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GIRONA

Per la propera temporada

Es preveu un impoitant
augment del turisme
alemany a la Costa Brava
Les previsions per la propera temporada turística
peí que fa al mercat alemany no poden ser mes
optlmlstes. Segons dades de les mes importants empreses de tour operators d'aquell país, es preveu un
creixement del nombre de turistes peí proper estiu de
prop del 7 per cent. La xifra mes important, pero, no
és aquest percentatge, sino el fet que les vendes que
ja han estat realitzades o encarregades demostren
una important fallida de l'oferta iugoslava i una forta
recuperació de les liles Balears i el litoral mediterraní
espanyol. Aixó suposaria que aquest 7 per cent
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L'Ajuntament
d'Olotassumeix
els servéis de
recaptadóde
contrjbucions

Segons Jerónimo Orellana

L'actJvitat pot
retornar aviat a
l'aeródrom
d'Empúria-brava B H É Ü ^ i ^ ^
«»*

El delegat d'aviació civil a Girona, Jerónimo Orellana, manifesté ahir que hi ha perspectives optimistes entorn la possibilitat que es reemprenguin ben
aviat tot un seguit d'operacions de l'aeródrom d'Empúria-brava. Orellana, que ahir es reuní amb els responsables de l'aeroport empordanés, va dir també
que el fet que els propietaris de l'aeródrom fossin estrangers representava un impediment legal per a l'obertura, perqué aquest fet impedeix que puguin ser
responsables de les operacions i també els impedeix
gestionar l'activitat de l'aeródrom. El delegat d'aviació civil a Girona apunta que la possibilitat que els
propietaris de l'aeroport i l'Ajuntament de Castelló
d'Empúries arribessin a un acord, de manera que el
Consistori es fes responsable del funclonament de
l'aeródrom des d'un punt de vista de supervisió i
sense actuar directament en les operacions practiques, facilitaría la seva obertura.
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d'augment general del mercat alemariy en realitat fos
superior peí que fa a la Costa Brava, donada l'orientació clarament favorable cap a l'oferta espanyolá respecte d'altres paísos i en no existir senyals d'una
posició débil del nostre litoral peí que fa al cpnjunt del
mediterraní espanyol. En un reportatge que publiquem a la nostra terce'ra página oferim també altres
dades de la recent evolució del turisme alemany, en
un país en el qual s'evidencia un augment constant
de ciutadans que viatgen a l'estranger per passar les
seves vacances.

Primer viatge de l'elec'
trotrén Barcelona-Vic-Rip o l i . - La direcció de la cinquena
zona de Renfe va posar én funclonament ahir un nou electrotrén
que cobreix el trajéete BarcelonaVic-Ripoll complint, d'aquesta manera, tot un seguit de peticions
encaminades a millorar el servei de
la línia, després de la bona acollida
que s'ha dispensat al «Pullman» la
Cerdanya. Aquest nou electrotrén
permet ais usuarís ampliar el temps d'estada a la ciutat comtal ja
que fins ara s'havien de conformar
amb l'horari limitat del «Pullman»,
que está supeditat ais horaris deis
trens francesos. L'electrotrén surt
de Ripoll a les 7'20 del matí i arriba
a Barcelona al voltant de les nou; i
de la ciutat comtal surt a les set
del vespre per arribar a la capital
del Ripoliés, de tornada, poc després de dos quarts de nou de la
nit. (Foto R.R.).
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Un peno,
posible
mascota de los
JJ,OO.de
Barcelona
Barcelona.— Un perro diseñado por el dibujante de
cómics valenciano Javier
Mariscal es el diseño favorito para convertirse en la
mascota de los juegos olímpicos de Barcelona, según
se apuntaba ayer tarde con
insistencia en diversos medios. El jurado que debe decidir la mascota, compuesto
por miembros del comité
olímpico organizador de
Barcelona' 92 y 13 representantes del mundo del diseño
y d3i arte, se reunió ayer
para valorar los seis proyectos presentados al concurso
restringido y elegir tres de
ellos.
La decisión final la tomará
el comité ejecutivo del
COOB '92 en la reunión que
celebrará el próximo día~29.

