Paisos catalans -

Ahir, l'AVUI

L'aparició de l'AVUI ha estat
saludada pels catalans amb entusiasme. Amb una alegria que
ja es respirava en l'expectació
generalitzada que la noticia de
la seva sortida havia provocat.
L'acolliment dels barcelonins ha
estat unànime. I la prova més
evident és que des de primeres
hores del matí d'ahir ja no es
podien trobar diaris als quioscos més cèntrics de la ciutat. La
tirada de 115.000 exemplars que
se'n va fer, va resultar, evidentment, insuficient per a la no®brgsa demanda.
M O L T A GENT A VEURE
EL T I R A T G E

Dijous a la nit, al voltant de les
dotze, aproximadament una hora
abans que la rotativa comencés el
tiratge, van començar a arribar a la
redacció del diari, i sobretot al carrer, davant les portes de l'edifici seu
de l'AVUI, nombroses persones esperant la sortida del diari. Entre
aquestes podem citar el diputat Font
Altaba; Josep M. de Porcioles. fill;
Esteve Bassols, Llorenç Gomis, president de l'Associació de la Premsa;
els directors de "Diario de Barcelona" i "Tele/eXprés", Josep Pernau i
Pere O. Costa, respectivament; Marc
Taxonera, Xavier Casassas, Miquel
Sellarés, així com representants de
les redaccions d'altres diaris i mitjans informatius.
A un quart i cinc de dues sortien
els primers números de la rotativa
i minuts després tots eis assitents ho
celebraven brindant amb xampany,
al carrer i a la redacció i fullejant
exemplars del diari nou nat.
EL P R I M E R E X E M P L A R
Per part del Consell d'Administració de "Premsa Catalana" hi eren presents el vice-president, Enric Cilici; els consellers Joan Amorós, Albert Conejos, Miquel Esquirol, Jaume Vilalta i Josep-Lluís Virós, així
com el conseller delegat' de Promoció, Josep Espar, i el conseller delegat d'Eüieió, Jordi Maluquer. Aquest
darrer, va dur el primer exemplar
que va sortir de les màquines a Josep Espar, qui el va abraçar emocionat; anir ai matí, J. Maluqüer, va
portar un altre exemplar al president del Consell d'Administració,
Ramon Fuster, qui es troba malalt.
ADHESIONS I RESSÒ
A LA PRENSA
Nombroses cartes i telegrames
d'adhesió i felicitació han estat adreçades al director d'AVUI: del subsecretari del Ministeri d'Informació i
Turisme, dels directors dels diaris
"Marca", "Menorca" i "Diario de Mallorca"; del director de Ràdio Barcelona; del director de la Caixa d'Estalvis de Sabadell; del director, subdirèctor i redactor en cap de "La
Vanguàrdia",

extens reportatge t la sortida del
diari.
Quant a la premsa vespertina d'ahir "La Prensa", a la sccció "La almena" deia que "per arribar a aquest
primer número d'AVUI s'han cobert
variades i difícils etapes". El "Ciero"
a més de la reproducció, a la seva
primera pàgina, d'una part de la
portada a'AVUl expressant que la
sortida del diari va ser una festa
publicava un comentari firmat per
Joan de Sagarra, que creu que
l'AVUI "és el millor regal que ens
poilia portar Sant Jordi". Finalment,
"Tele/eXprés" reproduïa tota la portada del primer número dins una informació titulada "25 de enero de
1939-23 de abril de 1976" i signada
per Jaume Guillamet, que expressa
entre d'altras coses, que "quan el
camí a la democràcia i l'autogovern
està per fi obert A V U I obre també
el cann de la recuperació de la premsa plenament catalana, en l'esperit
i la lletra'. " A partir d'avui —acaba^— no hi haurà d'haver ja més dificultats per a fer premsa en català.
Si A V U I té aviat companyia, serà
senyal de que efectivament s'ha donat un pas endavant".
M O L T A GENT SENSE D I A R I

"Premsa Catalana" vol demanar
disculpes a les moltes persones que
no han pogut tenir el número 1 del
diari. Les previsions de tiratge són
de 80.000 exemplars en un quadern
de 32 pàgines. Aquest nombre, amb
gairebé el doble de pàgines, va arribar als 115.000, gràcies al gran esforç realitzat pels treballadors d'Editorial Mencheta. La demanda, però,
ha depassat llargament les possibilitats.

tants, tant pel que ía a llur tiratge
com a llur represantatlvitat.

