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Dilluns 3 de gener 2011 
 

• El nombre d'estrangers a la ciutat de Girona baixa 
 

El nombre d'estrangers que està empadronat a la ciutat de Girona ha baixat per segon 
any consecutiu. El descens és mínim (136 persones) però manté la tònica de l'any 
passat, que contrasta amb anteriors anualitats on els increments podien arribar a ser 
superiors als 3.000 nous estrangers. Segons dades facilitades per l'Ajuntament de 
Girona amb data 30 de desembre de l'any 2010, el percentatge total de persones que 
no tenen la nacionalitat espanyola és del 20,32 per cent. En total, a la ciutat hi ha 
96.964 habitants, dels quals 19.703 no tenen nacionalitat espanyola. Si bé hi ha un 
descens pel que fa al nombre de forans, no succeeix el mateix a persones de 
nacionalitat espanyola ja que, en un any, hi ha un increment de 495 persones. En 
global, la ciutat ha guanyat 359 residents. Aquest augment significa un increment del 
0,37 per cent. Es tracta d'una xifra molt baixa si es compara amb els increments d'inicis 
de segle, quan el percentatge arribava al dos per cent anual. Els països originaris més 
destacats són el Marroc, Hondures i Romania. Els de l'Amèrica Llatina viuen sobretot a 
Santa Eugènia. Els magrebins viuen majoritàriament a Santa Eugènia i Sant Narcís, 
però també al Pont Major i l'Eixample. Tot i que la nacionalitat marroquina és la més 
present, amb 3.751 persones, respecte a l'any passat han perdut 33 habitants. És el 
cas contrari a la colònia hondurenya, que ha sumat 327 residents i ja són 3.094. Els 
romanesos també augmenten en 39 el nombre total d'habitants. Altres nacionalitats 
amb presència superior als 500 habitants són Colòmbia (921), Brasil (757), Gàmbia 
(751), Xina (605), Itàlia (604) i Portugal (547).  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
 
 Dimecres 5 de gener 2011 
 

• Més de 1.110 famílies reben ajuda per alimentar-se 
 

El Centre de Distribució d'Aliments de Girona ha beneficiat en el seu primer any de 
funcionament 1.145 famílies i 3.701 persones. Els nadons van ser una de les principals 
prioritats del centre, amb 308 infants que han rebut ajuda aquest any. Quant a 
nacionalitats, els principals són els sol·licitants marroquins, que representen un 30% del 
total, seguits dels de nacionalitat espanyola (29%). Amb dades que van des del 
novembre del 2009 i durant un any, representants de l'Ajuntament de Girona i de les 
diferents entitats implicades en el CDA han presentat aquest dimarts els resultats 
d'aquest primer any. Un 71%, prové dels Serveis Bàsics d'Atenció Sanitària (SBAS). La 
resta estan derivats per Càritas (14%), la Creu Roja (14%), i la Sopa (1%). La major 
part dels necessitats, 1.050 de 1.145 famílies, no paguen res pels aliments que obtenen 
del CDA, mentre que la resta abonen quantitats simbòliques. Per edats, 308 beneficiats 
són menors de 2 anys; 1.228 tenen de 2 a 18 anys, i 2.165 són adults. Pel que fa al 
sexe, la majoria de sol·licitants, un 67%, són dones. Sobre aquesta xifra, el tinent 
d'alcalde de l'Ajuntament de Girona de Polítiques Socials i Cooperació, Joan Olóriz, va 
reflexionar que "solen ser elles les que s'atreveixen a donar la cara i a dir que pateixen 
dificultats". Pel que fa al tipus de família, un 38% són parelles amb fills; un 18%, 
famílies monoparentals; un 17%, persones soles, i un 11%, parelles sense fills. D'altra 
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banda, un 15% dels beneficiats tenen feina, mentre que la majoria, un 71%, reben 
prestacions socials. Un 12% es troba sense ingressos, i un 2% cobra pensions. Per 
nacionalitats, els espanyols i marroquins suposen el percentatge més alt, seguits dels 
provinents d'Amèrica (27%); de la resta de l'Àfrica (8%), i de l'Europa de l'Est (4%).  
 
Quant a la seva situació administrativa, un 52% dels sol·licitants tenen permís de 
treball; un 34% es troben en situació irregular; un 12% gaudeixen de permís de 
residència, i un 2% està indocumentat.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
 
Dilluns 10 de gener 2011 
 

• L'aeroport de Girona finalitza l'any 2010 retrocedint a les xifres de 
passatgers del 2007 

 
L'aeroport de Girona acabarà l'any 2010 retrocedint a unes xifres de passatgers similars 
a les del 2007, segons tots els indicis. A falta que AENA ofereixi les dades 
corresponents al mes de desembre passat, és pràcticament impossible que l'any finalitzi 
per sobre dels 5 milions de passatgers, com va ocórrer el 2009 i 2008, i no seria 
estrany que fins i tot la xifra fos lleugerament inferior a la del global de 2007, quan van 
passar per les instal·lacions de l'aeroport de Girona un total de 4.848.604 passatgers.  
 
