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ta ocasió, vistes les enquestes, 
s’hi haurà d’esforçar. A favor seu 
juga l’escenari elegit pel PSC: 
l’Hospitalet de Llobregat. El ma-
teix espai, la Farga, on González 
va obrir la campanya fa tres anys 
i on en un altre acte multitudi-
nari, un d’aquells que els nostàl-
gics del partit defineixen com de 
«suor socialista», González va ba-
tejar el llavors alcalde Celestino 
Corbacho com a «Constantino». 
El públic, com sempre, el va acla-
mar.
 Rubalcaba, que avui enganxa-
rà el primer cartell al municipi 
madrileny d’Alcalá de Henares, 
només visitarà Catalunya per par-
ticipar en el míting central, pre-
vist per al dia 17. Carme Chacón 
assumirà el repte de conservar un 
electorat vital per al PSOE i per 
aconseguir-ho s’aferrarà a les re-
tallades socials que aplica el Go-
vern de CiU i les que les autono-

mies del PP, començant per Es-
peranza Aguirre, s’han afanyat a 
dissenyar. L’objectiu dels socialis-
tes és traslladar el debat al camp 
ideològic: esquerra o dreta. 
 Com sempre, CiU buscarà el 
seu espai entre els dos grans.  De 
moment, Artur Mas va sorpren-
dre ahir més d’un dels seus a 
l’allargar la mà a Rajoy. Els més 
sobiranistes ho van interpretar 
com «un gest de prudència» i en la 
mateixa tàctica van situar la pro-
mesa del president d’actuar amb 
lleialtat institucional per fer sor-
tir Espanya de la crisi. H

Mas ja s’ofereix 
a Rajoy i promet que 
actuarà amb lleialtat 
institucional per fer sortir 
Espanya de la crisi

Ve de la pàgina anterior EL PERIÓDICO obre la campanya 
a la participació dels lectors

EL PERIÓDICO
BARCELONA

D
es de tots els fronts i en 
tots els formats, EL PERI-
ÓDICO DE CATALUNYA 
ha preparat un ampli des-

plegament per informar de la cam-
panya de les eleccions generals del 
20 de novembre. Cròniques, debats, 
opinions, fòrums, blocs, anàlisis i el 
seguiment en directe, a través de les 
xarxes socials, dels principals actes 
dels partits. I tot plegat amb la parti-
cipació dels lectors a través de la pà-
gina web del diari. Durant els prò-
xims 15 dies, les dues edicions del 
rotatiu (impresa i on line) es bolcaran 
en la cobertura dels comicis per ofe-
rir les claus que marquen aquesta ci-
ta amb les urnes.
 La primera novetat que es troba-
ran els lectors afecta l’estructura 
del diari. A partir de demà i fins al fi-
nal de la campanya, la secció de Po-
lítica encapçalarà l’àrea de Panora-
ma, que integra també les seccions 
d’Internacional i Economia, per do-
nar prioritat a la informació electo-
ral. Les pàgines relacionades amb el 
20-N s’iniciaran cada dia amb una 
crònica general que interpretarà 
l’evolució de la campanya i dels mis-

Els usuaris de la 
web podran compartir  
debats temàtics amb 
polítics i experts

El diari reforçarà 
l’opinió i l’anàlisi
per oferir totes 
les claus del 20-N

pals aspirants a la Moncloa, Alfredo 
Pérez Rubalcaba i Mariano Rajoy, el 
diari comptarà amb la col·laboració 
de dos especialistes en comunica-
ció política: Toni Aira (que seguirà 
el candidat del PSOE) i David Espi-
nós (que seguirà el candidat del PP). 
El seguiment electoral es completa-
rà amb l’agenda de cada jornada i 
amb una anàlisi dels assumptes que 
han marcat la legislatura que acaba, 
a través de les portades d’EL PERIÓ-
DICO. La periodista Olga Merino se-
rà l’encarregada de realitzar aquest 
repàs temàtic.

DEBATS VIRTUALS / Les noves tecnolo-
gies també s’impregnaran amb la 
cobertura del 20-N. La pàgina web 
del diari (www.elperiodico.com i 
www.elperiodico.cat) potenciarà la 
informació i l’anàlisi de la campa-
nya, a través d’un bloc en què redac-
tors i col·laboradors aportaran els 
seus punts de vista. A més, a partir de 
demà, la web albergarà, de dilluns a 
divendres, un debat sectorial entre 
polítics, especialistes i lectors. Per 
poder participar-hi, els internautes 
hauran de registrar-se prèviament, i 
de forma gratuïta, en un fòrum.
 La web d’EL PERIÓDICO oferi-
rà en directe els principals mítings 
de la campanya i les cinc edicions 
de Primera Plan@, el fòrum d’opi-
nió del diari, en què els candidats 
de CiU, PSC, PPC, ERC i ICV-EUiA ex-
posaran les línies bàsiques dels seus 
respectius programes electorals. Els 
lectors ja poden dirigir les seves pre-
guntes als convidats a aquests col-
loquis, que s’iniciaran a les nou del 
matí. Finalment, tota l’actualitat de 
la campanya electoral es podrà se-
guir a Twitter a través de l’etiqueta 
#Periodico20N. H

satges dels partits. Els encarregats 
d’oferir aquesta visió global del ca-
mí cap a les urnes seran Neus Tomàs, 
Rafael Tapounet, Gemma Robles i 
Rosa Paz.
 La cobertura informativa es com-
pletarà amb cròniques dels actes i 
mítings dels dos grans partits espa-
nyols i de les principals forces cata-
lanes. En paral·lel, l’opinió i la inter-
pretació tindran espais fixos a les pà-
gines electorals. Els periodistes Joan 
Tapia i Antón Losada elaboraran un 
dietari de campanya que acompa-
nyarà la crònica general de cada jor-
nada. Així mateix, es mantindran 
les firmes habituals de la secció Mi-
rador (Marçal Sintes, Saül Gordillo, 
Xavier Bru de Sala i Carles Pastor), a 
les quals s’incorporarà l’historiador 
Joaquim Coll.
 Per analitzar amb detall les estra-
tègies i els discursos dels dos princi-

33 La web ja incorpora una secció amb tota la informació electoral.

EL PERIÓDICO

El diari avançarà les 
entrevistes d’Évole 
a Rubalcaba i Rajoy 
a La Sexta

33 EL PERIÓDICO publicarà diu-
menge que ve un extens resum 
de les entrevistes realitzades per 
Jordi Évole als candidats del PP i 
del PSOE, Mariano Rajoy i Alfre-
do Pérez Rubalcaba, i que s’eme-
tran aquell mateix dia a Salvados, 
el seu programa de La Sexta. Des 
del mes de maig passat, Évole pu-
blica cada diumenge en aquest 
diari un resum de les notícies més 
importants de la setmana a tra-
vés de set missatges de Twitter, 
amb l’humor i la ironia que el ca-
racteritzen.


