
 

 
MEMÒRIA NOSTRESPORT.COM ANY 2022 

 
Resum 

 

 La plataforma web de nostresport.com va servir 13,7 milions d'impressions 
durant 2022. 
 

 El diari aglutina més de 100.000 seguidors en les seues xarxes socials a la fi de 
2022, amb un major creixement en aquelles lligades a la producció dels nous 
formats de comunicació, com ara tiktok, twitch o YouTube. 

 

 La producció de continguts audiovisuals ha concentrat el major creixement, on 
s'han aconseguit només en YouTube, sense tindre en compte els continguts 
audiovisuals en Instagram, twitch, fb, o tiktok, quasi 400.000 visualitzacions 

 

 Es consolida la línia de producció de continguts d'àudio, que es reestructura per 
a potenciar el podcasting en detriment de la producció radiofònica. Durant 2022 
només en IVOOX es van generar quasi 55.000 escoltes en els tres podcast 
produïts: Comando Che, La Veu de Orriols i Nostresport Podcast 

 
ÍNDEX 
 

Resum……………………………………………………………...P.1 
1) Trànsit web nostresport.com…………………………………P.2 
2) Projecció en xarxes socials………………………………......P.3 
3) Producció de continguts audiovisuals………….……………P.6 
4) Producció de podcasting i radio.……………………………..P. 8 
Annexos……………………………………………………………P.11 



 

1) Trànsit web nostresport.com 
 
El diari digital esportiu Nostresport.com va tancar l'any 2022 amb 13.699.388 de pàgines 
vistes segons dades oferides de manera pública i de lliure accés pel seu servidor de 
DINAHOSTING. Pots consultar el trànsit en obert oferit pel servidor del diari: 
https://bit.ly/3kaUeKg (password: TraficoNostresport2223). 
 

Mes 
Visitantes 
distintos 

Número de 
visitas 

Páginas Solicitudes Tráfico 

Enero 27.340 98.358 1.454.241 3.390.254 1871.15 GB 

Febrero 20.738 90.625 1.369.368 3.219.854 1738.45 GB 

marzo 26.416 96.816 1.265.440 3.569.329 1660.47 GB 

Abril 22.582 89.386 1.220.962 6.423.741 2288.34 GB 

Mayo 19.163 75.212 1.026.770 3.048.087 1280.03 GB 

Junio 20.129 69.727 1.068.943 2.944.164 1213.80 GB 

Julio 20.430 62.901 1.053.074 2.911.724 1232.89 GB 

Agosto 18.559 60.105 1.129.446 2.863.909 1332.01 GB 

Septiembre 17.227 48.697 935.683 2.707.621 1122.75 GB 

Octubre 16.992 49.77 1.044.082 2.605.609 1258.32 GB 

Noviembre 17.330 47.412 1.094.943 3.045.255 1342.93 GB 

Diciembre 18.333 54.302 1.036.436 2.455.807 1255.96 GB 

Total 2022 245.239 843.311 13.699.388 39.185.354 17597.09 GB 

 
Esta dada suposa un fre al fort creixement quant a trànsit del diari experimentat en 2020 i 2021, 
encara que en la sèrie històrica es tracta d'una bona data. Quart millor any en pàgines vistes 
des 2014, any des del qual es ve mesurant el trànsit de manera consistent pel mateix sistema, 
el tercer millor anya pel que fa a visitants diferents o nombre de visites o el primer any quant a 
les dades tècniques de sol·licituds i trànsit intercanviat. Tot i això la no continuitat en el 
creiximent de les pàgines vistes assolit en 2020 i 2021 reflecteix una dificultat que s’ha 
d’atendre. 

https://bit.ly/3kaUeKg


 

2) Projecció en Xarxes socials 
 
Les xarxes socials vinculades a nostresport.com componen entorn a una desena de perfils 
entre els vinculats directament al diari nostresport.com i els destinats al suport a diferents 
equips valencians. 
 