FESTIVAL PE MUSICA

Com a dada curiosa, diguem finalment que hi hfi hagut iniciatives curioses com la d'un llibreter de la
Plaça del Congrés Eucarístic que ha
repartit exemplars del diari amb una
sobre-impressió indicant que es tractava d'un obsequi amb motiu de la
Diada del Llibre.
AGLOMERACIO A RADIO
BARCELONA I A L ROMEA
L'anunci íet per Ràdio Barcelona
que, a partir de les nou del mati
d'ahir, regalarien un exemplar del
diari A V U I i una rosa a les cent primeres persones que hi anessin, va
provocar aglomeracions de gent davant l'emissora. Segons les nostres
informacions, moltes persones ja
feien cua des de dijous a la nit i,
naturalment, hi va haver empentes
per arribar els primers. El fet va ser
emès en directe per la ràdio, que va
reflectir l'eufòria dels afortunats.
També els voltants del teatre Romea des de primeres hores de la t arda bullien de gent que, provista del
corresponent exemplar de l'AVUI,
volia entrar per veure l'espectacle de
La Trinca que, com vam anunciar,
deixava entrada franca a qualsevol
persona que portés el diari. Hi va
haver empentes i, malauradament,
molta gent es va quedar fora. La funció de tarda, no cal dir-ho, va comptar amb el teatre ple de gom a gom.

PRESENTACIONS A COMARQUES
El diari A V U I serà presentat
aquest vespre, a les 8, a Tarragona,
per part d'Enric Cirici. Diumenge,
a dos quarts de nou i a la ciutat
d'Evissa, tindrà cura de la seva presentació Josep M. Figueres. El dia
27 serà presentat a Lleida per Jaume
Vilalta, i el dia 30. Enric Cirici el
presentarà a Andorra.
TRAMES A 100 DIARIS EUROPEUS
Cal assenyalar tàmbé què ha estat
enviat un número 1 del diari A V U I
als cent diaris europeus més impor-

"AVUI" AL PAIS VALÈNCIA
I A LES ILLES
L'arribada a València dels exemplars del primer número , del nostre
diari als quioscos s'ha produït a
migdia. Hom ha pogut comprovar
l'espectació que ha suscitat l'eixida
d'un diari escrit en la nostra llengua.
Als pocs minuts d'arribar la distribució als venedors de premsa, els
exemplars del diari se'ls hi escapaven de les mans.
\ Cosa semblant ha. passat a les Illes.
A Ciutat de Mallorca, concretament,
ha semblat molt bé que a la portada d'aquest primer número es fes
ressò de l'atur de vessament de cendres calentes a l'Albufera d'Alcúdia.

Els premis de l'Institut
Ahir, festa de Sant Jordi, fou
donat a conèixer el resultat dels
concursos convocats per l'Institut d'Estudis Catalans i les seves filials per al 1976, que és
com segueix:

