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El pallasso Tortell Poltro-
na, Jaume Mateu, va rebre
ahir el Premio Nacional de
Circ per la seva aportació
al món circense a través de
projectes com ara l’ONG
Pallassos sense fronteres i
la companyia Circ Cric. El

jurat del premi, dotat amb
30.000 euros i que conce-
deix el Ministeri de Cultu-
ra, ha destacat en el seu
veredicte la “intel·ligent
conjunció de formes clàs-
siques i modernes”.

El guardonat està de ca-
mí a l’Amazones per col·la-
borar en un projecte amb
la comunitat indígena

amenaçada pels projectes
de desforestació de les pe-
trolieres, segons la seva
companya, Montse Trias,
va anunciar a l’Agència
Efe. El premiat no entén,
diu Trias, “la cultura sense
la societat”, i per això s’in-
volucra en totes les causes
que li semblen justes i en la
seva feina el seu objectiu

bàsic és “transmetre emo-
cions. Això és el que de ve-
ritat li importa”.

Poltrona representa
una de les veus més res-
pectades en el món del circ
que defensa des del 1978.
Entre els seus nombrosos
reconeixements destaca,
el Premi Festival de
Clowns de Viena, el Joa-
not de Teatre, la Medalla al
Mèrit Cultural Palestí, el
Premi de la Crítica Teatral
de Barcelona, el Premi Es-
pecial de Circ de la III Edi-
ció dels Premis Max i el
Premi Nacional de Cultu-
ra 2005 de la Generalitat
de Catalunya. ■
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El pallasso Tortell Poltrona, somrient en una imatge
d’arxiu del 2011 ■ ROBERT RAMOS

L’Ajuntament de
Girona, mitjançant
el seu Servei de
Gestió Documen-
tal, Arxius i Publi-
cacions (SGDAP),
posa a disposició
dels ciutadans
prop de 700.000
pàgines digitalitza-
des dels exemplars
del diari Avui.

L’SGDAP ha
conclòs el procés
de digitalització
del diari Avui que
va començar a
mitjans del 2011,
gràcies a l’acord
de l’Ajuntament
de Girona amb
l’empresa titular
dels drets d’ex-
plotació del diari,
la Corporació Ca-
talana de Comu-
nicació, actual-
ment absorbida
per Hermes Co-
municacions, edi-
tora d’El Punt Avui.

L’objectiu d’aquest
acord era posar a disposi-
ció pública els exemplars
digitalitzats del diari per
tal de facilitar-ne la con-
sulta i l’ús amb finalitats
informatives, culturals,
docents i de recerca. Des
de llavors s’ha dut a terme
una intensa tasca de digi-
talització, indexació i inte-
gració dels nous exem-
plars digitals, que ha do-

nat com a resultat les gai-
rebé 700.000 pàgines del
diari que es poden consul-
tar al web de l’SGDAP
http://www.girona.cat/
sgdap/cat/premsa.php.

En concret s’han afegit
160.262 pàgines corres-
ponents al període 1976-
1989, que sumades a les
que ja hi havia al web des
del desembre de l’any pas-
sat, donen com a resultat

un total de
684.612 pàgines.

El diari Avui va ser el
primer periòdic publicat
en llengua catalana des de
la fi de la dictadura fran-
quista. El primer exem-
plar va sortir el 23 d’abril
del 1976 i l’Arxiu Munici-
pal de Girona hi ha estat
subscrit des de l’inici. El
31 de juliol del 2011 el dia-
ri Avui va ser adquirit per

Hermes Comunica-
cions SA, editora d’El
Punt, donant lloc a l’actual
capçalera El Punt Avui.

La incorporació del dia-
ri Avui a la premsa digital
del web de l’SGDAP signi-
fica un pas més en la políti-
ca de digitalització que
duu a terme aquest servei
municipal des de l’any
2000 amb les seves col·lec-
cions hemerogràfiques, i

que
té com a finalitat oferir al
públic un potent recurs
per a la recerca i la cultura,
un recurs que en l’actuali-
tat permet consultar més
de 2,4 milions de pàgines
pertanyents a 22 capçale-
res distintes. Les publica-
cions més antigues són el
Diario de Gerona (1808-
1809) i la Gazette de Gi-
ronne (1810-1812). ■

Prop de 700.000 pàgines del diari Avui publicades des del 1976 fins al 2011 es
poden consultar al web del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions
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