Fins novembre de l'any 2010, van passar per l'aeroport de Girona 4,67 milions de 
passatgers. És a dir, que per acabar 2010 en la franja dels 5 milions n'hi hauria d'haver 
hagut el mes de desembre al menys 330.000. A falta de la confirmació oficial per part 
d'Aena, sembla del tot improbable arribar-hi, ja que al desembre de 2009 -quan Ryanair 
tenia més rutes a Girona i encara no operava des de Barcelona- van passar per Girona 
321.000 viatgers. Tenint en compte, a més, que el mes de novembre passat el descens 
de passatgers va ser del 34% respecte al novembre de 2009 i que no és descartable 
que un descens similar tingui lloc al desembre, no seria d'estranyar que 2010 finalitzés 
amb una xifra de passatgers entre els 4,8 i els 4,9 milions. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
 
Dimarts 11 de gener 2011 
 

• El 2010 va ser més plujós i fred que la mitjana climàtica 
 

En termes meteorològics, el 2010 s'ha de definir com un any fred i plujós a les 
comarques gironines. Ha estat un any inestable, de batzegades, en què s'han alternat 
calor i fred extrems, i amb episodis inesborrables, com ara la nevada del 8 de març.  
Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, per regla general l'any passat 
va ploure més i la temperatura mitjana va ser més freda del que és normal si s'atén a 
la mitjana climàtica de la demarcació. En temperatures, en conjunt el 2010 va ser un 
any fred, amb uns valors que majoritàriament es van situar entre mig grau i un grau i 
mig per sota de la mitjana climàtica. Per trobar un any tan fred a les comarques 
gironines s'hauria de retrocedir fins al 2005, quan les temperatures mitjanes van ser 
fins i tot encara una mica inferiors. Per zones, gairebé tot el Baix Empordà, el litoral sud 
de l'Alt Empordà i la part més oriental de la Cerdanya van registrar anomalies inferiors 
a un grau negatiu respecte de la mitjana climàtica, i a només la pràctica totalitat de la 
Garrotxa i la part més muntanyosa de la Selva la diferència va ser superior al mig grau 
negatiu. En xifres absolutes, a l'Alt i el Baix Empordà i a Banyoles les mitjanes van ser 
d'entre 14 i 15 graus -amb l'excepció de Roses, amb 15,5 graus-; al Gironès i la Selva 
interior, entre 13 i 14 graus; a la Garrotxa, entre 12 i 13, i al Ripollès destaquen els 2,6 
graus d'Ulldeters i els 9,5 de Sant Pau de Segúries. El juliol va ser, amb diferència, el 
mes més càlid arreu, i el gener, el més fred.  
Ampliar la notícia: El Punt 
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Divendres 14 de gener 2011 
 

• L'aeroport de Girona cau del top 10 en viatgers anuals 
 

L'aeroport de Girona ha caigut definitivament de les deu primeres posicions en el 
rànquing d'Aena pel que fa al nombre de viatgers, i ara és onzè. Els mals resultats del 
novembre i el desembre, quan s'ha notat la reducció de vols de Ryanair per l'obertura 
de la base al Prat, són els que han impedit superar la xifra dels 5 milions de viatgers del 
2008, any en què es va arribar al màxim històric de 5,5 milions d'usuaris. De fet, durant 
el 2010 han passat per les instal·lacions de Vilobí 4.863.785 passatgers, que representa 
un descens del 8% respecte del 2009. Aquesta xifra situa l'aeroport a nivells del 2007, 
quan també va assolir 4,8 milions de viatgers. Després de sis anys continuats de 
creixement, la tendència a la baixa que es va iniciar l'any passat s'ha aguditzat aquest 
2010. Si el 2009 els usuaris van caure un 4%, ara s'ha doblat aquesta xifra. Els motius 
s'han d'atribuir sobretot a l'obertura de la base de Ryanair a l'aeroport de Barcelona.  
 
Des d'aleshores, l'1 de setembre, cada mes les instal·lacions de Vilobí han perdut 
viatgers. Inicialment, va ser en percentatges petits, de prop d'un 11% el setembre i 
d'un 3% a l'octubre. Però amb l'inici de la temporada d'hivern, Ryanair va dissenyar 
una temporada amb menys freqüències que el 2009 i la baixada va ser més 
espectacular. Al novembre es va situar en el 34% i al desembre va ser del 40,4%. En 
l'últim mes de l'any, 191.540 viatgers van utilitzar l'aeròdrom. Tampoc no hi han ajudat 
les diverses circumstàncies que s'han viscut durant l'any i que han obligat a la 
cancel·lar desenes de vols. De fet, el 2010 ha estat un any convuls pel que fa al sector 
aeri, amb contínues vagues arreu d'Europa i diversos fenòmens meteorològics que van 
afectar les operacions dels aeroports. Els dos episodis més destacats, pel seu impacte, 
van ser el núvol de cendra del volcà islandès, amb unes conseqüències que es van 
allargar durant setmanes. I en segon lloc, el conflicte amb els controladors a l'inici del 
pont de la Puríssima, que va deixar a terra milers de viatgers en un dels moments de 
més moviment de tot l'any.  
Ampliar la notícia: El Punt 
 