FARMACIES

Viola acusa a Poch
de personalisme

DIARIS R E G A L A T S

així com cartes del
1) "Premi
Francesc
Vives":
P S P i de SOC.
atorgat a Ignasi Puigdomènech pel
L'aparició de l ' A V U I ha tingut
seu
"Estudi
potenciomètric
dels
també notable repercUSió en tots els
equilibris de complexació."
mitjans informatius La ràdio va
2) "Premi Isidre Bonsoms": no
anar informant del fet i Televisió
adjudicat.
Espanyola hi va dedicar molta ex3) "Premi Jaume I.": No adjuditensió, tant en l'informatiü "Miracat: atorgat un accèsit a Angel-Mam a r " com en el 'Telediari" de les
nuel Hernàndez.
3 de la tarda. Quant als diaris de
4) "Premi Alfons Bonay i CarBarcelona, tots han prestat notable
5) "Premi Doctor Marti i Julià":
atenció al tema. "La Vanguardia".
atorgat ex aequo a Luis García i Peen una informació à la primera plare Barbosa.
na local, assenyala que "amb l'apa6) "Premi Josep Puig i Cadarició d'AVUI es reprèn una antiga
falch": atorgat ex aequo a Rafael
i il·lustre tradició periodística que
Bastardas i a Josep Guitart i Duran.
va tenir abans de la nostra guerra,
7) "Borsa d'estudi Jaume Carexemples d'excel·lent valor professioner i Romeu": atorgada a Agustí Senal", fent tot seguit una relació de
garra.
les publicacions periòdiques catala8) "Premi Pompeu Fabra": no
nes aparegudes fins ara. "Mundo
adjudicat. Atorgats dos accèsits, un
Diario", en un comentari titulat
a Osvald Cardona i un altre a Co" A V U I " , deia que "l'estimat col·lega
lumba M. Batlle.
que avui debuta, no podia haver tro9) "Premi Antoni de Martí i
bar millor data per a exterioritzar-se,
Franquès: atorgat a Josep Pla i Caque la de Sant Jordi.. Servir al porrera.
ble la seva realitat en la llengua que
10) "Premi Nicolau d'Olver: atorII és pròpia ha suposat cauteles, ingat a Jaume Riera i Sans.
comprensions i exabruptes. D'aques11) "Premi Constantí Llombart";
tes bardisses en va saber "Mundo
atorgat a Ricard Blasco.
Diario" quan es va proposar la pri12) "Premi
Leandre
Cervera":
mera pàgina diària en català desatorgat a Emili Herrera. Atorgat
prés de la guerra civil". I acabava
també un accèssit a Gabriel Paladesitjant "la màxima fortuna en l'ecios.
xercici periodístic a tots els qui s'han
18) "Premi Antonio Fiter i RosImposat d'omplir aquest important
buit en la normalització del fet caàtürgat a Joan*Rariion Laporte i
talà".
Juan-Carlos Fontecilla. Un altre premi " P i i Sunyer" atorgat a Frederic
"Solldaridad Nacional" dedicava a
Sunyer.
A V U I una salutació, en la qual 11
14) "Premi Ramon d'Alòa-Moner":
diesitjava "la difícil perseveràncla
atorgat a Jordi Galofré.
diària, objecti vidad informativa, res15) «Premi Rafael Tasia": no adpecte a la llibertat tenacitat davant
judicat.
la possible manipulació 1 un cor gran
16) "Premi Catalónia": atorgat a
i obert". Per la seva banda "Diario
Kenneth M. Setton.
de Barcelona" va dedicar dijous un
17) "Premi Josep Carner": atorgat
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CENTRO ESPECIFICOS
F L . ROVIRA
FARM. D U R A N Y SUC. GASSIOT
Plaça Rovira, 11. Tels. 231-30-11
i 213-19-30
CENTRO ESPECIFICOS P R O V E N Z A
FARM. DR. SUSER. T. 257-53-73
Passeig de Gràcia, 59. T. 215-11-05
L'alcalde de Barcelona, Joaquim Viola, s'ha adreçat al i F A R M . DR. SERRA. T. 227-01-71
Av. Generalíssim, 478, cantonada
regidor
Jacint
Soler
Padró |
Via Augusta
per contestar-li una lletra que
F A R M A C I A FERRER
aquest li va enviar el dia 1(1
Muntaner, 393. T. 211-29-83
d'aquest mes sobre l'afer del
F A R M A C I A M. C. P I F I G U E R A S
Festival Internacional de MúsiCasp, 151, cantonada Marina
ca de Barcelona que. com se
T <?25-42-95
sap, presentà un seriós probleFARM." R. BONET PUNCERNAU
ma sobre qui organitzava el
Aribau, 36, cantonada C. de Cent
proper festival es prescindir de
T 254-09-05
JJ. MM., que havia tingut cura
fins ara del certamen 1 que 11 F A R M À C I A M.» J. C A M P S
T. 227-27-60
havia donat embranzida
Planeta, 39 (M. Pelai-Plaça Sal)'
F A R M A C I A REIG LÓPEZ
L'afer ha provocat una presa de
Major de Gràcia, 58. T. 227-35-4»
postura de Joventuts Musicals que
F A R M A C I A A. F E R R A N R U V I R A
ha posat en evidència l'actuació muEscòcia, 71 i 73. T. 251-45-23
nicipal. Joventuts Musicals, presidiF A R M A C I A R. S A N T A M A N S
de per Jordi Poch, ha estat com l'enT. 225-09-58
titat més progressiva de la música
València, 440 (Sardenya-Marina);
a Catalunya.
CENTRO ESPECIFICOS
L'alcalde diu, en la seva lletra a
BONANOVA
Soler Padró, que "va trobar-se, als
FARM. P. SOLER V I L A R E T
pocs dies de prendre possessió, amb
T. 247-80-32
el total fracàs del Festival; sense que
Plaça Bonanova, 6 (final Montaem toqui d'analitzar-ne les causes
ner)
endògenes 1 exògenes. L'Ajuntament
FARM.CARMEN ARRANZ BAYOD
hi participava amb una important
Còrsega, 526. T. 235-82-99
subvenció, però no podia assumir un
F A R M A C I A P E L A Y O RUBIO
dèficit indefinit 1 d'una quantia molt
Plaça Reial, 13. T. 318-33-48
més gran, al marge que no ho perFARM. M A R G A R I T A CARDONA
met la legislació que ens regeix".
Ballester, 31. Tels. 212-30-23 i
212-08-09
Desnrés d'explicar els motius que
F A R M . SASTRE C O S T A
van induir-lo a encarregar l'organitT. 247-04-37
zació del Festival a Fòrum Musical
i no a Joventuts Musicals, en Viola
Gral. Mitre, 121 (Muntaner-Mandiu que "després de conèixer la gesdri)
tió i encàrrec a Fòrum Musical, s'han
F
A
R M . C. ESP. M O N T S E R R A T
produït les reaccions del senyor preM. I. ESPINOSA G I M E N E Z
sident de Joventuts Musicals i d'alRambles, 118 (cant. Portaferrissa, 1
tres molt respectables persones. Però
tampoc cap d'ells no ha intentat tan
Tels. 302-10-19 i 302-43-45
sols de visitar-me o parlar-me'n, cosa
F A R M A C I A C A S A L S . T. 203-94-15
que semblava lògica, abans de sortir
Via Augusta, 276 (Tres Torres)
amb la divergència al carrer. Cap
MEDICOS URGÈNCIA
321-21-21
d'ells no m'ha demanat audiència,
Centro
A
v
.
Sarrià,
30
321-21-21
encara a hores d'ara".
Ambulancias
321-21-21
"Tots podem cometre errors i jo
MEDICOS DE U R G È N C I A 212-85-85
el primer —afegeix Viola en la seva
AMBULANCIAS
212-84-84
lletra en castellà que traduïm— però
la bona voluntat, sempre és possible
de demostrar-la, en especial quan
hom abandona postures personalístos i només pensa en la música i
Barcelona. Ja serà un contrasentit
que, els qui no van poder portar a
terme un festival amb l'ajut de
l'Ajuntament, ho aconsegueixin sense aquesta ajuda i davant d'un altre
d'organitzat per l'Ajuntament mateix."
D'Amics de la Ciutat hem rebut la següent nota, en relació
a les visites crítiques a Barcelona que organitzava l'entitat:

