Girona^Madrid,
altra vegada
l 13 de desemhre de 1999 va t o r n a r a funcionar, després de quinze anys
d'interrupció, el vol regular Girona-Madrid. Des que l'aeroport es va inaugurar, fa
trenta-dos anys, l'aspiració elemental de connectar les terres gironines amh la
capital de l'Estat ha ensopegat amb tota mena d'escuUs i no ha pogut superar la
magnitud deis obstacles. Les cerimonies protocoMaries d'inauguració de la línia
s'han repetit diverses vegades, amb l'afany de solemnitzar noves iniciatives que
han acabat essent tan efímeres com les anteriors.
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La responsabilitat d'aquesta frustrado permanent es troba molt repartida entre roposició
implícita o explícita deis poders factics de raeronáutica, els errors de plantejament de les
successives propostes, les deficiéncies reals del servei presentat, la falta d'implicació seriosa de
l'empresariat gironí i la inercia i el desinterés deis possibles usuaris. El nou intent, materialitzat
per la companyia Air Nostrum, sembla encaminat per respondre millor que els anteriors a tot
alió que cal exigir d'un servei com aquest: qualitat de les prestacions, competitivitat deis preus,
racionalitat deis horaris i aquells valors afegits de seguretat i de comoditat que ajudin a fer
atractiva l'oferta i a assegurar la demanda. D'altra banda, la lógica mes elemental recomana
l'existéncia d'aquesta línia en el marc del model aeroportuari cátala, tant per la descongestió
que suposa de l'aeroport del Prat com per la proximitat del de Vilobí amb Tarea de Girona, el
Maresme i Osona. El vol té també unes possibilitats turístiques que fins ara no han estat gens
explotades, i el seu possiblc exit s'anuncía, a mes, com la prova de foc per a la creació de noves
línies de connexió regular amh altres destinacions. Les institucions implicades -Generalitat,
Diputació, cambres de comerg— han manifestat la seva confianza en l'éxit de l'operació; ara »
només caldria que tothom actives la part de responsabilitat que lí pertoca a fi que aquesta
confianza no tomi a ser defraudada.

El 2000, el 200 i el 20
Els números, en aquesta ocasió, ens han jugat una bona passada. Amb l'exemplar d'avui, la
Revista entra a Tany 2000, pero, a mes, s'acosta al número 200, que sera el corresponent ais
mesos de maig-juny. Es tractará d'una edició commemorativa i monográfica, que dedicarem
a parlar extensament del segle 20 que s'acaba. De la má d'una trentena llarga d'especialistes,
intentarem fer un balan^ del que han significat a les terres gironines els darrers cent anys.
Examinaren! les transformacions experimentades en el territori, el paisatge, la població, el
patrimoni, l'urbanisme í el medi ambient, i passarem revista a les persones i ais fets que han
destacar en tots els fronts possibles de l'activitat humana: el pensament, les arts, les ciéncies,
les lletres, la religió, la política, l'economia, l'educaciá, la comunicacíó, l'esport, els
moviments socials. Cada ambit tindra la seva análisi, cronologia, bibliografía, perfil deis
personatges i ressenya de les obres cabdals. Será una visió panorámica deis anys que hem
viscut i del posit que els fets ocorreguts deixaran en la nostra petita historia i en la trajectória
general del país. Aquest resum del passat el volem fer, a mes, amb la mirada posada en el
futur: la renovació material i formal de la Revista que preparem a partir del número 201.
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