 

• Mínim històric d'habitatges acabats a Girona en 12 anys 
 

"Les previsions per al 2010 no tan sols s'han complert sinó que han empitjorat". Ho 
deia taxativament el president del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d'Edificació de Girona, Ernest Oliveras, en la presentació ahir de l'informe 
anual del sector a la demarcació. El nombre d'habitatges acabats va assolir el 2010 el 
mínim històric dels darrers dotze anys. I la previsió a curt termini no és gens 
esperançadora, ja que la renúncia a construir supera de manera important les peticions 
de nous projectes. Sense comptabilitzar les obres de rehabilitació, l'any passat es van 
acabar 4.139 habitatges (2.815 de plurifamiliars, 921 d'unifamiliars aïllats i 403 
d'unifamiliars entre mitgeres). Representa un 43% menys que la xifra del 2009 (7.311).  
 
Per descomptat, queda molt lluny del boom immobiliari d'anys anteriors -el màxim es 
va assolir el 2007, amb 12.052 habitatges acabats- i ni tan sol s'iguala el mínim 
registrat el 1998 (5.657). "Amb aquestes dades es genera poc optimisme en el sector.  
 
No es generaran llocs de treball, sinó al contrari", afirma Oliveras. I sembla que encara 
no s'ha tocat fons, ja que les previsions per a aquest 2011 són encara pitjors. Hi haurà 
més davallada de la feina en el sector, ja que en tres anys pràcticament no s'han iniciat 
noves promocions i, per tant, els habitatges acabats baixaran en nombre. El passat 
2010, la gran davallada en habitatges iniciats es va produir en la tipologia de 
plurifamiliars (2.815, un 49% menys que l'any anterior). Percentualment, tot seguit hi 
trobem les cases unifamiliars mitgeres (un 36,2% menys: 403). En les unifamiliars 
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aïllades el descens va ser del 20% (921). Pel que fa a la rehabilitació -que inclou des de 
la rehabilitació de tot un habitatges fins a obres menors en habitacions-, uns treballs 
que semblava que podien salvar en certa manera el sector, també van patir una 
davallada. En concret, una davallada de gairebé el 20%, fins a situar-se en només 732 
habitatges, quan el 2009 es va arribar a superar el miler.  
Ampliar la notícia: El Punt 
 
 

Dissabte 15 de gener 2011 
 

• Girona torna a ser la demarcació amb la taxa d'inflació més elevada de 
Catalunya 

 
L'índex de preus de consum (IPC) va tancar l'any amb una pujada del 3,5% a Girona, la 
més elevada de les quatre demarcacions catalanes i la cinquena de l'Estat per darrere 
d'Àvila (3,8%), Lleó (3,7%) Toledo i Osca (3,6%). En el conjunt de Catalunya i l'Estat, 
la inflació va pujar un 3%. La pujada de l'IVA i dels impostos sobre el tabac, així com el 
repunt del preu del petroli i dels carburants han estat els responsables de l'increment 
de preus el 2010. Durant el mes de desembre, els preus van pujar 8 dècimes a Girona, 
7 dècimes a Catalunya i sis dècimes a l'Estat. L'encariment del preu del tabac l'últim 
mes de l'any ha estat la causa principal de l'increment mensual dels preus. Així, la 
variació mensual de la categoria de les begudes alcohòliques i el tabac ha estat d'un 
5,7% a Catalunya. En tot l'any, en aquest apartat els preus ha augmentat un 14,4%.  
 
L'altre factor que influeix en el creixement de la inflació al desembre són els carburants 
i lubricants, que han encarit el transport un 2% en el mes. La inflació interanual en 
aquesta categoria ha tancat 2010 en el 9,2%. Les variacions en la resta de productes 
han estat molt més atenuades al desembre. Els aliments i begudes no alcohòliques 
s'han encarit un 0,4% al desembre respecte al mes de novembre. Els preus de 
l'habitatge han augmentat un 0,3%, la mateixa xifra que en el cas del parament.  
 
L'habitatge s'ha encarit un 5,7% al llarg de 2010, a causa de l'encariment del gasoil per 
a calefacció, que ha estat major que al desembre del 2009. Per la seva banda, la 
variació dels preus mensual en el cas de l'oci i la cultura ha estat de l'1,1% i, en el cas 
dels hotels, cafès i restaurants, del 0,1%. Per contra, el vestit i el calçat i també la 
medicina han registrat una variació negativa de la inflació, és a dir, els preus han caigut 
un 0,1%. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
 

