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Un quiosc ambulant apropa les
publicacions en català als pobles
u És una iniciativa d’iQuiosc.cat amb més de dues-centes capçaleres i ofereix moltes promocions
CRISTINA VILÀ BARTIS. LLERS

n Seguint el model dels bibliobusos o, fins i tot, dels food trucks, el
quiosc ambulant d’iQuiosc.cat de
l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPC) acosta
les publicacions en català als petits pobles del territori. El pla pilot d’aquest projecte, que té la
col·laboració de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal
(ACPC), Generalitat i Diputació
de Girona, es va iniciar la passada
tardor a tot l’Empordà i ara, després d’aquell inici d’èxit, es reprèn
amb intensitat i moltes promocions.
Un dels pobles per on va passar la setmana passada
l’iQuiosc.cat va ser Llers. «Aquí
s’han agafat el projecte amb molt
d’afecte, fins i tot han vingut els
nens de l’escola a visitar-nos», explica l’editor i director de la revista Vallesos, Vicenç Relats, també
responsable d’aquest quiosc ambulant que desperta molta curiositat. Relats comenta que el

Dijous passat, l’Iquiosc va visitar Llers, poble on tornarà el 27 de maig i el 17 de juny

IMPROCAT

quiosc ambulant no només té la
voluntat d’apropar aquestes més
de dues-centes capçaleres en català, siguin diaris, revistes, premsa territorial i publicacions gratuïtes, sinó també fer una funció
«pedagògica» per familiaritzar les
joves generacions amb aquestes
publicacions. Per animar-los, a
més, es fan promocions altament
interessants com és el cas de subscripcions a qualsevol de les revistes aplicant un 50% de descompte. Són promocions de les quals es
pot beneficiar tothom qui s’atansi fins al quiosc i que s’apliquen a
totes les capçaleres. D’altra banda, amb qualsevol compra es regala al lector una bossa de promoció amb un lema «que és un elogi
de les revistes».
Vicenç Relats comenta que els
lectors poden trobar en el quiosc
tota mena de publicacions temàtiques, la majoria «amb certa
atemporalitat» i de periodicitat
mensual o trimestral. El quiosc
ambulant es mou per pobles que
no disposen de llibreria o quiosc
fix com és el cas de Llers, Peralada o Portbou, en horaris de matins, de les 10 del matí a la 1 del
migdia, i de les 4 a les 6 de la tarda, i habitualment s’instal·la en
les places principals o a tocar els
centres educatius. Les properes
cites seran del 24 al 28 de maig i
del 14 al 18 de juny.
MIFAS

Olga Viarnés i Noa
Subirà guanyen
el primer Concurs
infantil de Mifas
SÒNIA FUENTES. GIRONA

n Les joves empordaneses Olga
Viarnés i la Noa Subirà han estat
les guanyadores de les dues categories del Concurs Infantil Dibuixa un personatge de Sant Jordi
amb Discapacitat, de MIFAS, que
té com a objectiu sensibilitzar els
més petits.
La primera edició del concurs
ha rebut prop de 300 dibuixos
procedents dels nens i nenes de
Catalunya. L’Olga Viarnés Soler,
de 6 anys, de l’escola Torre d’en
Reig, de Vilabertran, ha estat pre-

D’esquerra a dreta, Noa Subirà, i, al costat, el dibuix guanyador, i Olga Viarnés, al costat del seu dibuix premiat

miada en la categoria de 4 a 6 anys
i Noa Subirà Fernàndez de 7 anys,
de l’escola Amistat de Figueres, en
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la categoria de 7 a 10 anys.
Les guanyadores del concurs
han estat obsequiades amb el lli-

AGENDA SETMANA DEL 11 al 17 de maig
AGRUPACIÓ SARDANISTA FLOR DE ROMANÍ

Dimecres 12 de maig a les 19h: Conferència telemàtica a
càrrec d’ Esther Cibran: “Com recuperar la forma física
per a tornar als concursos”
Enllaç: https://zoom.us/j/93817972685 Enll

FUNCIONAL TEATRE

Dissabte 15 de maig a les 20h i diumenge 16 de maig a les
18h representació de La Gavina al Casino Menestral (c/ample)

Poeta Marquina, 2 (seu provisional)
17600 Figueres · www.casinomenestral.cat
info@casinomenestral.cat · Tel. 972 678 666

Divendres 14 de maig a les 19’30h representació de Txèkhov
en curt. Lloc: Consell Comarcal, carrer Nou, 48 i/o al Casino
Menestral, carrer ample, 17.
Entrades a www.casinomenestral.cat

bre El Gran Circ Iris, de l’autora de
Sant Pere Pescador Berni Pajdak.
Mifas oferirà una sessió de sen-

sibilització a l’escola de les guanyadores per a tots els alumnes de
les seves classes.

