
A L’EIXIDA MAI NO EN TENIM PROU, i és per això que enguany volem portar més enllà la 
nostra intenció original: donar veu a aquells i aquelles a qui, normalment, se’ls nega. I més, encara, 

ser altaveu del poble de Sant Andreu, a dins i a fora. 

A finals del 2006, vam començar amb una edició en paper de 500 exemplars, impresos en copiadora. 
A principis del 2008, vam fer el salt a la impremta, augmentant la tirada a 1000 exemplars. 
Sumàvem qualitat i quantitat, i prou que ho vam notar. I en el transcurs d’aquest temps, hem obert 

un bloc que ha esdevingut referent de portal de notícies del nostre poble. 

Fet i fet, la nostra voluntat de donar veu a tothom ens ha portat a fer-nos ressò tant de les lluites 
veïnals com de crítiques teatrals, de l’impuls per la normalització lingüística o de les diferents 
situacions de denúncia i reivindicació que estan tenint als nostres carrers. I tot, sense oblidar de fer 

d’altaveu de la Festa Major, és clar! 

Amb tantes veus, amb tantes coses a dir, ja no tenim prou espai al butlletí. I és que, tot i augmentar 
la tirada, seguim editant només 4 pàgines. Enguany hem decidit canviar-ho. Al 2010 volem sortir 
al carrer amb 8 pàgines, per donar encara més cabuda a diferents expressions i opinions del nostre 

poble. Per fer aquest, però, necessitem la teva ajuda. 

L’Eixida no funciona amb subvencions ni amb cap altra font de finançament que els ingressos per 
autogestió i els anunciants. Ens dirigim a tu, doncs, perquè hi col·laboris posant publicitat, una 
publicitat que arribarà a 1000 persones en paper, i centenars de persones a través d’internet a 

través de les nostres llistes de distribució. 

Si el mòdul és mensual, cal comptar 10 números, ja que al juliol i a l ’agost no sortim en paper, tot i 
que el bloc continua actualitzat. Si és bimensual, cal comptar 5 números. 

Preus del mòdul per al 2010*:

ENTITATS 10€ / mes 
>> 100€ l’any (mensual); 50€ l’any (bimensual)

COMERÇOS 14€ / mes 
>> 140€ l’any (mensual); 70€ l’any (bimensual).

* el mòdul té un tamany de 3 x 3,5 cm

Et necessitem per tirar endavant aquest projecte. I recorda, 
l’Eixida la fem entre tots i totes perquè és per a tots i totes.

eixida.stap@gmail.com 

L’EIXIDA dobla pàgines!


