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L'alcalde de Barcelona, el president de la Diputado barcelonina, la responsable de cultura del comité organitzador deis jocs olímpics Barcelona
'92 i {'alcaide de l'Escaia, entre d'altres, varen visitar aquest cap de setmana les ruines d'Empúries. En la reunió que celebraren es va presentar

Una altra nit d'il-lusió
Avui al vespre arribaran,
tal com marca la llegenda,
els Reis de l'Orient carregats de paquets per repartir il.lusió arreu. Ses Majestats arribaran en camell,
amb barca, amb tren, amb
cavall, amb cotxes, amb
elefants, amb carrosses i
amb tota mena de vehicles
per tal de fer possible que
avui sigui una altra nit d'll.lusió. A les pagines 3, 4 i
5 trobareu un extens reportatge sobre la cavalcada de Girona i una agenda
amb les hiores i els llocs
que portaran els Mags arreu de les comarques gironines. Nosaltres només
podem fer que recordarvos que no us oblideu, petits i grans, de posar les
sabates al baleó i de deixar
un plat preparat per si porten gana. (Foto Arxiu DIARl DE GIRONA).
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la primera fase del pía especial de la vila de Sant Martí d'Empúries, que
redacta l'Ajuntament de l'Escaia I que preveu una inversió de mil cinccents milions de pessetes per a l'ordenació de la zona de les ruines d'Empúries de cara a les Olimpiades de l'any 92.

Compás d'espera per a la
liberalització del suro

Els empresaris surers están pendents de la publicado del reglament
comunitari que haurá d'incloure la supressió deis aranzeis a l'exportadó
espanyola. Aquesta mesura, que preveu que les exportacions de suro
espanyol quedln Iliures de qualsevol gravamen, hauria d'iiaver-se fet
efectiva el passat dia 1 de gener, pero la no publicació del nou reglament
—la qual cosa, segons han informat fonts de l'Associació d'emprésaris
surers, es fará en breu— ho ha impedit. Una partida de manufactures sureros espanyoles haurá de pagar un cinc per cent en concepte d'aranzels, percentatge previst en el protocol inicial, acceptat per l'Estat espanyol per a la integrado a la Comunitat.
(Foto Arxiu DIARI DE
GIRONA).
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