Si atenem únicament els perfils principals en les principals xarxes socials, això és el perfil 
corporatiu del diari nostresport.com en Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, TikTok i 
Twitch, la plataforma de nostresport.com compta amb més de 64.088 seguidors 
 

 Facebook: https://www.facebook.com/nostresportcom/  (30.096 seguidors) 

 Twitter https://twitter.com/Nostresport (12.665 seguidors) 

 Instagram: https://www.instagram.com/nostresport/ (16.618 seguidors) 

 YouTube: https://www.youtube.com/c/Nostresportcom  (1.810 suscriptors) 

 Tik Tok: https://www.tiktok.com/@nostresportcom (545 seguidors) 

 IVOOX: https://www.ivoox.com/escuchar-grupo-nostresport_nq_14709_1.html  (2.104  

suscriptors) 
o Nostresport podcast (https://www.ivoox.com/podcast-nostresport-

podcasts_sq_f133506_1.html)  635 suscriptors 
o La Voz de Orriols (https://www.ivoox.com/podcast-voz-

orriols_sq_f1861071_1.html) 609 suscriptors 
o Comando Che (https://www.ivoox.com/podcast-comando-

che_sq_f1691699_1.html) 862 suscriptors 

 Twitch: https://www.twitch.tv/nostresport  (250 seguidors) 

Si observem la foto fixa veiem com tres de les 7 plataformes amb perfil oficial de nostresport, 
fb, ig i tw acumulen més del 90% dels seguidors (93%), però si aprofundim en les dinàmiques 
observem interessants tendències: 
 

https://www.facebook.com/nostresportcom/
https://twitter.com/Nostresport
https://www.instagram.com/nostresport/?hl=es
https://www.tiktok.com/@nostresportcom
https://www.ivoox.com/escuchar-grupo-nostresport_nq_14709_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-nostresport-podcasts_sq_f133506_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-nostresport-podcasts_sq_f133506_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-voz-orriols_sq_f1861071_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-voz-orriols_sq_f1861071_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-comando-che_sq_f1691699_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-comando-che_sq_f1691699_1.html
https://www.twitch.tv/nostresport


 

 
Font: Elaboració pròpia 
 
 
Aprofundim en algunes d'elles: 
 

 Si atenem a l'abast segons les dades oferides per META per a Facebook i Instagram1 
va ser de 703.976 i 165.183 respectivament (pot veure captura de pantalla amb gràfica 
en annexos) 

 Si atenem a twitter les impressions2 generades en 2022 han aconseguit els 3.073.000 

 Si atenem a YouTube l'acompliment en 2022 ha suposat 398.000 visualitzacions, 10,7 
mil hores de visualització i +621 subscriptors, enfront d'un acompliment en 2021 de 
132.300 visualitzacions, 5,3 mil hores de visualització i 511 subscriptors. 

 
 
Projecció a la qual caldria sumar els perfils destinats al suport de diferents clubs valencians en 
xarxes com facebook i twitter administrador per nostresport.com i que aglutinen entorn a altres 
18.361 seguidors addicionals, que situen 82.188 els seguidors acumulats en xarxes socials 
oficials de Nostresport.com en 2022. 
 

                                                 
1 Abast de la pàgina de Facebook 
Nombre de persones que van veure contingut de la teua pàgina o relacionat amb aquesta, incloses publicacions, 
històries, anuncis, informació social de les persones que interactuen amb la teua pàgina i més. L'abast és diferent 
de les impressions, que poden incloure diverses visualitzacions de les publicacions per part de les mateixes 
persones. Aquesta mètrica és una estimació. Font META 
 
2 Impressions en twitter: Quantitat de vegades que a un usuari se li publica un Tuit en la cronologia o en els 
resultats de cerca. Font: Twitter help: https://bit.ly/3geybt6 



 

Projecció a la qual caldria afegir altres perfils també vinculats al diari nostresport.com (Note's 
que s'inclouen ací només els perfils vinculats a l'activitat editorial de la plataforma Nostresport i 
no altres gestionat per Grup Nostresport encara que també incloguen puntualment contingut 
editorial). Aquests serien: 
 
En Facebook: 
 

 Nostresport Management: https://www.facebook.com/NSmanagement 

 Fent el Gamba: https://www.facebook.com/Fentelgamba 

 Valencia CF Nostresport: https://www.facebook.com/Valenciacf.nostresport 

 Levante UD Nostresport: https://www.facebook.com/nslevanteud 

 Villarreal CF Nostresport: https://www.facebook.com/NSVillarrealCF 

 Levante UD Femenino Nostresport: https://www.facebook.com/LevanteUDF 

 Club de Rugyb La Vila Nostresport: https://www.facebook.com/CRLaVila 

 Valencia Basket Fem. Ns: https://www.facebook.com/ValenciaBasketFemeninoNS 

 Dive Log Nostresport: https://www.facebook.com/nsdivelog 

 
 
En Twitter: 

 NSmanagement: https://twitter.com/nsmanagement 

 Canal Valencia CF Nostresport: https://twitter.com/Valenciacf_NS 

 Canal LUD Nostresport: https://twitter.com/LevanteudN 

 Fent el gamba: https://twitter.com/fentelgamba 

 Paraules d’esport: https://twitter.com/ParaulesdE 

 
 
