MOSTRA DE REVISTES EN CATALÀ 99
La Regidoria de Promoció Lingüística de l’Ajuntament d’Alcoi i l’Associació de
Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) han organitzat la presentació a la
nostra ciutat de la Mostra de Revistes en Català 99, que es realitzarà els dies 26, 27
i 28 de març de 1999 a la Llotja Sant Jordi. L’horari d’aquesta exposició serà de les
10 a les 14 hores i de les 17.30 hores a les 21 hores.
L’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) és una associació que
agrupa els editors de revistes en català de tot el nostre àmbit lingüístic, entenent
com a tals aquelles que es distribueixen a Catalunya, la Catalunya Nord, les Illes
Balears i el País Valencià.
L’APPEC va nàixer fa 15 anys amb dos objectius: contribuir al procés de
normalització lingüística i defensar els interessos de les revistes associades. Entre
les tasques que desenvolupa l’associació hi ha l’assessorament a les publicacions
associades per tal que facen front als problemes professionals comuns, la defensa
dels seus interessos davant les institucions, l’oferiment de serveis comuns, com ara
la formació del personal, la gestió i oferta publicitària i la informació sobre
qüestions d’interés per a les revistes.
Els antecedents de la Mostra Itinerant de Revistes en Català han sigut dos: la
primera Mostra de Revistes en Català, que es va celebrar del 30 de setembre al 2
d’octubre de 1994 a la plaça de la catedral de Barcelona; i al cap de tres anys, la
Mostra de Revistes en Català 1997, amb un objectiu molt més ambiciós, que es va
celebrar del maig al novembre de 1997 i que ja va tenir un caràcter itinerant, ja
que va recórrer set capitals (Girona, Palma de Mallorca, Tarragona, Perpinyà,
Barcelona, València i Lleida).
Abans, l’any 1990, s’havia celebrat una exposició de revistes en català al Palau de
la Virreina de Barcelona. En aquell moment l’APPEC comptava amb 27 revistes,
nombre que es va anar incrementant, ja que l’any 1992 tenia 35 publicacions.
En l’actualitat l’APPEC agrupa un total de 94 revistes especialitzades editades en
català, que ofereixen un ampli ventall de possibilitats per al lector: revistes
d’informació general i revistes especialitzades. Hi ha revistes d’agricultura i
ramaderia, d’arts decoratives, d’arts plàstiques, de cultura, de cultura popular,
d’educació en el lleure, d’entreteniment, d’esports, d’excursionisme, d’història,

infantils i juvenils, d’informació política, de música, de pedagogia, de religió,
satíriques, de teatre, de tecnologia, universitàries, etc.
En la convocatòria d’enguany d’aquesta mostra itinerant Alcoi serà la segona ciutat
que acollirà la Mostra de Revistes en Català 99, ja que la primera exposició es fa en
els primers dies de març a la ciutat de Manresa.
Gràcies a aquesta exposició i a la iniciativa de la Regidoria de Promoció Lingüística
de l’Ajuntament d’Alcoi, durant tres dies Alcoi es convertirà en un gran quiosc de
les revistes en català. Aquesta Mostra posarà a l’abast dels alcoians més de 90
publicacions i pel seu caràcter itinerant arribarà, entre els mesos de març i
desembre, a la major part del nostre domini lingüístic, a més de promoure les
revistes que s’editen en aquesta llengua, difondre l’oferta cultural de les ciutats on
es presenta i obrir nous mercats de penetració per a la premsa en català,
promovent-ne la producció editorial en la nostra llengua.
A més a més, aquesta mostra donarà a conéixer als alcoians interessats la gran
varietat que hi ha de revistes en la nostra llengua, dins de la qual de segur que
trobaran alguna que vaja bé als seus interessos o aficions. Aquesta Mostra pretén
exhibir un altre camp, el de l’edició i els mitjans de comunicació escrits, en què
avança i es consolida la normalització lingüística de la nostra llengua.
També s’ha de destacar que dins del marc de la Mostra s’ha inclòs tot un conjunt
de revistes molt pròxim a nosaltres, format per totes aquelles que editen en la
nostra llengua un grup d’entitats, associacions i empreses d’Alcoi i de les nostres
comarques veïnes, com són la revista Imatges d’Alcoi, Dos o tres fulls, del Grup de
Danses Sant Jordi, Recerques del Museu d’Alcoi, Tarannà, de la Garbera Cultural El
Guaret de Cocentaina, Eines, Gargots, revista de l’Institut de Batoi, La teranyina,
revista de CC.OO. del PV, Espai Obert, revista de les comarques centrals
valencianes, Alberri, revista del Centre d’Estudis Contestans, La Carrasca, revista
del Grup Ecologista La Carrasca, Sembra, revista de la Federació d’Associacions per
la Llengua-Escola Valenciana, Allioli, revista del sindicat STEPV, El Tempir, revista
de l’Associació Cultural El Tempir d’Elx, Nou Dise, de la Universitat de València,
Caràcters, revista de la Universitat de València, etc. No cal dir que també hi
tindran presència revistes valencianes de gran renom, com per exemple El Temps,
El Punt, Saó, etc.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
El dijous, dia 25, a les 20.15 hores, presentació de la revista Illacrua al
Club d’Amics de la Unesco (L’Alameda, 15).
El divendres, dia 26, a les 19 hores, es farà la presentació oficial de la
Mostra a la Llotja Sant Jordi, a la qual assistiran representants municipals i
membres de l’APPEC, que inclourà els discursos inaugurals, a càrrec de Francesc de
Dalmases, president de l’APPEC i Francesc Valor, primer tinent d’alcalde de
l’Ajuntament d’Alcoi, una conferència sobre els mitjans de comunicació al País
Valencià, a càrrec del Sr. Emili J. Marín, de la revista valenciana Saó, un recital de
cançó de Feliu Ventura, cantautor de Xàtiva, una visita a l’exposició i un vi
d’honor.
El dissabte, dia 27, a les 13 hores hi haurà la presentació a la Llotja Sant
Jordi del nou projecte editorial de la revista Papers de Joventut als regidors i
tècnics de Joventut dels ajuntaments del País Valencià. A partir de les 17.30 hores,
hi haurà una cercavila pels carrers cèntrics d’Alcoi (La Glorieta, Sant Nicolau, Plaça
d’Espanya i Plaça de Dins), amenitzada pel Grup de Dolçaines i Tabalets Rebuig,
que aniran acompanyats per un grup de nanos del Grup de Danses Sant Jordi, la
qual acabarà a la plaça de Dins. Ací hi haurà jocs de carrer tradicionals per als
xiquets, organitzats pel Grup de Danses Sant Jordi. La vesprada acabarà amb una
visita a l’exposició. A la nit, en el pub Itàlia de la nostra ciutat, situat al carrer de
Sant Jordi, 10, hi haurà la presentació de la revista de rock en català Enderrock i
un concert de rock, a càrrec del grup Pinka de Dénia, organitzat per aquesta
revista i el pub Itàlia.

