FIRES DE SANT NARCÍS

EL PUNT / Divendres, 23 d'octubre de 1992

PARQUiNGS PÚBLICS I PARADES DE TAXIS UTILITZABLES PER FIRES
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Els gironins, a peu des de casa, i els forasters, des dels pàrquings
S.G.

• L'Ajuntament de Girona
ha recomanat a tots els ciutadans de la ciutat i als
forasters que, per poc que
puguin, s'abstinguin d'acostar-se al centre amb cotxe,
tot advertint que es corre el
risc de veure's embolicat en

un embús de trànsit. Així,
aconsella als gironins que
deixin el cotxe a casa seva
i es desplacin per la ciutat
a peu o amb transport
públic, i als forasters, que
facin el mateix, però deixant
el seu vehicle en qualsevol
dels aparcaments dissuasius

gratuïts —amb capacitat per
a L795 places—, de pagament gestionats per Mifas
—pei- a 760 vehicles— o
subterranis de concessió
— per a 1.250—. Aquest
any, l'aparcament de les
Casernes, en què no es
faran actes, estarà obert tots

els dies de Fires i té una
capacitat de 500 places.
S'espera que aquest any hi
aparquin més cotxes que
l'any passat, que va quedar
infrautilitzat, tot i que va
funcionar els dies de més
afluència de visitants. Per
això, s'han habilitat autobu-

sos especials gratuïts els
dies festius i les vigílies, per
acostar els ciutadans al centre, amb una freqüència de
mitja hora. Al plànol de dalt
indiquem l'indret dels aparcaments. Es pot observar
que la majoria de gratuïts
o els de pagament gestio-

nats per Mifas estan situats
a la perifèria de la ciutat.
Els més cèntrics són els
millors, ja que no s'ha de
fer gaire esforç per arribar
al rovell de l'ou, però no
són massa recomanables, si
és que no s'arriba molt aviat
al matí a Girona.

AQUEST ÉS EL MES DELS SUZUKI

Fins ai dia 3 0 d'octubre, tota ia gamma de Vitara i Samurai,
a preus rebaixats i a l'abast de totes ies economies.
Des de 1.190.000 Pta pot adquirir el tot terreny més prestigiós del mercat.
Lesperem a:

Esteve Blanch, SJK.
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