a Agustí Bartra per la seva trilogia
"Soleia".
18) "Premi Antonio Fiteri i Ros
sell": no adjudicat.
19) "Premi Antoni M. Borrell i
Soler": desert.
20) "Borsa d'estudi Ramon Berenguer I V " : atorgada a Margarita Genera.
21) "Premi Ferran Armengol 1 Tubau": desert.
22) "Premi Doctor Julio Altabàs
Yus": atorgat a Miquel Bruguera i
Cortada, Doroteo Acero Fernéndez,
Joan Caballeria i Rovira i Joan Rodés i Teixidor.
23) "Premi
Eduard
Fontserè":
atorgat a Josep A . Plana i Castellví.
24) "Premi Josep R. Bataller"
atorgat a Esmaragda caus i gràcia.
25) "Premis per a estudiants" de
la Societat Catalana d'Estudis Històrics: a) Història: atorgat; a Ramon
Ordeig i Mata. — b ) Llengua i Literatura': atorgat a Daniel Recasens
i Vives. — c) Art i Arqueologia: desert.
26) "Premi Eduard Brossa" de la
Societat Catalana de Geografia: atorgat a Maria-Teresa Montafía i Martí.
27) "Premi Maspons i Anglasell",
de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, Econòmics i Socials: desert.
28) "Premis per a estudiants" de
la Societat Catalana de Ciències Fí, slques, Químiqués i Matemàtiques;
a) Ciències Físiques: atorgat a David Jou i Mírabent. Un altre premí
atorgat 6 Artur Polls i Martí. — b )
Ciències químiques: atorgat a Jesús
Juanós i Timoneda. — c ) Ciències
matemàtiques: atorgat a Jaume Soler
i Villanueva. — d) Recerca operacldhal: désfcrt,
29) "Premi per a estudiants" de
la Societat Catalana de Biologia:
atorgat a Josep A. Alcover i Tomàs.
Atorgat també un accèssit a Pere
Domingo i Padrol i Josep M. Gatell
i Artigas.
30) "Premi Higini Anglès" de la
Societat Catalana de Musicologia:
desert

