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EL PEriódiCO entra al mòbil 
dels lectors amb Whatsapp
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BARCELONA

E
L PERIÓDICO llança aquest 
dilluns un nou servei d’in-
formació i participació 
amb els lectors a través de 

Whatsapp i Telegram, les aplicaci-
ons de missatgeria instantània més 

Els usuaris 
podran llegir l’edició 
impresa cada nit 
mentre es tanca

El diari matinal, la 
revista de premsa i les 
claus del dia, gratis
al seu ‘smartphone’

populars. Es tracta d’una aposta pe-
riodística innovadora a Espanya, 
país que lidera el consum de notíci-
es a través de Whatsapp, segons l’úl-
tim informe sobre mitjans digitals 
de la prestigiosa Reuters Institute, 
presentat el mes de juny passat a 
Barcelona durant el congrés d’edi-

tors Global Editors Network.  
 Atent a l’evolució del consum 
de notícies i a les exigències de més 
atenció i participació dels lectors, 
EL PERIÓDICO es vol incorporar als 
contactes de mòbil dels nostres lec-
tors, als quals demanem que intro-
dueixin el número 690 010 101 a 
la seva agenda i que ens enviïn per 
Whatsapp o Telegram un missatge 
senzill: la paraula «alta». A partir 
d’aquell moment, l’usuari del nou 
servei d’EL PERIÓDICO rebrà cada 
matí l’accés a l’edició impresa de 
la jornada i una revista de premsa 
per tenir una visió panoràmica de 
l’actualitat. A la nit disposarà tam-
bé d’un resum de l’actualitat més 
rellevant del dia i un enllaç al pro-
cés de tancament, en temps real, de 
l’edició impresa de l’endemà. Els 
lectors intrigats i curiosos disfruta-
ran d’un servei transparent i inèdit 
en la premsa espanyola: la possibi-
litat de llegir el diari de l’endemà a 
mesura que es va confeccionat.
 Amb aquest nou servei, total-
ment gratuït, el diari pretén fidelit-
zar els lectors més actius i connec-
tats a l’actualitat a través dels dis-
positius mòbils. Lluny de tractar-se 
d’un canal unidireccional per envi-

ar notícies i continguts del diari, EL 
PERIÓDICO reforçarà a Whatsapp i 
Telegram la relació amb la seva co-
munitat de lectors més participa-
tiva, la que agrupa la secció Entre 
Tots i que ja supera els 10.000 regis-
trats. 

CONTACTE AMB LA DIRECCIÓ / A What-
sapp i Telegram, amb un simple 
missatge de text els usuaris podran 
suggerir temes de debat i aportar la 
seva opinió gràcies a aquest nou ca-
nal. L’equip de xarxes socials i la di-
recció del diari respondran als lec-
tors, canalitzant les seves propostes 
i atenent les seves inquietuds. 
 EL PERIÓDICO, amb un gran 
creixement de seguidors a les xar-
xes socials i un salt en navegadors a 
la pàgina web, continua en un pro-
cés constant de millora de les seves 
aplicacions mòbils. Cada vegada 
més ciutadans consulten i compar-
teixen notícies a través del mòbil i 
les tauletes, dispositius que contri-
bueixen al creixement de trànsit di-
gital a la web. Per aquest motiu, els 
nostres continguts es poden enviar 
i compartir fàcilment des dels mò-
bils amb un simple clic al botó de 
Whatsapp. H
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Subscriu-te al nou servei de Whatsapp o Telegram per conèixer les notícies més rellevants del dia

Selecciona el servei
al qual vols subscriure’t

A més a més, pots enviar suggeriments sobre quina informació
t’agradaria rebre a través de Whatsapp o Telegram,
amb un correu a l’adreça usuariosweb@elperiodico.com.

RAMON CURTO

Agrega aquest número    
de telèfon a l’agenda
de contactes

690 01 01 01
Envia la paraula

alta per rebre 
la informació

En qualsevol
moment
pots suspendre 
el servei

Tan sols has
d’enviar la paraula
baixa i seleccionar
l’opció que vols 
deixar de rebre

AFEGEIX EL PERIÓDICO
COM A CONTACTE NOU

ENVIA UN MISSATGE
AL CONTACTE
D’EL PERIODICO

DONAR-SE
DE BAIXA

8.00 h De dilluns a divendres
(el cap de setmana a les 9.00 h)

Fulleja les pàginas d’El Periódico
El quiosc de premsa en un minut

21.00 h De dilluns a divendres
(el cap de setmana a les 22.00 h)

Les claus del dia
Consulta El Periódico de l’endemà
(tancament de l’edició en temps real)

Durant el dia
Enviament d’informació 
d’actualitat
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La Conselleria d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació ha 
presentat una denúncia davant 
els Mossos d’Esquadra després 
de detectar un nou focus de car-
gol poma a l’hemidelta dret de 
l’Ebre, a Roquetes (Baix Ebre). 
Segons ha informat el departa-
ment que dirigeix Jordi Ciurane-
ta, es tracta d’una «introducció 
dolosa», és a dir, que algú va de-
cidir col·locar aquesta espècie in-
vasora en aquest punt del riu.
 Aquesta troballa ha provocat 
que es posin en marxa immedi-
atament tota una sèrie d’actua-
cions urgents per frenar la pro-
pagació d’aquest animal, contra 
el qual lluiten les autoritats i els 
pagesos d’aquestes comarques 
des de fa anys. Han tancat els des-
ballestaments dels canals de reg 
amb sacs de sorra, han clausu-
rat les entrades i sortides d’aigua 
dels arrossars en els quals s’han 
descobert i s’ha tractat la zona 
amb saponines, uns productes 
que els eradiquen.

PLA D’ACCIÓ / La introducció de-
nunciada als Mossos per Agricul-
tura es refereix a 43 cargols 
adults. Es dóna la circumstància 

que aquesta espècie invasora no-
més s’havia propagat fins ara pel 
marge esquerre de l’Ebre, però 
s’havia mantingut a ratlla al 
dret, on s’havien detectat única-
ment en casos esporàdics que 
s’havien aconseguit controlar.
 La Generalitat considera que 
aquest control a l’hemidelta 
dret s’havia aconseguit gràcies 
a les actuacions previstes en el 
pla d’acció contra el cargol poma 
i la conscienciació dels agricul-
tors de la zona, que s’han adonat 
de la perillositat d’aquests ani-
mals.

VIGILANTS A L’EMPORDÀ / El que ha 
succeït a l’Ebre se suma a l’episo-
di recent de l’Empordà. Agricul-
tura va detectar dies enrere que 
s’havien introduït, també ex-
pressament, cargols poma a la 
zona arrossaire de Pals, concre-
tament a Palau-sator (Baix 
Empordà). Es va presentar també 
una denúncia i es van aplicar les 
mesures habituals. Al llarg dels 
últims dies no s’ha detectat cap 
animal en les tres hectàrees afec-
tades de Girona encara que Ciu-
raneta ha avisat que es triga un 
any a comprovar que està efecti-
vament eradicat. H

ACtE dOLóS

Agricultura 
troba un altre 
focus de 
cargol poma 
a l’Ebre

EL PERIÓDICO
ROQUETES

Els 43 animals estaven 
al marge dret, poc 
afectat fins ara

Bellesa i salut
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