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CoBtmuitat i canri en d
DIARI DE GIRONA
per Joan Homs i Tixé (president d'Editorial Gironina, S.A.)
lordi Bosch i Molinet (director del DIARI DE GIRONA)

El nostre diari diu bon dia al nou any amb un canvi. A partir d'avui la
capcalera que figurara a totes les nostres edicions será exctusivament la
del DIARI DE GIRONA. Es produeix així una nova fase del procés de
millora, transforrriadó i arrelament social del diári des que en el mes de
maig de 1984 el veterá «Los Sitios» fou adquirit per Editorial Gironina,
constituida per un grup d'empresaris gironins que no tenien mes objecte
que salvar del tancament al qual durant molts anys havia estat l'únic
mitjá de comunicado diari a les comarques gironines i que formava part,
ja, de la nostra realitat quotidiana.
Entenia Editorial Gironina que no es podia privar les comarques gironines d'un canal mes de comunicado, que tenia experiencia i una introdúcelo af mercat en uns moments en qué tenia l'oportunitat o la possibilitat no tan sois de garantir la seva continuítat, sino també el seu canvi.
Així, avui assumim tot el que calgui respecte a la trajectória del diari,
pero entenem que alió mes important havia estat la vocació de"servei. El
que es tractava era de garantir que s'aprofundís en l'arrelament a la societat gironina i en la defensa deis valors que han forjat la nostra forma
de ser. Amb aquesta línia de continuítat i de canvi, s'incorpora de forma
.immediata la cappalera DIARI DE GIRONA, propietat d'Editorial Gironina.
Hem cregut, pero, que ara era eí moment de donar prioritat a la que ja
és la nostra principal capcalera, pero sense oblidar qus per a mólts som i
continuarem essent, i probablement per a nosaltres mateixos, el veterá i
entranyable «Los Sitios», amb el qual no trenquem de forma definitiva,
denominado que creiem que perviurá de forma popular. Precisament ara
es compleixen els cent anys del primer número del DIARI DE GIRONA
L'alcalde diu que tot continua igual
que aparegué per primera vegada en l'any 1888. El centenar! és una bona
manera de comencar un any qu pretenem que sigui de canvis i d'innovacions. Entenem que la denominado DIARI DE GIRONA resumeix de la
forma mes simple alió que per sobre de tot volem continuar essent, és a
dir, el DIARI DE GIRONA i de les seves comarques.
El diari, dones, no és nostre, és vostre, és de la societat gironina, i qul
millor que els nostres lectors perqué comparteixin aqüestes directrius de
futur.
El DIARI DE GIRONA no té ideología política o partidista. És un diari
respectuós anib les persones i amb les institucions. Per a nosaltres, la inREDACCIÓ l'esmentada Fundació representants de l'Ajuntament formado está sempre per sobre de tot, pero procurant que el to i la
i la Diputado de Girona, la Generalitat (Departament presentació no puguin ferir de forma gratuita, només per una voluntat de
Girona.— Segons els acords'del grup promotor de la de Cultura) I les associacions d'Amics del Cali de sensacionalisme, les persones. En aquest sentit assumim com a propia
Fundació d'lsaac el Gec, abans d'acabar el 1987, Girona i la d'Amics d'lsaac el Cec, també de Girona, l'étlca de la convivencia. Som un diari independent de grups económics
havia d'estar constituida en aquesta data límit.
amb aportacions económiques i patrimonials ja com- o polítics. La voluntat unánime tant del eonsell d'administració d'Editorial Gironina, S.A. com la de tots els que treballen en aquesta casa, és
Dones no va anar d'aquesta manera i es continua promeses.
sense Fundació.
"'
Aquesta representado institucional i del sector pri- que continuí essent així. El DIARI DE GIRONA entén que la iniciativa
En preguntar DIARI DE GIRONA a l'alcalde Joa- vat havia de ser proporcional, precisament a les apor- privada i la Iliure economía de mercat no tan sois és la que mes s'adequa
quim Nadal peí que havia succeVt, aquest en va treure tacions que s'hi fessin. Básicament económiques les a la realitat de les nostres comarques i a la forma de ser deis gironins,
importancia i va assenyalar que alguns tramita s'ha- primeres i TAssociació d'Amics del Cali, amb el patri- sino que albora garanteix la possíbilitat que el ciutadá
vien endarrerit i que tot continuava igual.
moni que ja havia iniciat en trámit d'aquisició en el
Segons el projecte original, s'havien d'integrar en conjunt d'lsaac el Cec.
Continua a la página 4

S'acabá l'any sense la
Fundació d'lsaac el Cec

Bona ocupado
turística

Pressupostos municipals:
Mil tres-cents milions a
Uoretp i Sant Fefiu de
Guíxds aprova els seus,
per primera vegada,
abans de cap d'any

Malgrat la manca de neu al Pirineu, rocupació turística de Cap
d'Any a les nostres comarques ha
estat prou bona. Igualment cal dir
el mateix d'algunes localitats de ¡a
costa, especialment Lloret da f^ar,
que ha posat el cart.'" d«; c~- . •'
peí que fa ais est'-bii. iciiis , '
aquesta época •.;.: / t i ¡y rorrisivi
oberts. El turisme !;':,:• ,,
?
sa com vr.? impc+ai ; "^alitai.
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