Diumenge 16 de gener 2011 
 

• Girona és una de les zones on menys ha baixat el preu dels pisos des del 
2008 

 
Girona és una de les províncies de l'Estat on menys ha baixat el preu de l'habitatge des 
que va començar la crisi immobiliària. Ho indica un informe del Banc d'Espanya, que 
situa en un 10,3% el retrocés mitjà dels preus gironins entre el moment en què van 
arribar al seu valor més alt, a principis de 2008, i el tercer trimestre de 2010. És un 
descens allunyat de la mitjana del país, que està en el 12,8%. I el regulador financer 
no dóna per finalitzada la baixada dels preus a Espanya, al contrari del que han opinat 
públicament les organitzacions de promotors. "Amb l'experiència d'altres cicles i 
l'evolució dels indicadors d'accessibilitat, que segueixen apuntant que el preu de 
l'habitatge absorbeix una part excessivament elevada de la renda disponible de les 
famílies, l'ajust dels preus de l'habitatge podria continuar", assenyala l'organisme que 
dirigeix Miguel Ángel Fernández Ordóñez. D'acord amb l'informe del Banc d'Espanya, 
les províncies del centre del país, com Madrid, Guadalajara o Toledo, i les del litoral 
mediterrani, com Màlaga, Alacant, Múrcia, Castelló o València, són aquelles on més 

 4

http://www.elpunt.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/356554-minim-historic-dhabitatges-acabats-a-girona-en-12-anys.html
http://www.elpunt.cat/noticia/article/1-territori/12-infraestructures/356540-laeroport-de-girona-cau-del-top-10-en-viatgers-anuals.html


s'han abaratit els preus, en alguns casos en proporcions pròximes al 20%. Les 
estimacions del Banc d'Espanya estan fetes en termes nominals, sense comptar 
l'impacte de la inflació. Si es té en compte l'evolució de l'IPC, la caiguda dels preus de 
l'habitatge és superior (entorn del 16% com a mitjana a Espanya), però encara queda 
lluny de les registrades en altres països que, com els EUA o el Regne Unit, han patit en 
aquests anys la punxada d'una bombolla immobiliària. Segons el Banc d'Espanya, les 
dificultats per vendre els habitatges està portant a un bon nombre de propietaris a 
optar pel lloguer. El supervisor financer creu que hi ha una demanda potencial que pot 
aflorar en poc temps, encara que, assenyala, que dependrà que els preus segueixin a la 
baixa. Segons l'informe, l'elevada proporció que representen els joves que viuen a la 
casa familiar a Espanya en comparació d'altres països suggereix que si les perspectives 
de renda milloren i els preus es moderen, hi ha una demanda embalsamada que 
sorgirà". 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dilluns 17 de gener 2011 
 

• Girona ha perdut més de 3.300 empreses constructores i immobiliàries des 
de 2007 

 
La crisi ha fet que entre 2007 i agost de 2010 desapareguessin a les comarques 
gironines 3.367 empreses vinculades amb el sector de la construcció, la promoció i 
l'activitat immobiliària. Són dades d'un estudi de la consultora Axesor, que alerta de la 
gran dependència que molts territoris tenen d'aquest sector. En el cas de Girona, la 
seva exposició (més del 29% dels ingressos totals generats a la demarcació es 
relacionen amb aquesta activitat) se situa lleugerament per sobre la mitjana estatal. En 
el conjunt de l'Estat, han desaparegut més de 153.000 empreses en el mateix període.  
 
Des del començament de la recessió han tancat 26.692 promotores, 47.942 
constructores i 51.214 immobiliàries, fet que en total suposa el 41,5% dels tancaments 
i els cessaments d'activitat registrats a Espanya en els últims tres anys. Segons Axesor, 
fins al 2009 les baixes o cessaments d'empreses del totxo van augmentar un 36,43%, i 
en l'actualitat protagonitzen un terç dels tancaments empresarials. L'informe també 
indica que la taxa de destrucció neta es va situar fins a l'agost passat en un 3,52 % en 
el cas de les immobiliàries, i en un 3,4 % en construcció i promoció. Per al 2010, 
l'estudi vaticina una caiguda del 7,38 % en la creació d'empreses de la construcció, 
mentre que per a la resta de sectors s'espera que es produeixi una disminució del 14,58 
% en la constitució d'empreses. Així, la consultora va explicar que a principis de 2009 el 
número total d'empreses actives en la construcció ascendia a 595.934 companyies, un 
41,7% del teixit empresarial, fet que mostra l'"alta dependència" de l'economia 
espanyola d'aquest sector. Respecte a les taxes d'atur, es calcula que el sector de la 
construcció ronda el milió de persones desocupades. Un dels factors determinants del 
tancament de moltes empreses és el retard en els cobraments i la morositat 
empresarial. El 22,09% de les empreses actives del sector de la construcció van 
incórrer en alguna incidència per impagament al 2009, mentre que al 2006 ho van fer 
el 6,5%.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
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Dimarts 18 de gener 2011 
 

