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IDENTIDADE

Xornalismo + Divulgación
O xornalismo científico é o eixo fundamental de GCiencia,
un proxecto que permitiu comprobar o interese que
esperta a investigación cando se trata coa necesaria
combinación de rigor e amenidade. GCiencia é un auténtico
xornal da ciencia, unha ferramenta de divulgación a través
do xornalismo de calidade, pero é tamén un diario do
medioambiente, do cambio climático, da tecnoloxía, da
saúde, da universidade, do mar, da historia e do
pensamento. Porque a ciencia o é todo.

En galego (pero non só)
O galego é o idioma preferente da gran maioría dos seus contidos, aínda que
GCiencia tamén usa eventualmente o inglés e o español para alcanzar a un
público o máis amplo posible e subliñar así o carácter universal da ciencia. Con
esa base, GCiencia publicou desde o seu lanzamento preto de 10.000 contidos,
na súa maioría reportaxes escritos, aínda que tamén audiovisuais, entrevistas,
tribunas de opinión, programas de radio, blogues e seccións de fotografía.

Un axente de divulgación
GCiencia é un diario, pero é tamén un activo
axente de divulgación que trata de achegar
os seus obxectivos ao cidadán de todas as
formas posibles. Ao longo da súa traxectoria,
fíxoo meidante a convocatoria de premios, a
organización de talleres, ciclos de
conferencias ou con exposicións, entre
outras actividades.

Actividade non xornalística:
• Semana da Ciencia dos concellos de Vigo e Pontevedra
• Día da Muller e a Nena na Ciencia do Concello de Pontevedra
• Obradoiros científicos para alumnos de Secundaria Illas Cíes
• Revista-anuario da Real Academia Gallega de Ciencias
• Producción exposición Química da vida cotidiana (Pazo de Fonseca,
Real Academia Galega de Ciencias)
• Organización Premios de xornallismo científico universitario ‘Contar
a Ciencia’ (seis edicións) e Premios ‘Galicia Spin-Off’ (catro edicións)
• Medio colaborador da Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (Fecyt), do Ministerio de Ciencia

AUDIENCIA
Ata 5,5 millóns de visitas mensuais
GCiencia pecha 2020 con máis de 20 millóns de visitas, con picos de ata 5,5 millóns
de visitas mensuais, e con máis de 2,5 millóns de visitantes únicos acumulados.
Son datos que o sitúan na cabeza entre os nativos dixitais en Galicia, como o medio
privado líder en idioma galego en calquera formato e como quinto medio de Galicia
na internet, incluídos os xeralistas con versión papel.

TRÁFICO

Datos de marzo de 2020

• 5,5 millóns de páxinas vistas ao mes
• 403.931 visitantes únicos ao mes

Posicionamiento
• Medio líder dos nativos dixitais galegos
• Medio privado líder en idioma galego en
calquera formato
• Quinto medio de Galicia na Internet
(incluídos xeralistas con versión papel)

Líder dixital en Redes Sociais
GCiencia aglutina á maior comunidade de seguidores dos medios dixitais de
Galicia, pero é ademais a terceiro de Galicia de todos os medios, só por detrás dos
dous grandes xeralistas da comunidade autónoma. Son 68.939 seguidores en
Facebook, máis 11.853 en Twitter e 8.649 en Instagram, aos que hai que sumar
varios miles de contas asociadas.

Datos a 25 do 11 de 2020

RECOÑECEMENTOS
Un proxecto premiado
GCiencia foi distinguido en 2019 co Prisma ao Mellor Novo Medio, o premio á
divulgación científica máis importante de España, e en 2020 co Premio da Crítica de
Galicia, un prestixioso galardón con 43 anos de historia. Non só iso. Ao longo da súa
traxectoria, iniciada en 2013, conseguiu outros recoñecementos como o de
Xornalismo Dixital do Foro da Comunicación de Galicia (2015), o Galicia de
Xornalismo Científico da Real Academia Galega de Ciencias (2017), o Mil
Primaveras da Coordinadora de Traballadores de Normalización dá Lingua (2019) e
o Rosalía de Castro da Deputación da Coruña (2019), ademais de resultar finalista
da feira de actividades culturais Culturgal.

Galardóns
• Premio da Crítica 2020. Mellor proxecto na categoría de
inciativas Culturais e Científicas.
• Prismas 2019. Premio de maior prestixio en España á
divulgación científica. Mellor Novo Medio.
• Rosalía de Castro 2019. Concedido pola Deputación da Coruña
pola contribución de GCiencia ao uso do idioma galego
• Mil Primaveras 2019. Concedido pola Coordinadora de
Traballadores de Normalización Lingüística polo uso do galego
• Premio Galicia de Xornalístico Científico 2017. Concedido
pola Real Academia Galega de Ciencia pola reportaxe A ataxia
SCA36, o mal sen cura da Costa da Morte
• Premio de Xornalismo Dixital 2015. Concedido polo Foro da
Comunicación de Galicia
• Premio Iprox 2013. Concedido polo Colexio Profesional de
Xornalistas de Galicia ao proxecto GCiencia.

TARIFAS

Outros Formatos
Estudamos o teu caso e atopamos a mellor opción.

Branded Content
Xeramos contido interesante para o lector onde ligar a túa marca ou producto.

Reportaxes Patrocinados
Contamos a historia da túa empresa, das túas novas ou do teu novo producto.

Eventos e Patrocinios
Os eventos son unha importante ferramenta de marketing e de relacións públicas que permiten
o contacto directo co público objetivo. Estudamos o teu caso e atopamos a mellor maneira de
vincular a túa marca, cos nosos eventos.

Video Reportaxes
Somos especialistas en facer micro películas para dicir o que máis che interesa divulgar. O vídeo
e unha ferramenta moi útil para usar nas redes sociais e para chegar a máis público.
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Falamos?
publi@gciencia.com
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