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£1 pàrquíng de les Casernes va ser
el menys usat el diumenge de Fires
L'autobús que va a la Devesa va portar 88 passatgers durant tot el dia
IMMA BOSCH / PEPA BOUIS

• Girona.— L'aparcament que l'Ajuntament de Girona va habilitar per Fires a les Casernes, que va funcionar per primera vegada diumenge passat, va ser el
menys utilitzat pels conductors, tot i el servei d'autobús que es va posar en funcionament per tal de portar

A la fotografia, un aspecte del trànsit a Girona, diumenge passat, a la zona de Fires. Foto: Lluís Vilardell.

El fet que aquest any la festivitat de Sant Narcís coincidís amb
diumenge va originar ima afluència
molt més gran de visitants a Girona i un increment considerable de
l'ocupació de vehicles estacionats
tant als carrers i accessos a la zona
de Fires com als aparcaments piiblics habilitats i senyalitzats per l'Ajuntament i als pàrquings privats
del sector. A les sis de la tarda, hi
havia uns sis-cents cotxes aparcats
als voltants de la zona de Fontejau
—fora dels aparcaments habilitats—, uns tres-cents als marges laterals i al centre de la N-II, en el
sector de Sant Ponç, i les dues voreres de la carretera de Barcelona,
des del carrer de la Creu fins a la
plaça Marquès de Camps, estaven
totalment envaïdes per vehicles que
hi havien aparcat a sobre. A les rodalies del recinte del Mercat de
Bestiar, habilitat com a aparcament
de pagament durant les Fires, hi
havia uns quatre-cents vehicles estacionats.
Quant als aparcaments de paga-

els usuaris del pàrquing a la Devesa. A les sis de la tarda de diumenge, hora de màxima afluència de visitants,
a l'aparcament de les Casernes, que té una capacitat
per a 150 vehicles, només hi havia deu cotxes. L'autobiis va portar divuit passatgers al matí, i a la tarda el
nombre d'usuaris no va arribar a setanta.

ment, gestionats per l'associació
Mifas, l'iínic que va mantenir durant tot el dia un índex baix d'ocupació va ser el de les Casernes, que
és el que queda més lluny del recinte de Fires. A les sis de la tarda,
l'encarregat d'aquest servei va
apuntar la possibilitat de tancar-lo
quan haguessin sortit els deu vehicles que hi havia en aquells moments. Segons va indicar, la manca
de llum al recinte, que a aquella
hora ja estava totalment a les fosques, va dificultar força la seva utilització.
L'autobús que va enllaçar durant
tot el dia l'aparcament de les Casernes amb la Devesa va fer quatre
viatges al matí i va transportar un
nombre total de divuit passatgers.
A la tarda va sortir cada mitja hora,
en lloc de cada hora com s'havia
previst, i el nombre de viatgers no
va arribar als setanta. L'hora de
màxima ocupació va ser de cinc a
sis de la tarda. Tant l'aparcament
de les Casernes com l'autobús es
tomaran a posar en funcionament

demà dimecres.
Els aparcaments gratuïts habilitats per Fires van registrar una ocupació gairebé del cent per cent tant
al matí com a la tarda, a excepció
del de Fontejau II —que només
està senyalitzat per als conductors
que vénen de Sant Gregori- i de
l'espai situat a la carretera de Barcelona, a la cantonada amb el passeig d'Olot. El de la Devesa, entre
ronda Ferran Puig i Bonastruc de
Porta, el de la Copa, el de davant
del Sant Ponç, i el de Fontejau I
van ser els que van mantenir l'índex més elevat d'ocupació.
El cap de la Policia Municipal de
Girona, Joan Delort, va informar
ahir que la circulació, tant a l'interior de la ciutat com en els accessos a les hores de major entrada i
sortida de vehicles, no va patir
grans retencions tenint en compte
la densitat de gent i el volum de vehicles aparcats als carrers. Delort
va qualificar com a «moment més
crític» el trànsit registrat entre les
sis i les set de la tarda.

Retiren 19 parades il·legals en tres dies
P.B.

• La Policia Municipal de Girona
va fer desparar ahir nou barraques
de firaires que s'havien instal·lat a
la Devesa sense autorització i en
espais no programats per a la col·locació de parades. Entre divendres i
dissabte, es van retirar un total de
deu parades de firaires pels mateixos motius. El cap de la Policia
Local, Joan Delort, va atribuir a la
instal·lació de parades il·legals bona
part dels problemes d'accés i circulació dels visitants a la zona de Fi-

res que s'han produït aquests dies.
Totes les parades retirades estaven emplaçades en el sector d'entrada a la Devesa, segons va informar Delort, i van originar que diumenge, en què el control de la Policia Municipal no va ser tan exahustiu, es produïssin aglomeracions
importants de visitants en l'accés a
les Fires a l'altura del restaurant
Rosaleda, que, segons Delort, estava «tapat» pels firaires il·legals.
Dissabte passat, va requerir-se la
presència de la Policia Municipal

en aquest sector perquè, degut a la
gran aglomeració de gent que va
congregar-se en un moment de la
tarda, algú va pensar-se que hi havia hagut un accident, fet que, després de la intervenció de la Policia
Local, es va desmentir. Joan Delort
va assegurar ahir que, malgrat
aquests problemes, la circulació per
l'interior del recinte destinat a parades i atraccions és molt més fluïda que l'any passat, en què ocupaven un altre sector de la Devesa,
davant el pavelló firal.

GIRONA
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MRA
BlCIÓ
Presenten els nous autobusos — Laicaide de Girona, Joaquim Nadal, el regidor d'Ordenació
de la Ciutat i Serveis Urbans, Joan Maria Gelada, i representants de l'empresa de transports Hispano Hilariense van presentar ahir, a l'estació d'autobusos, els
quatre nous vehicles que, a partir de dijous, entraran
en funcionament a la ciutat i faran els recorreguts de
Palau, Germans Sàbat, Sant Narcís i Hospital de Girona Alvarez de Castro. Els autobusos han costat un
total de 61.677.103 pessetes, són de color groc, i tenen
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una capacitat per a noranta-vuit passatgers —el més
gran— i per a cinquanta-set passatgers els altres tres.
Nadal va anunciar una progressiva ampliació del servei de transport públic urbà que, segons va dir, dependrà de l'estudi sobre l'ocupació de les quatre línies qUe
farà la societat Transports Municipals del Gironès SA,
gestora del servei. L'alcalde va anunciar també la futura creació d'un servei de microbusos amb un recorregut pel Barri Vell, quan aquest sector sigui per a vianants. Foto: Núria Santiago.