• El 2010 porta un 11,4% menys de viatgers de baix cost 
 

L'aeroport de Girona ha rebut durant l'any 2010 menys de dos milions de viatgers 
arribats en vols de baix cost. Els 1,96 milions arribats en aquest tipus de vols a Girona 
representen un descens de l'11,4% respecte al 2009, i té com a causa principal l'inici 
d'operacions de Ryanair a l'aeroport de Barcelona el setembre passat. La prova està en 
que tots els altres aeroports -excepte Palma, tot i que el seu decreixement va ser 
només de l'1,8%- van rebre més passatgers de baix cost el 2010 que en 2009. Pel que 
fa al mes de desembre, Girona ha perdut un 39,3% de viatgers de baix cost, ja que 
únicament van arribar-n'hi 77.605, segons dades difoses ahir per l'Institut d'Estudis 
Turístics (IET), dependent del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. I això que, en 
general, les aerolínies de baix cost no deixen de créixer en el total d'aeroports 
espanyols. Durant l'any 2010 van transportar 31,77 milions de passatgers, fet que 
suposa un 5,9% més respecte a l'any anterior, enfront de les companyies tradicionals, 
que van traslladar a 25,74 milions de viatgers, un 2,1% més. Per mercats, Regne Unit i 
Alemanya lideren les entrades en companyies de baix cost, amb un 37,6% i un 20,7% 
dels passatgers que van elegir aquesta via, respectivament, malgrat registrar sengles 
caigudes del 2,9%, per al mercat britànic (11,9 milions de viatgers) i de l '1,6% per a 
l'alemany (6,58 milions). Itàlia, tercer emissor, va incrementar un 19,2% les arribades 
fins a 3,35 milions de viatgers, l'equivalent al 10,6% del total de les entrades per 
aquesta via. La va seguir França, amb el 6,7% del total, més de 114.300 viatgers, un 
10,3% més que fa un any. Els aeroports espanyols més utilitzats per les aerolínies de 
baix cost el 2010 van ser el de Palma de Mallorca, que va assolir els 5,46 milions, un 
1,8% menys; el de Barcelona-El Prat, amb 3,87 milions, un 12,5% més; el de Màlaga, 
que va registrar 3,75 milions, un 3,8% més; el d'Alacant, amb 3,33 milions de viatgers, 
un 3,3% més, i el de Madrid-Barajas, en cinquè lloc, amb 3,31 milions, un 23,1% més.  
 
Els van seguir el de Girona, amb els esmentats 1,96 milions de passatgers i descens de 
l'11,4%, la caiguda més gran. Entre els augments més notables, a més de Barajas, 
destaquen el de Lanzarote, amb un increment del 18,4%, fins a 973.467 viatgers; el de 
Gran Canària, amb un creixement del 13,5%, fins a 1,19 milions viatgers; i el de 
València, amb un 14,3% més, fins a 999.333 viatgers. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimecres 19 de gener 2011 
 

• Girona tanca el 2010 amb 26.140 empreses, la xifra més baixa des del 2004 
 

El 2010 ha finalitzat amb un pobre registre empresarial a les comarques gironines.  
 
Segons el Ministeri de Treball i Immigració, l'any es va tancar amb 26.140 empreses 
inscrites al règim general de la Seguretat Social i al règim especial de la mineria del 
carbó. És la xifra més baixa des del 2004 i representa el tercer any consecutiu de 
descens, tot i que en aquest 2010, la dinàmica s'ha alentit. En total, s'han perdut 484 
empreses respecte al 2009, una xifra que percentualment suposa una baixada de 
l'1,8%. Com dèiem, la dinàmica s'ha alentit, ja que el 2009 el descens va ser del 5,4% -
26.624 empreses, 1.535 menys que l'any anterior- i el 2008 del 6,1% -28.159 
empreses, 1.841 per sota el registre del 2007, en què es va assolir el topall màxim dels 
darrers deu anys, amb 30.000 empreses. Caldrà veure, doncs, quin serà el 
comportament de l'activitat empresarial el 2011 tot i que, si es continua en la mateixa 
línia, el més previsible és que es vagi cap a una estabilització, però no encara cap a un 
creixement. Pel que fa a l'anàlisi del 2010 mes a mes, cal dir que s'ha produït una 
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oscil·lació al llarg de l'any -de fet, això ja va ocórrer el 2009-. A excepció del mes de 
gener, en què es va baixar de 26.624 a 26.314 empreses, la resta de mesos fins al 
juliol es va registrar una dinàmica molt positiva d'increment: 26.437 empreses al febrer, 
26.799 al març, 27.583 a l'abril, 27.923 al maig, 28.288 al juny i 28.697 al juliol. A 
partir de l'agost, es va girar la truita i l'empenta que havia generat la temporada 
turística va quedar estroncada. Així, a l'agost ja es va baixar a 28.225 empreses. I la 
caiguda va ser progressiva fins al desembre: 27.396 empreses al setembre, 26.928 a 
l'octubre, 26.270 al novembre i 26.140 al desembre. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 
 

