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O n d e i x a r e l cotxe.— En ei gràfic, s'as- " posen aquests aparcaments és de mil nou-centes
senyalen els quinze aparcaments públics que s'ha trenta-dues. Els conductors poden optar també
senyalitzat com a més adients per utilitzar els per utilitzar els aparcaments subterranis privats
m ha
na a la zona. També
lamoe es marca en el
ei gràgradiess de Fires. El conjunt total de places que su- que hi

fic el recorregut que farà la línia d'autobusos que
l'Ajuntament posa en funcionament els dies festius, i que sortirà de les Casernes cada hora, a
partir de les deu del matí. Gràfic: Jordi Molins.
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Els dies punta hi
haurà el doble de
policia al carrer
P.B.

• La plantilla habitual dels dies
festius de la Policia Municipal de
Girona es duplicarà els dies 29
d'octubre i 1 i 5 de novembre, segons va anunciar ahir el tinent d'alcalde de Seguretat Ciutadana,
Francesc Francisco. L'Ajuntament
no ha hagut d'adoptar la mesura
—que havia previst en principi—
d'incorporar la totalitat de la planEls pàrquings de pagament se situen a la Deve- juntament posa en funcionament un autobús tilla el dia de Sant Narcís, perquè,
PEPA BOUIS
segons s'ha pactat amb el Govern
• Girona,— De les 1.932 places d'aparcament sa —darrera l'Hotelinform—, al Mercat de Bes- que, els dies 29 d'octubre i 1 i 5 de novembre, Civil, els policies municipals no
públic que seran utilitzables durant els dies de tiar, a les Casernes, a l'espai habilitat de la tra- enllaçarà les Casernes amb la Devesa, i que ani- hauran de fer la vigilància dels
Fires, 592 seran de pagament i estaran vigilades vessera del Carril, i a l'aparcament que ja con- rà per la carretera de Barcelona fins a la cruïlla col·legis electorals, que anirà a càrper l'entitat Minuvàlids Físics Associats (Mifas). trola Mifas darrera l'estació d'autobusos. L'A- de Ferran Puig amb Joaquim Vayreda.
rec de la Policia Nacional.
No totes les places d'aparcament lats per Mifas estan situats en els
Els aparcaments gratuïts se si- marts, dia 31, i dissabte dia 4 de noFrancesc Francisco va assegurar
que s'han habilitat per Fires podran recintes tancats del Mercat de Bes- tuen a la zona de Sant Ponç, amb vembre, degut a la celebració del ahir que l'acord a què s'ha arribat
ser utilitzades diàriament. De les tiar i de les Casernes. El primer, 200 places; a la zona de l'estació mercat setmanal.
amb el Govern Civil no ha vingut
592 que gestionarà Mifas i que se- que té una capacitat per a cent ve- d'autobusos, en què es disposa de
L'Ajuntament ha modificat el re- motivat pel conflicte originat en alran de pagament, només podran hicles, només estarà obert demà 150 places; als polígons Fontejau I corregut que havia previst inicial- guns sectors de la Policia Local reutilitzar-se cada dia les 112 que ac- dissabte, diumenge, dia 29, i el 4 de i II, amb una capacitat global de ment per l'autobús que, els dies 29 ferent a la incorporació total de la
tualment estan en servei a l'espai si- novembre, des de les quatre de la 360 places; al sector del carrer de d'octubre, i 1 i 5 de novembre, en- plantilla diumenge, dia 29. Francistuat darrera l'estació d'autobusos, tarda fins a la una de la matinada, Josep Tarradellas, entre la carrete- llaçarà les Casernes amb la Deve- co va informar també que els
les 110 que s'han habilitat darrera- i els dies 31 d'octubre, i 1, 2, 3, i 5 ra de Santa Eugènia i el Güell, amb sa, i que, segons s'havia programat agents que treballin de més aquest
ment, amb el condicionament del de novembre, de les nou del matí a 150 places; a un solar situat entre havia de tenir ei final de trajecte à dia podran optar per cobrar les hotram de la travessera del Carril la una de la matinada. El pàrquing la carretera de Barcelona i el pas- la plaça de Correus. L'autobús sor- res com a extraordinàries o per fer
—sota les vies del tren—, que ja de les Casernes, amb una capacitat seig d'Olot, amb 80 places; al pas- tirà cada hora a partir de les deu un altre dia de festa, «però mai tofuncionava fins ara com a pàrquing per a 150 vehicles, només estarà en seig de la Copa, que només dispo- del matí de l'aparcament de les Ca- tes dues coses, com alguns pretepúblic, i les 100 situades a la Deve- funcionament els dies 29 d'octubre sarà aquests dies de 50 places; i al sernes i anirà per la carretera de nien». Aquest any no es tancarà al
sa, darrera l'Hotelinform, L'horari i 1 i 5 de novembre, des de les nou sector de la Devesa, comprès entre Barcelona fins a la rontonda de la trànsit una part de la carretera de
d'aquests aparcaments serà de nou del matí a la una de la matinada. El la ronda de Ferran Puig i el carrer ronda Ferran Puig amb el carrer Barcelona, com es va fer l'any pasdel matí a una de la matinada.
preu d'aquests aparcaments serà de Bonastruc de Porta, que quedarà Joaquim Vayreda. (Més informació sat, i els carrers Figuerola i Artillers
tindran un únic sentit de circulació.
Els altres dos pàrquings contro- 50 pessetes per hora o fracció.
fora de servei demà, dissabte, di- a les planes 50 i 51),

La quarta part dels pàrquings públics
utilitzables per Fires són de pagament

L'autobús que es posa en funcionament els dies festius anirà de les Casernes fins a la Devesa
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LE DAJVIOS 1 5 0 . 0 0 0 PTAS. A U S T E D Y 6 M E S E S
DE VACACIONES A SU BOLSILLO.
Porque ahora ROVER le ofrece, ademàs de sus excepcionales gamas ROVER 216 y M O N T E G O ,
150.000 ptas. mas por su vehículo usado y *no pagar ni una cuota hasta abril del 90,
Montego. Desde 1.840.000 ptas.
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Rover 216. Desde 1.645.000 ptas.

*Oferta vàlida pagando el 2 5 % de entrada
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