En Instagram: 

 Fent el Gamba: https://www.instagram.com/fentelgamba/ 

 Dive Log: https://www.instagram.com/nostresportdivelog/  
 

 
Que conjuntament aglutinen altres 18.361 seguidors més, la qual cosa eleva la xifra a la fi de 
2022 en les xarxes socials directament vinculades a la plataforma de nostresport.com a 
100.549 seguidors (no inclou altres xarxes socials administrades des de Grup Nostresport 
vinculades a esdeveniments o altres projectes) 

https://www.facebook.com/NSmanagement
https://www.facebook.com/Fentelgamba
https://www.facebook.com/Valenciacf.nostresport
https://www.facebook.com/nslevanteud
https://www.facebook.com/NSVillarrealCF
https://www.facebook.com/LevanteUDF
https://www.facebook.com/CRLaVila
https://www.facebook.com/ValenciaBasketFemeninoNS
https://www.facebook.com/nsdivelog
https://twitter.com/nsmanagement
https://twitter.com/Valenciacf_NS
https://twitter.com/LevanteudN
https://twitter.com/fentelgamba
https://twitter.com/ParaulesdE
https://www.instagram.com/fentelgamba/
https://www.instagram.com/nostresportdivelog/


 

3) Producció de continguts audiovisuals 
 
Qualsevol proposta transmèdia passa per una decidida aposta pels formats audiovisuals. Des 
de nostresport.com portem molts anys apostant pels continguts audiovisuals des de la 
plataforma i integrant-se en les seues xarxes socials. 
 
Les plataformes de producció audiovisual treballades durant 2022 han sigut twitch, arrancant 
aquest 2022 el perfil en aquesta plataforma (https://www.twitch.tv/nostresport) i YouTube 
(https://www.youtube.com/c/nostresportcom . 
 
Si ens cenyim a YouTube, ja que twitch es va llançar durant el mes de març de 2022, durant 
aquest any s'han produït 287 continguts audiovisuals, generant més de 398.000 visualitzacions 
i 621 nous seguidors. (Vegeu annexos amb les estadístiques de YouTube durant el 2022). 
 
El contingut audiovisual produït de manera recurrent ha sigut: 
 
 
La Picaeta de nostresport: 
Espai setmanal de repàs de l'actualitat esportiva valenciana del cap de setmana. Emés els 
dilluns a partir de les 12.45 des de la temporada 21/22 en directe a través dels nostres canals 
de twitch i YouTube: 
(https://www.youtube.com/playlist?list=pl4ccsgji2ms2cuapqgudigg5dpc_90ag0  
 
 
La Permuta: 
Espai setmanal en valencià consagrat a l’handbol valencià. Cada dimecres als 21.30 emissió 
en directe per twitch i YouTube: 
(https://www.youtube.com/playlist?list=pl4ccsgji2ms3bclcmmeqfd5kxdfqkqrco) 
 
Des de la redacció: 
Tertúlia esportiva i les prèvies del cap de setmana des de la redacció de nostresport. 
Cada dijous anàlisi des de la redacció de nostresport de l'actualitat esportiva i cada divendres 
les prèvies del cap de setmana en directe des del perfil de Twitch i YouTube: 
https://www.youtube.com/playlist?list=pl4ccsgji2ms3ixa-bddpnyuzvvb1zxkzp  
 
 
Reaccions postpartit: 
Anàlisi dels partits dels nostres especialistes des de YouTube: 
https://www.youtube.com/playlist?list=pl4ccsgji2ms3azvgm9utmeaz7vd7i0up 
 
Road to Marató València 
 
Amb motiu de l'edició de Marató València 2022 es va preparar un programa especial previ en el 
qual se seguia a dos corredors populars que debutaven en la distància “Road to Marató 
València”. 
 

https://www.twitch.tv/nostresport
https://www.youtube.com/c/nostresportcom
https://www.youtube.com/playlist?list=pl4ccsgji2ms2cuapqgudigg5dpc_90ag0
https://www.youtube.com/playlist?list=pl4ccsgji2ms3bclcmmeqfd5kxdfqkqrco
https://www.youtube.com/playlist?list=pl4ccsgji2ms3ixa-bddpnyuzvvb1zxkzp


 

Des d'un enfocament transmèdia que integrava la plataforma web de nostresport.com, el canal 
de Twitch de nostresport per als programes en directe i les plataformes de YouTube i Ivoox per 
al contingut en vídeo i àudio es va acompanyar a aquests dos debutants en el seu camí en la 
preparació parlant amb experts en: preparació física, psicologia de l'esport, nutrició i analitzant 
aspectes com la prèvia, tirades llargues, compensació, alimentació, descans, trucs psicològics, 
el mur, recorregut, animació, problemes, pors, etc, etc. 
 