AMICS 0E LA CIUTAT

Diumenge no hi ha
visita crítica

'L comercia! balmes

Balmes, 254-Barcelona (6)
Tels. 2 2 8 1 9 7 6 - 2 2 8 2 8 1 8 - 2 2 8 2 3 7 3

EQUIPS

CENDRERS 1
LLUMS DE TAULA

D'IL·LUMINACIÓ
D'EMERGÈNCIA
FLEAPS

"Es ajornada l'assenyalada per al
diumenge vinent dia 25 d'abril, perquè volem una organització millor 1
un interès més gran per als assistents.
Per nota a la premsa diària s'avisarà la nova data i recorregut definitius.
Als socis se'ls avisarà per correu
Igual es farà aaquelles altres persones que donin el seu nom 1
adreça per escrit o per telèfon a
A M I C S DE L A C I U T A T (P. de Gràcia, 62, 2on. Tel. 215 59 97)."

Ais comptepartícips suscriptors de
Barcelona que no rebin el diari
El desbordament de les peticions de subscripció de darrera hora,
tant per correu com en visites personals, han íet que el servei de
distribució a Barcelona ciutat no pugui absorbir les que ens han
arribat a partir del dia 20 (1). Calculem què sòti unes 3.000. Demanem excuses però els podem assegurar que rebran el diari des del
dia 1 de maig.
( 1 ) Ens referim tant a subscripcions com a talonari»
de comptes de participació que bé que hagin estat subscrits
fa temps, els caps de sèrie, caps de promoció o entitats
bancaries no ens han fet arribar fins a darrera hora

EDIFICI DE DESPATXOS
De luxe, al c./ Marià Cubí, 7 1 9, amb tots els serveis .calefacció,
aire acondicionat sanitaris acabats, "terrazo" 40 x 40, fil musical,
T V , Pàrking. De 60 m2. a 300 m2. Informació al telèfon 317 78 62

D I R I G I T

A

Persones amb seny. Negoci funcionant es garanteix guany diari
Atenció directe ó indirecte. Mínim 300.000 Ptes. ia indiferent sexe i
edat Escriviu a EGUZENZIA, Aragó 239, Barcelona-7

