
 

 
iQUIOSC EN RUTA PER LLANARS 

 
US VISITAREM: 

 
Dimarts 29 de març, dimarts 26 d’abril i dimarts24 de maig 
De les 4 de la tarda a les 8 del vespre. A la zona verda de la 
Carretera 
 
 
En aquest breu dossier de premsa que us adjuntem hi trobareu la següent 
informació: 
 

1) Calendari i itinerari de l’iQUIOSC per les comarques de la Garrotxa, el 
Ripollès i la Cerdanya. 

2) Presentació i motivació de l’iQuiosc 
3) Cartell específic de la visita de l’ iQuiosc a la vostra població 
4) Fotografies i imatges del iQuiosc  
5) Logotip de l’APPEC 

 
Qualsevol altra cosa que pugueu necessitar no dubteu a contactar amb 
nosaltres a través: 
@ iqruta@appec.cat 
Telèfon o watssapp: 654167664 (Jordi Estalella) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) Calendari i itinerari de l’iQUIOSC en ruta per les comarques de l 
Cerdanya, Ripollès i Garrotxa 

 

   Dll: Dilluns; Dts: Dimarts; Dcs: Dimecres; Dij:Dijous;  Div: Divendres     ----       M: Matí – T:Tarda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Març Abril Maig 

Població Data Franja Horari Data Franja Horari Data Franja Horari 

Sant Jaume de  Llierca 
Al Carrer Major 25 (al costat del 

Estanc-llibreria Sant Jaume) 

Dll28 M 9-13 Dll25 M 9-13 Dll23 M 9-13 

Castellfollit de la Roca 
A la plaça Catalunya 

Dll28 T 16-20 Dll25 T 16-20 Dll23 T 16-20 

Vall de Bianya 
A la zona verda de la Canya (davant 

Escola i CAP)al C. Lluís de Bolòs  

Dts29 M 9-13 Dts26 M 9-13 Dts24 M 9-13 

Llanars 
Zona Verda de la Carretera 

Dts29 T 16-20 Dts26 T 16-20 Dts 24 T 16-20 

Vilallonga de Ter 
Plaça de l’Era 

Dcs30 M 9-13 Dcs27 M 9-13 Dcs25 M 9-13 

Sant Pau de Segúries 
Plaça de la Generalitat 

Dcs30 T 16-20 Dcs27 T 16-20 Dcs25 T 16-20 

Planoles 
A la Plaça 1 d’Octubre 

Dij31 M 9-13 Dij28 M 9-13 Dij26 M 9-13 

Ribes de Freser 
A la Plaça del Mercat 

Dij31 T 16-20 Dij28 T 16-20 Dij26 T 16-20 

Bellver de Cerdanya 
 

Div1 M 9-13 Div29 M 9-13 Div27 M 9-13 

Llívia 
A la Plaça del Mercat 

Div1 T 16-20 Div29 T 16-20 Div27 T 16-20 



2) Presentació i motivació de l’iQuiosc 
 
INTRODUCCIÓ 
Hi ha una preocupació creixent sobre la desaparició de l’activitat comercial a 
centres de ciutats, viles i pobles. En aquesta lògica també es troben els 
canals de distribució de l’accés a la cultura escrita. No només els quioscs de 
les grans ciutats tanquen, també les petites botigues que en moltes 
poblacions són el punt de trobada de la premsa diària, les revistes i 
productes de consum habitual. 
Apropar o fer possible l’accés a serveis que han desaparegut o que tenen una 
difícil viabilitat pot ajudar a donar un missatge de redreçament o combat 
d’aquestes situacions: un missatge d’equilibri territorial. 
 
PRESENTACIÓ 
L’APPEC -editors de revistes i digitals- és l’associació que aglutina les revistes 
que es publiquen en català. Unes 200 capçaleres de prestigi, temàtiques i 
amb una gran penetració en el mercat com Cavall Fort, Sàpiens, Serra d’Or, 

Enderrock, El Temps, Alberes, Gavarres,... etc.  estan sota el paraigües de 
l’APPEC per poder emprendre accions conjuntes i de país. 
 
