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FIRES DE SANT NARCÍS

El cotxe, lluny del rovell de l'ou
B nombre d'aparcaments es manté, el trànsit es complica per les obres del sud i s'aconsella usar el bus i deixar els vehicles fora del cenlre
DAVID BRUGUÉ / Girona
• Aparcar a Girona per Fires continuarà
sent igual de complicat que sempre. El
nombre de places, entre públiques i privades, és similar al de l'any passat, unes

7.500. La diferència, però, rau en el fet
que alguns aparcaments s'han reurbanitzat i aparcar-hi serà més còmode. Una altra diferència és en les obres: si l'any passat es remodelaven els accessos nord a Gi-

rona —l'autovia de Sarrià—, ara és el torn
del sud, amb l'accés a l'A-? que complicarà notablement el trànsit. Com és habitual, s'aconsella no intentar arribar al
centre amb cotxe, sinó deixar-lo en un

aparcament dissuasiu i aíiar a peu o utilitzar el transport públic. Tot i que hi haurà una certa permissibilitat, la grua actuarà sense concessions a passos de vianants,
voreres i llocs que dificultin el trànsit.
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L'únic aparcament nou
que s'ha posat en marxa és
el de Mifas, al carrer de la
Creu. Tot i això, no es pot
comptar que les 104 places
de què disposa s'afegeixin
a les que ja hi havia l'any
passat, perquè aquest hivern s'ha tancat l'aparcament de Caixa de Girona
al mateix carrer. En canvi,
s'han millorat tres aparcaments: el que tradicionalment s'habilitava al costat
de la rotonda del pavelló de
Fontajau, el del parc del
Migdia i el de Sant Ponç,
a la zona dels multicines
Oscar. Des de l'Ajuntament es fan les recomanacions habituals d'aquestes
dates: no acostar-se al centre amb cotxe, usar el transport públic, moure's a peu
i deixar els vehicles als
aparcaments dissuasius.
De fet, tot i que la grua tradicionalment és més tolerant, es considera prioritari
endur-se els cotxes aparcats que obstaculitzin el
trànsit, en passos de vianants o a sobre la vorera.
Qui hagi d'entrar a Girona
pel sud, millor que ho faci
pel Mas Xirgu, per evitar el
caos de trànsit que s'organitza als accessos sud encara que no siguin Fires.
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L'espectacle del Raluy inclou foques i pingüins, i està dedicat a Girona
DAVID BRUGUÉ

• Només dos de la dotzena de
números que el circ Raluy presentarà a Girona a partir d'aquesta nit són antics. La resta
són completament nous i configuren un espectacle exclusiu
per a la ciutat que els responsables del circ han batejat amb
el nom de Visca Girona!, segons
van explicar ahir Carles i Lluís
Raluy quan el van presentar.
L'espectacle està dividit en
dues parts. En la primera, hi
ha un número de funambulisme
—a càrrec de Lluïsa—, pallassos —Lluïset i Maginet—, malabarisme —Johnson—, antipodisme —Rach i Sian—, i altre
cop els pallassos. La primera
part es clou amb un dels números més espectaculars: el del
jove italià Maikel, que fa equilibrisme i aconseguebc girar 360
graus el seu cos en vertical re-
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colzat únicament sobre les
mans. Mikael comentava ahir
que, tot i la dificultat de l'exercici, realitzar-lo és tan habitual
per a ell com ho pugui ser caminar per a qualsevol persona.
Foques i pHiBüins savis

La segona part de l'espectacle
s'obre amb un dels números
que més il·lusió fan a la mainada: els pingüins savis i les
foques. Els germans Raluy expliquen que, en altres temporades, s'havien fet números
amb animals com óssos, cavalls
i llops, però que han decidit
portar foques i pingüins perquè
són animals amb què tradicionalment es feien números però
que fa anys que no es veuen.
Les foques i els pingüins treballen junts i representen el pol
nord i el sud. «Són uns animals
molt simpàtics i intel·ligents»,
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perxa —Francis i Kerry—, i s'acaba amb un número dels indis
americans —Tebas— en que
es llancen fletxes i ganivets.
El circ està instal·lat a la plaça
Miquel de Palol i l'espectacle,
que dura unes dues hores, es
presenta aquesta nit. Amb tot,
s'ha decidit retardar-lo m'Q^
hora, fins a un quart de deu
de la nit, per donar temps a
la gent que vagi al pregó a arribar fins el circ. El Raluy comença a ser una tradició de
les Fires de Sant Narcís, segons
va valorar ahir el regidor de
Promoció Econòmica, Tomas
Sobrequés. L'any passat no hi
va ser perquè feien una gira
Els pingüins que formen part de l'espectacle, prenent el sol ahir al matí. / D.B. a Amèrica. Segons van explicar
els germans Raluy, després de
va dir Lluís Raluy abans d'exDesprés dels animals, tornen Girona aniran a Barcelona i,
plicar que s'alimenten d'aren- els pallassos, un home tub cap al març, començaran una
gades que es fan portar expres- —Roncalia—, ioga d'alt risc toumée per l'Índic. Al Raluy
—Haras—, antipodisme en hi treballen 61 persones.
sament de Noruega.

