2012, l’espai –tant de text com 
d’imatges– dedicat pels principals diaris editats a Madrid i a Catalunya ha anat creixent, amb el 2014 com a punt àlgid a nivell 
informatiu. Un sistema de càlcul que permetia incloure des d’un breu fins a una pàgina sencera ha comptabilitzat l’equivalent en 
pàgines dels principals diaris editats a Catalunya i Madrid.

De les 2.527 pàgines que sorgeixen de la suma d’espai dels vuit diaris analitzats, un 70% (1.772) són dels rotatius catalans i un 
30% (755) de les capçaleres de la capital espanyola. El rànquing de mitjans per espai dedicat al procés conclou que els extrems 
ideològics (els diaris més obertament sobiranistes com El Punt Avui i l’ARA d’una banda, i els més unionistes com El Mundo, La 
Razón i ABC, d’una altra) són els que ofereixen una major cobertura en els respectius àmbits. 

2.527 pàgines

Espai dedicat pels principals diaris de Catalunya 
i Madrid a les Diades (2012, 2013 i 2014) i al 9N

un 70% (1.772 pàgines)
d’aquest espai és de diaris editats a Catalunya

un 30% (755 pàgines)
d’aquest espai és de diaris editats a Madrid
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