Divendres 21 de gener 2011 
 
• Girona perd més de 9.000 cotitzants estrangers en tres anys  
 

La demarcació de Girona va tancar l'any passat amb 44.537 immigrants afiliats a la 
Seguretat Social, el que suposa un descens anual del 2,3% i la pèrdua d'un miler de 
cotitzants. És el tercer any consecutiu que Girona perd afiliats estrangers. En només 
tres anys, un total de 9.353 immigrants s'han donat de baixa de la Seguretat Social. Les 
dades fetes públiques ahir pel ministeri de Treball i Immigració, situen el nombre 
d'estrangers cotitzant a Girona a nivells de finals de 2005. En el conjunt de l'Estat, 
l'afiliació mitjana de treballadors estrangers va baixar el 2010 en 33.068 persones (-
1,8%) respecte a 2009, després de caure el desembre en 12.775 cotitzants i registrar 
així la seva cinquena caiguda mensual consecutiva. Després de la caiguda de 
desembre, l'afiliació mitjana de treballadors estrangers es va situar en 1.814.979 
ocupats, fet que suposa un descens del 0,7% en comparació dels estrangers registrats 
el novembre. Del conjunt d'estrangers que estaven afiliats a la Seguretat Social en 
acabar l'any passat, 1.151.109 pertanyien a països extracomunitaris i 663.870 
procedien de països de la UE. Dins dels països no comunitaris, 217.182 eren de 
nacionalitat marroquina i 158.698 de nacionalitat equatoriana. Colòmbia, amb 105.742 
treballadors, se situa com a tercer país de procedència d'afiliats, per davant de la Xina, 
que compta amb 83.331 cotitzants. La resta d'afiliats no comunitaris es reparteixen 
entre Bolívia (80.236), Perú (68.296), Argentina (43.083), Ucraïna (32.756), República 
Dominicana (31.078) i Brasil (24.419), entre d'altres. Del conjunt d'estrangers que 
estaven afiliats a la Seguretat Social en acabar l'any passat, 1.169.962 cotitzaven al 
Règim General; 262.607 al Règim Agrari; 198.932 al d'Autònoms; 178.932 a la de la 
Llar; 3.960 al del Mar, i 586 al del Carbó. Dins del Règim General, un total de 240.712 
estrangers, el 20,57%, treballava en l'hostaleria, mentre que el 17,2% ho feia en el 
comerç (201.490 afiliats) i el 13,21% en la construcció (154.540 cotitzants). Per 
comunitats autònomes, Catalunya i Madrid van concentrar una mica més de quatre de 
cada deu estrangers afiliats a la Seguretat Social al tancament de 2010, al sumar entre 
totes dues el 43,71% del total d'immigrants ocupats. En concret, Catalunya comptava 
amb 401.753 estrangers cotitzants, mentre que a Madrid la xifra era de 391.498. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dilluns 24 de gener 2011 
 
• La crisi no frena l'emancipació dels joves 

 
La llista de dificultats que ha de superar un jove a l'hora d'emancipar-se és llarga: 
trobar una feina estable i mitjanament ben remunerada; afrontar el pagament d'una 
hipoteca o un lloguer són només dos dels entrebancs que han de sortejar per 
abandonar la llar familiar. A això, s'hi ha de sumar l'actual crisi econòmica que dificulta 
encara més el procés. Malgrat que marxar de casa dels pares pot convertir-se en una 
cursa d'obstacles, cada vegada més joves gironins aposten per aquesta via. Segons les 
últimes estadístiques de l'Observatori Jove d'Habitatge a Espanya (Objovi), més de 
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91.000 persones d'entre 18 i 34 anys de la demarcació estaven emancipats el juny de 
2010, fet que representa el 53,7% del total. Un any abans, la taxa d'emancipació entre 
aquest col·lectiu se situava en el 51,8%. Segons les dades del Consell de la Joventut, 
Girona és una de les províncies de l'Estat espanyol amb un índex d'emancipació juvenil 
més elevat, superant la mitjana catalana (48%) i la del conjunt de l'Estat (45,8%). 
Malgrat que l'emancipació juvenil a Girona va a l'alça, la decisió de marxar de casa els 
pares cada vegada és més tardana. Un fenomen que es repeteix a tot l'Estat espanyol. 
L'Observatori destaca que davant un escenari econòmic cada vegada més complicat, 
són molts els joves que allarguen l'estada en el domicili familiar. En l'anàlisi per edats, 
els joves entre els 25 i 29 anys són els que més han reduït la taxa d'emancipació a 
Catalunya, amb una caiguda del 4,5%. I per sexes, en el cas de les dones l'emancipació 
es va reduir més de 4 punts el 2010, mentre que en el cas dels homes va baixar un 
2,8%. Unes xifres que es poden relacionar directament amb les elevades taxes d'atur 
juvenil a Catalunya. L'estudi també destaca que l'esforç financer que representa la 
compra d'un habitatge lliure segueix sense ser factible per a la majoria de joves. 
D'aquesta manera, un gironí de menys de 34 anys hauria d'ingressar, com a mínim, 
29.473 euros anuals per dedicar el 30% de la seva renda al pagament d'una hipoteca 
mitjana d'un habitatge lliure. Una altra dada significativa en parlar de l'accés dels joves 
a l'habitatge és la superfície màxima que ha de tenir el pis al qual aquests poden 
aspirar tenint en compte el salari que cobren. Si parlem de compra, un jove català de 
menys de 34 anys pot adquirir un habitatge de 54,2 metres quadrats, mentre que 
aquesta xifra baixa fins als 44,5 metres quadrats en el cas de les joves que viuen a 
Catalunya.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dissabte 29 de gener 2011 
 
