
El  grup  municipal  d’Esquerra  Republicana  de  Catalunya-
Avancem presenta  al  Consell  Editorial la  següent  proposta de
modificació de:

Revista La Paeria

Amb l’objectiu que la revista mensual La Paeria sigui un mitjà de 
comunicació d’informació útil i de servei, que reflecteixi la pluralitat de 
l’Ajuntament de Lleida i de la ciutat, que serveixi per cohesionar la 
ciutadania, que fomenti la participació i difongui les activitats 
institucionals, cíviques i culturals que es fan a Lleida, el grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya considera que s’haurien de tenir en 
compte les següents propostes:

-afegir directori de telèfons de servei a la ciutadania, donat que ara 
només hi ha el 010: Guàrdia Urbana, Bombers, Salut, grups municipals...

-afegir un directori de correus electrònics d’interès per a la 
ciutadania: d’entitats culturals, associacions, dels grups municipals... 

-informar sobre les xarxes socials i altres canals de comunicació de 
l’Ajuntament de Lleida, més enllà del telèfon, correu electrònic i pàgina 
web que recull la revista actualment

-dedicar més espai a entitats cíviques: per exemple, fent un 
reportatge mensual a una associació diferent, o reservant un espai a 
omplir per una entitat, com es fa amb la FAV, els grups municipals i el 
Pacte Social per a la Ciutadania

-canviar d’ubicació l’espai reservat per a la FAV, posar-la a part dels 
grups municipals

-reservar un espai de comunicació directa per als ciutadans per 
donar veu a queixes/suggeriments etc: per exemple, una pàgina de cartes
al director/corporació municipal

-fer un resum dels expedients aprovats al ple del mes anterior
 
-dedicar més espai a les propostes de tots els grups municipals, a 

part de l’article d’opinió: per exemple, publicant un resum de les mocions 
presentades al ple, posant l’enllaç als blogs municipals...



-garantir l’equitat i la visibilitat de tots els grups municipals, més 
enllà de l’equip de Govern i l’alcalde, tant pel que fa a la tria de les 
notícies, com en el tractament de textos, fotografies, peus de foto, etc

-que els continguts de la revista es proposin i supervisin pels 
membres del Consell Editorial el mes previ a la seva publicació

-que es fixi un dia de tancament fixe de la publicació

-donat que el contracte amb l’actual empresa adjudicatària del 
servei de l’edició de la revista acaba el juny del 2017, plantejar-se a 
principis del 2017 la continuïtat o no de la revista en paper/digital, la 
necessitat o no de contractació de la publicació, a més d’intentar reduir-ne
el cost (per exemple, amb un altre tipus de paper o de distribució)


