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La revista Diagonal és una publicació bianual gratuïta sobre
ciutat, arquitectura, i disseny.
Publiquem contingut de qualitat, ja sigui original o recuperat;
ens agrada entrevistar a gent interessant, siguin o no arquitectes. No considerem l’actualitat com a punt de partida per
estructurar els continguts, i som una revista d’arquitectura,
però no: no publiquem projectes.
Apostem principalment per l’article escrit, amb la voluntat de
contribuir a la reflexió critica i al debat ciutadà des de les diverses disciplines (tècniques, humanístiques i artístiques) relacionades amb l’arquitectura, la ciutat i el disseny, i mostrar així el
seu alt valor cultural i social.
Considerem que l’accés al contingut que proposem ha de ser
per totes les persones interessades en els àmbits que tractem,
pel que distribuim gratuitament la publicació impresa, i presentem tot el contigut publicat al nostre portal web:
www.revistadiagonal.com

Informació bàsica sobre la revista

A tenir en compte

Publica: Associació Revista Diagonal

És un projecte sense ànim de lucre que

ISSN: 2013-651X

compta amb onze anys d’existència, i té
un fort reconeixement entre els professi-

Preu: Gratuïta

onals i les institucions del sector.

Periodicitat: bianual (juny/desembre).
El pròxim número de la revista tindrà un
Tirada impresa: 3.000 exemplars

disseny renovat, tant la versió en paper
com la digital.

Versió digital: www.revistadiagonal.com

Ens agrada compartir opinions, i per

Visualitzacions anuals (aprox.): 70.000

això hem pensat reunir-nos periòdicament amb els lectors i col·laboradors

Seguidors Twitter: 650+

per presentar cada nou número de la

Seguidors Facebook: 3.000+

revista.

Contacte
Ricard Gratacòs Batlle

mail@revistadiagonal.com

Tel.: 658558957

Diuen de nosaltres
El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

“Diagonal aposta de manera clara per l’article escrit i el pen-

ens va concedir, l’any 2012, la Medalla

sament arquitectònic i no publica projectes, i això la conver-

COAC “per la [nostra] tasca en favor de

teix en una “rara avis” dins del panorama de revistes nacio-

la difusió i millora de la cultura arqui-

nals”. Jordi Badia, arquitecte.

tectònica”.
“M’ha causat una agradabilíssima sensació per la frescor,
seriositat, austeritat, de continguts interessants (insisteixo
interessants!) i sense pretensions estèrils que destil·la la vostra revista. En temps on sembla que calgui fer cada cop el més
difícil i inventar maquetacions impossibles i articles poc interessants, la vostra revista m’ha satisfet totalment. La seguirem d’aprop”. Josep M. Miró i Gellida, arquitecte.
“Diagonal ha estat un d’aquests petits cofres d’informació,
diguem què es tracta d’una conversa multidisciplinària i al
mateix temps lligada entre sí, sense ser pomposa aconsegueix
delectar”. Albert Chavarria Ejarque, arquitecte.

Inserció de publicitat

Mitja pàgina

Pàgina sencera

Contraportada

(16x11,5 cm)

(16x23 cm)

(16x23 cm)

200€

495€

750€

Banner web*

Xarxes socials*

* Durant 6 mesos

200€

30€

Distribució
La versió impresa de la revista es pot trobar a institucions,
llibreries especialitzades o escoles d’arquitectura:
COAC, Museu del Disseny de Barcelona, Cooperativa Jordi
Capell, Naos Libros (Madrid), Librería Formatos (La Corunya), La Central, Laie, ETSA Barcelona, ETSA Vallès, ETSAURV-Reus, La Salle, ETSA Madrid, ETSA Granada, ETSA
Valencia.

Col·laboradors
Els últims anys han col·laborat amb nosaltres les següents
institucions i empreses: Escofet, Pidemunt, Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona, Museu del Disseny de Barcelona, Technal, Breinco, Gustavo Gili, Mercat de les Flors,
Hormipresa, Museu d’Història de Barcelona, Iguzzini, Cemex,
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Universitat Politècnica de Catalunya.