• L'Eixample aglutina la meitat dels comerços de Girona 

 
El barri de l'Eixample aglutina gairebé la meitat de l'activitat comercial de la ciutat de 
Girona. Així ho certifica un estudi que s'ha fet sobre el terreny i que ha comptabilitzat 
en aquest barri de la capital un total de 2.031 activitats comercials, cosa que suposa un 
49% del global de Girona, mentre que al centre s'hi congreguen el 21% de les activitats 
comercials. En el global de la ciutat s'han comptabilitzat fins a 4.174 locals comercials 
situats en baixos d'edificis d'arreu de la capital. La regidora de Promoció de la Ciutat i 
Desenvolupament Local, Cristina Alsina, subratlla que l'inventari comercial "és un 
excel·lent punt de partida", perquè "permet obtenir una foto fixa de quina és la situació 
comercial" a Girona. Per sectors comercials, destaca per sobre de les altres la categoria 
de serveis a les persones, amb 860 establiments d'aquest àmbit, que inclou les 
perruqueries i centres d'estètica, botigues d'informàtica i gimnasos, i serveis de pintor, 
paleta o fuster, així com serveis sanitaris i centres educatius. Tots aquests sectors 
suposen gairebé un de cada quatre locals comercials de la ciutat. Molt a prop, amb 813 
establiments, s'hi situen serveis com ara gestories, immobiliàries, bancs i caixes, 
agències de viatges i botigues de tot a 0,60 euros. Si s'analitzen les dades per sectors, 
es veu que l'Eixample nord (1.320), Eixample sud (698), Barri Vell (388), Mercadal 
(378) i Santa Eugènia (279) són els que acrediten més dinamisme comercial. L'informe 
ha estat elaborat per cinc agents i un coordinador que han anat carrer per carrer per 
comprovar si les dades municipals de què es disposava coincidien amb la realitat. Alsina 
posa en relleu que el recompte "ha permès comprovar que hi ha un miler més 
d'establiments comercials que els que hi havia comptabilitzats per l'UMAT" en un 
informe fet l'any 2007. La responsable comercial destaca que l'informe que s'ha dut a 
terme "és molt interessant per als comerciants de la ciutat, perquè ara poden anar a 
buscar operadors comercials sabent en quines tipologies i en quins barris hi ha 
mancances". Alsina reconeix que un cop fet l'estudi es farà una anàlisi aprofundida per 
veure en quins barris hi ha mancances i en quins àmbits cal enfortir l'activitat 
comercial. 
Ampliar la notícia: El Punt 
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Diumenge 30 de gener 2011 
 
• El preu de viure a Girona 

 
Viure a la ciutat de Girona té un preu. Tradicionalment, la capital gironina s'ha situat en 
els primers llocs del rànquing estatal en què el cistell de consum és més car. I en 
moltes ocasions ha ocupat un dels tres llocs del pòdium. Aquest 2010, però, l'ha tancat 
com la sisena ciutat més cara pel que fa al preu dels aliments. I ha estat, en bona 
mesura, pel descens registrat en el darrer trimestre de l'any. Mentre que en aquest 
període a la majoria de ciutats de l'Estat es van incrementar els preus, a Girona van 
baixar un 1,6%, segons l'Observatori de Preus del Ministeri de Medi Ambient i Medi 
Rural i Marí. Una caiguda no registrada enlloc més. Al darrere de Girona només hi ha 
les ciutats de Zamora (-1,1%), Conca (-1%) i Palència (-0,2%). I, a la resta, només es 
compten increments de fins a un màxim del 7%, aconseguit per Ciudad Real. Aquest 
descens accentuat en els darrers tres mesos provoca que, a Girona, el global de l'any 
acabi pràcticament sense variació de preus en el cistell de consum. Concretament, la 
diferència interanual respecte al 2009 és d'un 0,2%. L'estudi trimestral de l'Observatori 
de Preus se centra en totes les capitals de demarcació i en les ciutats que, malgrat que 
no siguin capital, tenen una població superior a la de la seva capital. La mitjana de 
preus es fa a través d'un mostreig que, en el cas de Girona, inclou 56 establiments de 
la ciutat (21 hipermercats i supermercats, 2 botigues de descompte, 12 parades de 
mercat, 6 carnisseries, 6 peixateries, 6 fruiteries i 2 drogueries). L'evolució dels preus a 
Girona al llarg del darrer any ha estat desigual, com en la majoria de ciutats. En el 
primer trimestre del 2010 se situava en la quinzena posició del rànquing de ciutats més 
cares, amb un descens del 4,9% dels preus. Se seguia la línia que havia marcat el 
2009, en què trimestralment els preus anaven baixant -de fet, el 2009 Girona el va 
iniciar com la tercera ciutat amb el cistell de consum més car, i va acabar l'exercici sent 
la novena-. Arribats a l'equador del 2010, Girona escalava posicions fins a ser la vuitena 
del rànquing, a causa d'un increment trimestral del 5,7%. La puja va continuar en el 
tercer trimestre (1,3%), i en aquell moment Girona ja era quarta en el rànquing. 
L'evolució dels darrers tres mesos, però, ha deixat la ciutat sense lloc en el pòdium i 
l'ha relegada a la sisena posició. Un fet que en temps de crisi agraeixen els ciutadans. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 
 

