
CAMPANYES AJUNTAMENT DE PUIG-REIG 2022 

 

La Corrida 

El 2022, després d’una edició marcada per les restriccions i que La Corrida no es pogués 

celebrar, enguany s’ha pogut desenvolupar la festa pràcticament amb normalitat, tot i que 

amb algunes modificacions en el programa d’actes o la supressió d’algunes de les activitats.  

De totes maneres, s’ha apostat per fer difusió de la festa, seguint les recomanacions de 

seguretat marcades encara per la Covid-19, però amb la voluntat de fer una crida als veïns i 

veïnes de Puig-reig i de comarques d’arreu del país a participar de La Corrida.  

A banda de la difusió de la programació al web municipal, de la roda de premsa i la difusió dels 

actes de manera conjunta a les xarxes socials de l’Ajuntament de Puig-reig i de la comissió de 

la Corrida,  així com també cartells i programes de la festa, s’han realitzat campanyes als 

mitjans de proximitat Regió7 (en paper i en digital) a TV Berguedà,  a Nació Berguedà, al 

Pànxing, i a la revista Aquí Berguedà tant en paper com en la versió digital. Pel que fa a mitjans 

d’àmbit nacional s’ha apostat per RAC1. També s’ha fet difusió a través dels mitjans de 

comunicació locals, Ràdio Puig-reig i TV Puig-reig i a més a més, s’ha retransmès en directe la 

festa a través de la Televisió del Berguedà (amb una campanya extraordinària) TV Puig-reig i 

Ràdio Puig-reig. 

 

Regió 7  665,50 € 

TV Berguedà 1.972,30 € 

RAC 1 2.286,90 € 

Nació Berguedà 235,95 € 

Pànxing  302,50 € 

Revista Aquí, digital i baners 453,75 € 

 

 

Fira de la Novel·la històrica 

El 2022 s’ha recuperat la celebració de la Fira de la Novel·la històrica que ha aplegat durant 

una jornada escriptors i autors d’arreu del país destacats d’aquest gènere. Per a fer difusió dels 

actes s’han realitzat campanyes a través de les xarxes socials de l’Ajuntament de Puig-reig i de 

manera conjunta a les xarxes socials de la Novel·la Històrica i de la biblioteca Guillem de 

Berguedà. A més a més, el programa s’ha difós a través del web municipal, així com dels 

mitjans locals de Ràdio Puig-reig i Televisió de Puig-reig. Per captar més públic s’han fet 

anuncis a la revista Pànxing i també a Televisió del Berguedà.  

Pànxing 302,50 € 

TV Berguedà 266,20 € 

 

 

 



Vieer Fest 

Amb la recuperació de la majoria d’activitats, Puig-reig ha tornat a celebrar aquest 2022 sense 

cap restricció el Vieer Fest, la mostra itinerant de patrimoni, cervesa artesana i gastronomia de 

proximitat que va tenir lloc, enguany a la colònia de l’Ametlla de Merola. Tot i que la campanya 

de difusió s’ha iniciat setmanes abans a través de les xarxes de l’organització del Vieer Fest, 

durant els darrers dies s’ha reforçat la promoció amb anuncis a tots els mitjans de proximitat. 

L’objectiu ha estat fer molt ressò d’aquesta festa, que busca donar a conèixer recons de les 

colònies del municipi. Prèviament també va realitzar-se una roda de premsa amb els mitjans 

del territori i tota la programació s’ha difós a la pàgina web i als mitjans de comunicació locals 

de Ràdio Puig-reig i TV Puig-reig.  

 

Pànxing 302,50 € 

TV Berguedà 266,20 € 

Revista Aquí, digital i baners 453,75 € 

TASTA 133,10 € 

NACIÓ BERGUEDÀ  248,05 € 

NACIÓ MANRESA 423,50 € 

REGIÓ 7 544,50 € 

 

 

Festa Major 

Puig-reig ha recuperat aquest 2022 tots els actes habituals de la festa major oferint un 

programa com el d’abans de la pandèmia. L’Ajuntament de Puig-reig i la Comissió de Festes 

han realitzat una roda de premsa als mitjans per explicar com es desenvoluparia la celebració. 

A banda de fer difusió de la informació al web municipal, les xarxes socials i Televisió de Puig-

reig i Ràdio Puig-reig, realitzar cartells i el programa d’activitats repartit per les cases dels veïns 

i veïnes, s’ha contractat una campanya de publicitat a diversos mitjans del territori com Nació 

Berguedà, Regió7, Aquí Berguedà i Pànxing.  

Pànxing 475,00 € 

Revista Aquí, digital i baners 453,75 € 

NACIÓ BERGUEDÀ  248,05 € 

REGIÓ 7 665,50 € 

 

Festa dels Templers 

Amb la recuperació de la totalitat de les activitats, Puig-reig també ha tornat a celebrar amb 

tota l’esplendor la Festa dels Templers. Durant setmanes prèvies a les jornades s’han realitzat 

campanyes de difusió a través de les xarxes socials de Puig-reig, amb l’objectiu de desgranar 

les propostes que es desenvoluparien durant la festa. A part dels canals habituals com la 

pàgina web, cartelleria i difusió a través de les entitats participants s’ha realitzat una roda de 

premsa amb tots els mitjans per explicar les principals novetats i en aquest cas s’ha apostat 

per una campanya de comunicació publicitària d’abast nacional a RAC 1 per fer una difusió 



més àmplia de la festa. També s’ha comptat amb la difusió dels mitjans locals de Televisió de 

Puig-reig i Ràdio Puig-reig, a banda d’altres mitjans de proximitat que s’han fet ressò de la 

celebració.  

Pànxing 302,50 € 

GODÓ STRATEGIES - RAC1  Bcn, Cat central i RAC105 
Catcental 

1,361,25 € 

 

Fira de Sant Martí   

La Fira de Sant Martí de Puig-reig ha incorporat més activitats durant el 2022 amb l’objectiu de 

dinamitzar la mostra comercial. Per a fer-ne difusió, s’han realitzat campanyes de publicitat a 

diversos mitjans de comunicació del territori. A més a més, s’han aprofitat els canals habituals 

de comunicació com són la pàgina web, les xarxes socials (de manera conjunta amb la UBIC de 

Puigr-reig i la Federació del Comerç del Berguedà), cartells i programes al carrer i als comerços 

i la Televisió de Puig-reig i Ràdio Puig-reig. També es va convocar als mitjans per explicar-los les 

novetats en roda de premsa.  

Regió 7 monogràfic, especial 665,50 € 

Nació Berguedà 248,05 € 

TV Berguedà 266,20 € 

Pànxing  475,00 € 

Revista Aquí, digital i baners 453,75 € 

 

 

Campanya de Nadal 

Per donar a conèixer els actes de l’agenda nadalenca l’Ajuntament de Puig-reig va optar per 

fer-ho a través dels canals habituals, potenciant la cartellera als comerços i espais municipals, a 

banda dels espais digitals. A més a més, va contractar un anunci d’un acte concret a Nació 

Berguedà, així com es va fer publicitat de tota la programació a Pànxing, Nació Berguedà i Aquí 

Berguedà.  

Nació berguedà 151,25 € 

Pànxing 302,50 € 

Revista Aquí, digital i baners 363,00 € 

Cartells Guinó 137,34 € 

 