Pots veure els continguts en: 
 
- Nostresport.com: https://nostresport.com/tag/road-to-maraton-valencia-2022-con-carnicas-
serrano/  
- YouTube: 
 https://www.youtube.com/watch?v=dbgldnscphe&list=pl4ccsgji2ms0llsv7sbyqymoxeq3npxep  
 
No són ni molt menys els únics continguts audiovisuals produïts, s'han indicat només aquells 
que formen part d'un programa recurrent, ja que la producció inclou vídeos d'actualitat o shorts 
fins a un total de 287 continguts. 
 
 
 

https://nostresport.com/tag/road-to-maraton-valencia-2022-con-carnicas-serrano/
https://nostresport.com/tag/road-to-maraton-valencia-2022-con-carnicas-serrano/
https://www.youtube.com/watch?v=dbgldnscphe&list=pl4ccsgji2ms0llsv7sbyqymoxeq3npxep


 

 
4) Producció de PODCASTING y RADIO 
 

https://nostresport.com/category/nostresport-podcasts/  
 
L'aposta pels formats d'àudio compta amb més d'una dècada de trajectòria en la plataforma de 
nostresport, de fet va anar ja en la temporada 2011/2012 quan arranquem el programa de ràdio 
Nostresport, que ens ha acompanyat fins a la temporada 2021/2022 i on ja van començar a 
recopilar els documents d'àudio en format digital dels programes difonent el seu contingut per 
internet, quasi sense valorar-ho vam ser també pioners i precursors del fenomen podcasting 
que envaeix ara als creadors de contingut. 
 
El programa de ràdio ha deixat de produir-se com a tal aquesta temporada 2022/2023 amb 
l'objectiu de potenciar fins i tot més els nous formats emergents de comunicació i donar-li un 
major pes entre altres continguts a la producció de podcast. 
 
D'aquesta manera durant 2022 hem treballat la producció pròpia, que arranquem en 2019, de 
podcasting, articulant el nostre contingut en tres podcast: Comando Che, La Veu de Orriols i 
Nostresport Podcast. Aquests tres podcast han aconseguit 126.700 reproduccions només 
en la plataforma de IVOOX durant el 2022. 
 
Tots ells es difonen en les plataformes de podcasting de Ivoox, Spotify, Goolge Podcast i 
Apple Podcast, a més d'a través de Nostresport.com i les seues xarxes socials, sent en el 
nostre cas Ivoox la plataforma principal. 
 
 
Comando Che: 
Es tracta del nostre d'actualitat valencianista, de caràcter setmanal, produït des d'abril de 2019. 
 
En 2022 s'han emés 33 capítols i s'ha aconseguit un acumulat, només en la plataforma 
principal de ivoox de 55.000 escoltes (vegeu annex podcasting) 
 
La seua difusió ha estat: 
 

- Ivoox, plataforma principal: https://www.ivoox.com/podcast-comando-
che_sq_f1691699_1.html  

- Google podcast: https://bit.ly/3GCG4P7  
- Sportify: https://open.spotify.com/show/6eHDnDatmdCD2z2b5KB5dY  
- Appel podcast: https://podcasts.apple.com/es/podcast/comando-che/id1557201278  

 
La Voz de Orriols: 
Podcast consagrat a l'actualitat del Llevant UE, de caràcter setmanal, es produeix des de març 
de 2020. 
 
En 2022 es van emetre 36 capítols i s'ha aconseguit un acumulat, només en la plataforma 
principal de Ivoox de 54.800 escoltes (vegeu annex podcasting) 
 

https://nostresport.com/category/nostresport-podcasts/
https://www.ivoox.com/podcast-comando-che_sq_f1691699_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-comando-che_sq_f1691699_1.html
https://bit.ly/3GCG4P7
https://open.spotify.com/show/6eHDnDatmdCD2z2b5KB5dY
https://podcasts.apple.com/es/podcast/comando-che/id1557201278


 

 
La seua difusió ha estat: 
 

- Ivoox, plataforma principal: https://www.ivoox.com/podcast-voz-
orriols_sq_f1861071_1.html  

- Google podcast: https://bit.ly/3CjNSTy 
- Spotify: https://open.spotify.com/show/3S7Dtwc1IkPloksZXfo9k1 
- Apple podcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/la-voz-de-orriols/id1557633193  

 
Nostresport Podcast  
 
Aquest podcast recull els continguts d'àudio vinculats al diari Nostresport.com, inclou 
entrevistes i els programes de La Picaeta, La Permuta, Caldera Taronja o NS Motor, 
 
Durant el 2022 este podcast va obtindre 16.900 escoltes en la plataforma de IVOOX (vegeu 
annex podcasting). 
 