Fa més de deu anys que l’APPEC té en marxa un quiosc itinerant de 100 
metres quadrats amb venda i exposició de publicacions. Es tracta d’una 
instal·lació que recorre places de grans ciutats. Les dimensions de 
l’iQUIOSC.cat, però, no permeten anar a municipis petits i per això l’APPEC es 
planteja una versió reduïda de l’acció que s’hi pugui adaptar: l’iQUIOSC.cat 
en ruta, que circularà en una caravana arrossegada per un vehicle, que pugui 
arribar a una gran diversitat de llocs. 
 
FUNCIONAMENT 
D’acord amb els ajuntaments, es programa una ruta pels municipis objectiu 
de la proposta –petits i desassistits de llocs de venda de revistes– i l’iQUIOSC 
s’instal·la en un lloc cèntric i amb la màxima concurrència possible,  o  a 
l’exterior de la seva escola rural, a l’hora que els infants surten de classe i els 
pares i mares els recullen. 
La mateixa ruta es repetirà una setmana de cada mes, de març a maig.  
Quan s’instal·la la caravana, es posen revisters amb les publicacions perquè 
els visitants puguin prendre-les, mirar-les, llegir-les. Una persona atén els 
interessats en les revistes i els assessora en la compra. S’ofereixen 
promocions i fins i tot es regalen publicacions als lectors. 
 



 
INSPIRATS EN PEIXETERS I FLEQUERS 
L’IQUIOSC.cat en ruta es proposa, doncs, acostar les revistes temàtiques en 
català als veïns i veïnes de pobles petits tot assajant una prova pionera que 
s’inspira en la venda ambulant a determinats veïnats o nuclis de població, 
feta periòdicament - normalment un cop a la setmana o cada quinze dies– 
per part de peixaters, flequers o altres comerciants, que acosten els seus 
productes i serveis a nuclis de població que n’estan desproveïts. És un 
sistema de venda que els darrers anys també ha anat a menys, però que 
continua sent un referent a l’hora d’imaginar fórmules que puguin plantar 
cara al procés creixent de desertització de comerç i serveis en zones rurals. I 
ara ens disposem a anar-hi amb l’esperit de servei i de descoberta del 
popular programa televisiu ‘El Foraster’, amb el qual voldríem semblar 
emparentats. 
 
 
SER PRESENTS EN  PUNTS DE VIDA SOCIAL 
Pretenem coincidir i ser on hi ha les persones en els moments apropiats de 
més concentració als carrers i per això la presència de l’IQUIOSC.cat en ruta 
es concretarà en l’assistència a llocs de venda ambulant periòdica que es 
puguin localitzar, així com en casals o centres cívics, mercats setmanals, fires 
i altres activitats a l’aire lliure i a les sortides de les escoles. Es tracta de fer-
se present en llocs on hi transiti gent i amb una certa calma. 
 
 
UN DISCURS NECESSARI 
Més enllà del resultats que es puguin derivar de l’acció de l’iquiosc.cat en 
ruta, cal entendre aquesta acció com una aposta innovadora de l’APPEC per 
afrontar una problemàtica real com la falta de proveïment de revistes en el 
món rural i de la desaparició de quioscos en general. Una qüestió de fons 
que s’agreuja davant la qual aquesta iniciativa vol llançar un crit d’alerta amb 
una proposta en positiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) Cartell específic de la visita de l’ iQuiosc per la vostra població 
 
Tal i com us vam explicar pel bon funcionament de l’iQuiosc  és 
imprescindible la vostra implicació en la comunicació a nivell local, pel 
mitjà/ns que considereu més oportuns: 

- Watsapp (grups de veïns, grup de pares i mares de l’escola...) 
- Xarxes socials  
- Cartells 
- Pregons.... 

Us adjuntem una proposta de cartell per fer córrer, si necessiteu qualsevol 
altra cosa o més informació només ens ho heu de dir. Cada mes us enviarem 
el que correspon per aquell mes. 
  

 
 



4) Fotografies i imatges de l’iQuiosc  
Us adjuntem fotografies i imatges de la caravana o del funcionament de la 
mateixa.  
 

 
 

 
 



 
 

 
 
I també us deixem l’enllaç al vídeo de la notícia que es va emetre pel TN 
vespre de TV3 en la primera la ruta del iQuiosc per comarques de l’Empordà.  
 
 



5) Logotip de l’APPEC 
 

Si necessiteu el nostre logotip us el deixem en b/n i en color 
 

 
 
 
 
 
 


