
RECURSOS ASSOCIATIUS
L1 - 3. Difusió de les entitats ciutadanes i els seus projectes en espais de

comunicació municipal. 

F I T X A  1 P R O M O C I Ó

Agenda Sociocultural

Xarxes Socials

Revista Crònica

E S P A I S  D E  C O M U N I C A C I Ó

És un servei municipal destinat a facilitar a les associacions i als col·lectius de Xirivella espais i eines de comunicació,

per a promocionar el seu projecte associatiu i donar a conéixer les seues activitats.

Amb esta finalitat, l'Ajuntament, a través de les regidories de Participació Ciutadana i de Transparència i Informació,

posa a la seua disposició els suports, tant digitals com a analògics, de què disposa: pàgina web, xarxes socials i revista

Crònica.

Eina de la web municipal en la
qual es promocionen tant les
activitats organitzades pel mateix
Ajuntament com per les entitats
ciutadanes, i que van dirigides a la
població en general o als col·lectius
relacionats amb el món associatiu.

Els continguts de l'agenda web es
promocionen també a través de les
xarxes socials municipals:
Facebook Ajuntament de Xirivella
i canal de Telegram.

Agenda Sociocultural

Si voleu que les activitats que organitza la vostra entitat s'incloguen en esta

agenda per a la seua difusió, heu de remetre, abans de cada dimecres, la

informació i les imatges de l'esdeveniment o de l'activitat que necessiteu

promocionar.

Podeu fer-ho a través del Servei de Participació Ciutadana:

Adreça electrònica: participacio@xirivella.es - Telèfon: 963 135 050 – ext.

3304,

Presencial: c/ Montealegre, 6 (Centre Cívic Ernest Lluch)

Perquè la publicació siga el més completa possible, és necessari que envieu la

informació següent:

Nom de l'activitat/esdeveniment, breu descripció, data i lloc de realització,

persones destinatàries, nombre de places, informació sobre inscripció, preu,

altres dades que considereu d'interés, dades de contacte de l'entitat

organitzadora.

És recomanable que adjunteu una o diverses imatges, ja que millora la

visibilitat i repercussió de l'esdeveniment. (Grandària imatge: fins a 350mb.

Tipus de format: png, gif, jpg, jpeg).

Com incloure publicacions de la vostra entitat?



Revista Crònica

La revista Crònica és una de les principals eines de comunicació amb la ciutadania de què
disposa l'Ajuntament de Xirivella.

En les diferents seccions es donen a conéixer tant les iniciatives ciutadanes com les impulsades
pel mateix ajuntament.

Disposeu de diverses seccions en les quals publicar les opinions, notícies i activitats de la vostra
entitat. La publicació de les notícies estarà sotmesa a criteris de rellevància periodística i
dependrà de les limitacions d'espai.

Espai d'opinió obert al fet que la ciutadania

compartisca les seues inquietuds, suggeriments o

propostes de millora respecte a la gestió municipal.

Tipus d'arxiu: Text amb una extensió d'entre 100

i 150 caràcters.

Envieu a: cronica@xirivella.es

Reportatges sobre persones i col·lectius de Xirivella que

hagen destacat en l'àmbit social, cultural, artístic,

empresarial, esportiu, científic o tecnològic...

És un espai adequat per a donar a conéixer amb detall

el vostre projecte associatiu, o destacar algun projecte o

iniciativa impulsat en col·laboració amb altres entitats.

Envieu la vostra proposta, juntament amb una breu

descripció sobre el projecte o l'entitat que considereu

que ha de ser publicat, i dades de contacte de qui

efectua la proposta a: cronica@xirivella.es.

Informació breu sobre iniciatives desenvolupades per entitats ciutadanes. S'inclou imatge i text descriptiu de

l'esdeveniment.

Com fer arribar la informació?
Correu-e: participacio@xirivella.es - Telèfon: 963 135 050 – ext. 3304,

Presencial: c/ Montealegre, 6 (Centre Cívic Ernest Lluch)

Quan?
L'edició del Crònica es tanca aproximadament en les dates següents, per la qual cosa només serà possible incloure

els continguts que arriben a la redacció abans d'estes dates:

10 de febrer (número de Falles)                    10 de maig (número de juny)

5 de juliol (número de setembre)                   15 de novembre (número de Nadal)

Imatges
Totes les notícies han d'anar acompanyades d'una imatge de bona qualitat en format tiff, jpg o jpeg. És molt

important que tinguen una bona resolució (300 ppp), ja que la impressió d'imatges exigeix una major qualitat que

la presentació digital per a xarxes socials o web.

Opinió ciutadana La nostra gent

Protagonistes