La seua difusio ha estat: 
 

- IVoox, plataforma principal: https://www.ivoox.com/podcast-nostresport-
podcasts_sq_f133506_1.htm  

- Google podcast: https://bit.ly/3kKntZD  
- Spotify: https://open.spotify.com/show/3UZeOXoaEzubTgYCudaEWE  

 
 
Nostresport Ràdio 
 
La producció radiofònica va assolir la temporada 21/22 la seua desena temporada. Des de la 
temporada 11/12 ve produint-se el programa radiofònic “Nostresport”, excepte la temporada 
17/18 i 18/19 que es va produir el magazín “Ponte las Zapatillas” 
 
La temporada 20/21 el magazine radiofònic “nostresport” va comptar amb la següent difusió: 
 

 Analògica, en UPV ràdio: 
o Dijous UPV ràdio 102.5, de 18:00h; 
o Redifusió dijous 23h 

 Digital: 

- Secció de ràdio en la plataforma de nostresport.com: www.nostresport.com/ns-

radio.html 

- Canal IVOOX nostresport: https://www.ivoox.com/podcast-ponte-

zapatillas_sq_f1459018_1.html 
- Perfil Spotifiy de nostresport: 

https://open.spotify.com/show/3UZeOXoaEzubTgYCudaEWE   

https://www.ivoox.com/podcast-voz-orriols_sq_f1861071_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-voz-orriols_sq_f1861071_1.html
https://bit.ly/3CjNSTy
https://open.spotify.com/show/3S7Dtwc1IkPloksZXfo9k1
https://podcasts.apple.com/us/podcast/la-voz-de-orriols/id1557633193
https://www.ivoox.com/podcast-nostresport-podcasts_sq_f133506_1.htm
https://www.ivoox.com/podcast-nostresport-podcasts_sq_f133506_1.htm
https://bit.ly/3kKntZD
https://open.spotify.com/show/3UZeOXoaEzubTgYCudaEWE
http://www.nostresport.com/ns-radio.html
http://www.nostresport.com/ns-radio.html
https://www.ivoox.com/podcast-ponte-zapatillas_sq_f1459018_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-ponte-zapatillas_sq_f1459018_1.html
https://open.spotify.com/show/3UZeOXoaEzubTgYCudaEWE


 

- Google Podcast: https://bit.ly/3zr6sVD  

- Ràdio a la carta en la web RTvUPV: http://www.upv.es/rtv/radio/nostresport/65091 

- Streaming en directe del web RTvUPV: http://www.upv.es/rtv/radio/directo 

No obstant això la producció de continguts per a ràdio no contínua en la t.22/23 centrant els 
esforços en el podcasting i els continguts audiovisuals. 

 
 
SOBRE NOSTRESPORT.COM 
 
Nostresport.com és el diari digital degà de la premsa esportiva de la Comunitat Valenciana 
editat per Grup Nostresport. Venim informant ininterrompudament de l'esport des del 
01/02/2003. En el seu recorregut ha obtingut, entre altres reconeixements, el Premi al Mèrit 
Esportiu de la Ciutat de València, Premi Llevant UE al mitjà de comunicació digital, Premis 
Conviure, Premi OIMED o Premi CONFEDECOM. 
 

GRUP NOSTRESPORT 

Grup Nostresport entitat de gestió esportiva que té com a missió la promoció de l'esport i 
compta amb tres grans línies d'activitat: continguts, organització d'esdeveniments esportius i 
prestació de serveis professionals. 
 
En la seua trajectòria ha obtingut entre altres reconeixements els Premis Bancaixa Joves 
Emprenedors, Premis SERVEF joves emprenedors, Premi Creació d'Empreses de l'Institut 
Idees o Finalista València Emprén. 

https://bit.ly/3zr6sVD
http://www.upv.es/rtv/radio/directo


 

 
Informe d’abast 01/01/2022 a 31/12/2022 perfil de facebook i instagram de 
Nostresport.com 
 
Any 2022: 

 
Any 2021: 

 



 

YouTube. Estadístiques 2022 
 
 

 
 

 



 

 
Twitch: 
 
El llançament de Twitch durant 2022 va llançar un saldo de 168 seguidors i més de 140h 
d'emissió. 
 

 



 

IVOOX: 
 
Comando Che 

 
 
La voz de orriols 

 
 



 

Nostresport Podcast 
 

 
 

 


