
Fitxa tècnica
Tirada
24.000 exemplars
Periodicitat
Mensual 
Dia de sortida 
15 de cada mes
Data de tancament
Dia 5 de cada mes
Impressió
A color
Cobertes
Paper estucat brillant de 135 g.
Plastificat UVI a 1 cara
Interior
Paper estucat brillant de 70 g.
Pàgines
De 68 a 100 aprox.
Format
Format tancat DIN A5 (148,5 x 210 mm)
Format obert DIN A4 (297 x 210 mm)

DISTRIBUCIÓ 
Més de 1.000 punts de distribució als principals 
establiments del Berguedà, el Bages i el Solsonès.
El Pànxing Berguedà, Bages i Solsonès es distribueix també 
a establiments seleccionats de la Cerdanya, així com punts de 
Barcelona i el Maresme. També a les oficines de turisme, Palau 
Robert, fires i enviaments a empreses i particulars.

AUDIÈNCIA 
23.000 lectors al Berguedà i 24.000 a tot Catalunya segons el 
Baròmetre de la Comunicació i la Cultura.

PERFIL DEL LECTOR 
51% homes
85% classe alta o mitja
32% entre 45 i 64 anys i 35% entre 25 i 44 anys
76% llengua habitual el català
96% estudis secundaris o superiors
52% treballen

CONTROL DE TIRADA
La tirada de cada edició està controlada per la PGD i OJD, 
que certifica el nombre d’exemplars que distribuïm.

Difusió controlada
per l’Oficina de 
Justificació de la
Difusió

Berguedà
Bages
Solsonès



Publicacions 
gratuïtes

25 ANYS 
1a PUBLICACIÓ GENER 1995

21 ANYS 
1a PUBLICACIÓ GENER 1999

10 ANYS 
1a PUBLICACIÓ ABRIL 2010

Les revistes Pànxing, de distribució gratuïta, ofereixen informació de proximitat sobre oci, turisme, 
cultura... pels visitants i residents de les comarques on es troba present. En contacte permanent 
amb consells comarcals, ajuntaments i d’altres organismes públics i privats representa un important 
vehicle de promoció de tots els recursos i productes turístics i culturals del territori.

La gran acceptació i seguiment de les revistes Pànxing, amb què el lector s’identifica, ve motivat 
per aquests continguts de proximitat, per la utilitat de la informació i per la cura en fer arribar a 
tothom el seu exemplar. Després de 22 anys de trajectòria des del primer Pànxing a la Cerdanya, 
podem dir que la marca Pànxing s’ha consolidat i s’ha convertit en un referent entre la població que 
viu i visita els territoris que abasta.

El Pànxing dóna a conèixer els municipis, els esdeveniments, els racons, les rutes, 
els establiments, la gent i fins i tot els gustos, les olors i les sensacions de casa nostra. 
Aconsegueix informar al lector de forma veraç i actualitzada i també fer-lo 
partícip d’una manera amena i entretinguda.

El Pànxing a les xarxes
El nostre portal web www.panxing.net està dividit en quatre territoris: la Cerdanya, els 
Pirineus, el Berguedà-Bages-Solsonès i el Maresme. En cada un d’aquests apartats hi 
trobareu la informació turística, d’oci i cultural de cada comarca (indrets, rutes, activitats, 
directoris, etc.). A més, comptem amb un apartat de publicacions on podeu consultar i 
descarregar-vos les revistes Pànxing, actuals i d’edicions anteriors.
 
També tenim presència en les xarxes socials de Facebook, Twitter, Instagram i Pinterest on 
publiquem tota mena d’informació local i comarcal, i organitzem concursos i sortejos d’allò 
més interessants.

C. Mestre Enric Morera 25
08339 Vilassar de Dalt · Barcelona
Tel. 93 753 27 08 · info@panxing.net

C. Alfons I, 44 A 
17520 Puigcerdà · Girona
Tel. 972 88 24 28 · cerdanya@panxing.net
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