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Consell Editorial per als mitjans
d’informació municipal
• Hi formaran part tots els grups polítics municipals

E

n el marc de les negociacions del cartipàs de l’Ajuntament de Lleida hi ha un
principi d’acord per crear un
Consell Editorial per als mitjans
d’informació municipal.
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La Paeria recull, de manera
provisional, un article de cada
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CP, CiU, C’s Lleida,
l’any 1873 amb el nom
ERC-Avancem-AM, Crida-CUP, PPC i Comú de Lleida. de “Boletín Oficial del AyunEn l’interí de la posada en mar- tamiento Popular de Lérida”,
xa del Consell Editorial, la Junta posteriorment, de l’any 1962
de Portaveus assumirà les seves fins al 1964, apareix com a
“Boletín Informativo del Ayunfuncions.
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tamiento de Lleida” i l’etapa
més recent es va iniciar amb el
nou ajuntament democràtic de
1979. Des d’aleshores s’ha editat
ininterrompudament fins a l’ac-

tualitat. Aquests anys ha anat
modificant l’estructura, la maquetació i els continguts, adaptant-los a les noves necessitats i
als nous corrents estètics. •••

Constitució del nou Ajuntament

Guillem Boneu, president
de l’EMD de Sucs
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L

a Junta de l’Entitat Municipal Descentralitzada
de Sucs es va constituir
el 16 de juny amb Guillem Boneu com a president. Els integrants de la Junta són, a més
del president, Valentí Domingo, Mª Mar Martínez, Ramon
Buchaca, Francisco Manchó,
Francisco Sisó, Susanna Gené
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i Xavier Plana, per Agrupació
Independents Sucs, i Laura
Berenguer, Rosa Maria Plana i
Josep Torres, per CiU.
En el seu discurs, Guillem
Boneu, que repeteix mandat,
va animar els veïns i les veïnes
a participar i opinar sobre els
projectes de l’EMD. •••
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Eva Horcajada,
presidenta de Raimat

L

’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, va presidir el 17 de
juny la constitució de la
nova Junta de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Raimat i l’elecció d’Eva Horcajada
(CiU) com a nova presidenta.
En aquesta legislatura també
són vocals de l’EMD Daniel
Ponte, Anna Maria Querol,

Síl-via Garcia i Ivan Fernández,
per CiU; Rosa Giménez, Maria
Blasi i Enric Piqueras, per Candidatura de Progrés; Luis del
Val Rodríguez, per Ciutadans;
Demetrio Portella, pel PP, i
Hèctor Guiu, per la CUP-Poble
Actiu. Eva Horcajada va oferir
a tots els partits polítics una
escolta activa. •••

