GOMIS I ELS SECRETARIS

NOVA OFICINA DE CORREUS

El conseller de Governació, Josep
Gomis, va reclamar ahir a Palamós
en una trobada amb secretaris
d'ajuntaments, que
l'Administració central els traspassi
competències sobre el tema.

El nou pavelló de Correus, situat a
la ronda Ferran Puig de Girona,
les obres del qual es van
acabar el gener passat, s'obrirà
demà dilluns al públic. Va ser
objecte d'un atemptat el mes d'abril.
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TRÀNSIT
L'Ajuntament de (jírona van insistir
ahir en la utilització dels diferents aparcaments dissuasoris que ha previst per
als dies de Fires per evitar greus col·lapses circulatoris a l'interior de la ciutat.

La majoria d'aquests aparcaments són
a les entrades de la ciutat i estan connectats amb al centre a través de la
xarxa de transport públic municipal.
Aquest any entren en funcionament

quatre noves zones d'aparcaments, tres
de públiques i una de privada, però el
nombre de places útils —2.315— en
relació a l'any passat —2.130— ha augmentat només en 180. Els nous apar-

caments són a la plaça d'Europa, al
Parc Central, al sector del Güell i a
la plaça de la Constitució. Aquest
darrer és de titularitat privada i fa quinze dies que va entrar en funcionament.

Per les Fires de Girona hi haurà quatre
nous pàrquings però només 180 places més
Desapareix una gran zona
d'aparcaments a Fontejau per les
aules provisionals de Dret
FIDEL BALES

• Girona.— La incorporació de
noves zones d'aparcaments per als
dies de Fires no ha suposat un
increment notable de places útils
d'aparcament en relació a l'anterior edició. Les reestructuracions
que s'han fet aquest any han comportat d'una banda un guany de
628 espais d'aparcament individuals, però ha suposat també una
pèrdua en relació a l'any passat
de 448 places. El major nombre
de places que aquest any no es
podran utilitzar corresponen a la
zona d'aparcaments de Fontejau,
on actualment hi ha instal·lats els
pavellons provisionals de les aules
de l'Estudi de Dret.
'
Els espais d'aparcament gratuïts dissuasoris són a la plaça
d'Europa —200 places—, al Parc
Central —200—, a Vayreda-Secíor Güell —120—, a l'antic llit del
Güell-Devesa —450—, à la zona
Fontejau-Ter —100—, al Sant
Ponç, —125— i a la plaça dels
Països Catalans —200 places—.
Pels voltants del recinte firal i
a l'interior de la ciutat, hi haurà
quatre zones d'aparcaments vigilats per l'entitat de Minusvàlids
Físics Associats (MIFAS). Aquestes zones estan situades al Mercat
del Bestiar —100 places— i a
aavant de l'Hotel-Inform —50
places—.A l'interior de la ciutat,
els aparcaments vigilats per
MIFAS seran a les Casernes
—200 places— i a la travessera del
Carril —110—. L'import per aparcar en aquestes zones serà de 50
pessetes cada hora.
L'aparcament subterrani de la
plaça de la Constitució, amb 250
places, que ha estat inaugurat
recentment, és l'aparcament privat

L'Ajuntament insisteix que la gent
no entri a la ciutat i que deixi el
cotxe a les entrades
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El gràfic mostra els diferents pàrquings que es podran utilitzar els dies de Fires. Gràfic: Ramon Buch.
que pot acollir més vehicles. Amb
capacitat, el segueixen el de la plaça de Catalunya, amb 170 places,
i el de la plaça Josep Pla, amb
150. El preu per aparcar en aquestes instal·lacions serà de 125 pes-

setes cada hora.
Segons la nota informativa difosa per l'Ajuntament, durant els
dies de Fires es mantindrà oberta
al trànsit la travessera de la N-II
per la Devesa i s'aconsella la uti-

Deixar el cotxe i agafar el bus
F.B.

n Els aparcaments gratuïts dissuasoris que es preveuen per
aquests dies a les entrades de la
ciutat solen ser els menys utilitzats
pels automobilistes. Fonts municipals van insistir ahir en l'ús d'aquests aparcaments, en un intent
de mentalitzar als usuaris que
desisteixin de buscar un lloc d'aparcament «al costat mateix de les
parades de fires». Les zones d'aparcaments més allunyades del
recinte firal de la Devesa estan
connectades a aquest punt a través
del nou circuit de transport públic
de la ciutat. La previsió municipal
que va,posar en pràctica l'Ajuntament de Girona l'any passat, de
destinar un autobús per transportar fins a la Devesa els usuaris dels
aparcaments de les Casemes, va
resultar infructuosa, ja que el diu-

Una tercera part dels pàrquings
seran de pagament i la resta,
totalment gratuïts

menge de Fires, dia que es va
registrar un major nombre de visitants, només 88 persones van utilitzar el servei. L'aparcament de
les Casemes va ser el menys utilitzat durant les Fires de l'any passat. Aquest any no ha estat necessari preveure aquest servei especial, perquè els usuaris dels aparcaments podran enllaçar amb el
servei regular del transport públic
que realitza el trajecte de Palau
a Correus cada mitja hora. Els
altres aparcaments menys utilitzats solen ser cada any els de Fontejau i de Sant Ponç. Aquests,
però, estan situats al peu del circuit del transport públic que facilita l'accés dels visitants a la Devesa. Des del de Sant Ponç s'arriba
a la Devesa per la línia Santa
Eugènia-Hospital i des de Fontejau, per la que ve de Germans

Punt, El, 1990-10-21, p. 3.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Sàbat.
Fonts municipals van exphcar
ahir que s'ha previst que les zones
d'aparcaments estiguin a prop dels
enllaços del transport públic per
facilitar als visitants a les Fires la
utilització dels aparcaments.
Segons aquestes fonts, l'ús d'aquests aparcaments, a més de
suposar una comoditat als conductors, serveix també per evitar
col·lapses circulatoris a les entrades de la ciutat. «La gent s'ha de
mentalitzar que cada vegada és
més difícil arribar amb el cotxe a
prop de lesfires»,va dir el regidor
dè Vialitat, Joan Maria Gelada.
Segons aquest regidor, amb la utilització dels aparcaments dels afores de Girona, a més de facilitar
els accessos a la ciutat, s'evitarien
col·lapses circulatoris a diferents
punts de l'interior d'aquesta.

lització de la Gran Via, sobretot
en hores pimta i per accedir a Salt.
Per als dies que es preveu una
major afluència de visitants a les
Fires, la Policia Municipal ha previst im ampli desplegament d'a-

gents per la ciutat que comportarà
que la totalitat de la plantilla estigui de servei. Aquesta mesura ha
implicat que no es concedissin
vacances a la plantilla durant
aquests dies.
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