• Els productes frescos són els que baixen més el 2010 
 
La fruita i les hortalisses, i la carn, són els productes que van registrar un descens més 
acusat dels preus a Girona el 2010. En concret, un 4,5% i un 5,2% interanual, 
respectivament, segons l'Observatori de Preus estatal. En canvi, els preus del peix 
pràcticament no es van moure (-0,2%). Considerant els preus de la fruita i les 
hortalisses, Girona és la dotzena ciutat més cara de l'Estat. A l'extrem més elevat del 
rànquing trobem Sant Sebastià (on els preus van pujar un 10,1% el 2010), i a la cua 
trobem Còrdova, on es va registrar una caiguda del 5,8% i on els preus són un 34% 
més barats que a la ciutat basca. La diferència entre Còrdova i Girona és del 17%. Pel 
que fa a la carn, Girona puja posicions i se situa en setena posició en el llistat estatal.  
 
En aquest cas, Zamora és la ciutat més barata (-16,7% interanual) i Sant Sebastià 
torna a ser la més cara (+3,4%). Entre l'una i l'altra hi ha un 48% de desigualtat en els 
preus. Entre Girona i Zamora, es rebaixa a un 28%. Quant al peix, Girona ocupa la vint-
i-quatrena posició. Ourense és la ciutat més barata (-3,1%) i Pamplona, la més cara 
(+5,1%). Aquí la diferència entre l'una i l'altra és del 24%. Entre Ourense i Girona, del 
15%. Pel que fa a tot allò que no són productes frescos, és a dir, l'alimentació 
envasada, cal diferenciar el cistell estàndard -productes de marca de fabricant de 
consum més freqüent- del cistell econòmic -productes de preu més barat, ja sigui de 
marca de fabricant o marca blanca-. En el cistell estàndard, Girona és la vint-i-dosena 
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del llistat estatal i, en l'econòmic, la novena. La diferència de preu entre un cistell i 
l'altre és d'un 36%. En el cistell estàndard, els preus van baixar un 0,8% respecte del 
2009. En canvi, en el cistell econòmic, el descens va arribar al 3%. Finalment, hem de 
parlar dels productes de drogueria, i aquí també diferenciarem el cistell estàndard de 
l'econòmic. Girona és la vint-i-dosena en el primer cas i la quaranta-setena, en el 
segon. Dit d'una altra manera, només hi ha nou ciutats a l'Estat més barates que 
Girona pel que fa al cistell econòmic de drogueria. Aquesta diferència de posicions es 
deu al fet que la desigualtat entre el cistell econòmic i l'estàndard és del 44%. Cal 
afegir que en el cistell estàndard els preus van caure un 3,7% el 2010, mentre que en 
l'econòmic estem parlant d'un 9,1%. Melilla i Santander són les ciutats més cares en 
cistell econòmic i estàndard, respectivament, i Toledo i Ourense, les més barates. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 
 

• El 2010 es van detectar 4.493 delictes a Girona 
 
A la ciutat de Girona es van detectar durant l'any passat 8.812 fets penals, dels quals 
4.493 van ser considerats delictes i la resta, faltes. Les dades, aportades ahir pel cap de 
la Policia Municipal, Josep Palouzié, suposen que es van produir quaranta-cinc delictes 
per cada mil habitants i representen una disminució en relació amb l'any anterior, quan 
la mitjana va ser de cinquanta-dos delictes per cada mil habitants. El 2009 es van 
detectar a la ciutat un total de 9.628 fets penals, dels quals 5.130 eren delictes.  
 
Palouzié es va congratular per les dades i va destacar que Girona està per sota de 
moltes ciutats catalanes pel que fa a taxa de delinqüència. Pel que fa als accidents de 
trànsit, el 2010 n'hi va haver 1.490, un 6% menys que el 2009, quan se'n van registrar 
1.598. Però mentre que el 2009 hi va haver una única víctima mortal, el 2010 el 
nombre de morts en accidents al tram urbà va ser de dos. Precisament, una de les dues 
víctimes mortals va ser un policia municipal, Xavier Hernández, que va morir el 
novembre passat en un accident de moto mentre anava a la feina i a qui es va recordar 
amb un minut de silenci en els actes de la festa patronal d'ahir. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 

 
Dimecres 2 de febrer 2011 
 

• Girona guanya 2.322 aturats al gener 
 

Girona va tancar el mes de gener amb 57.338 aturats, el que suposa un creixement del 
4,22% respecte al tancament de 2010 i del 0,54% en termes anuals. En el conjunt de 
Catalunya la desocupació va créixer el gener un 4,79% a nivell estatal un 3,19%.  
 
Durant el primer mes de 2011 s'han signat a Girona 12.570 contractes, el que suposa 
un augment de 387 respecte al desembre (3,18%). En termes anuals l'evolució és 
encara més positiva, ja que es van signar 1.164 contractes més que el gener de l'any 
passat. El 83,39% dels contractes signats el gener a la demarcació eren de caràcter 
termporal. Aquesta evolució positiva de la contractació no es trasllada en el nombre 
d'afiliats mitjans a la Seguretat Social. A Girona hi havia al gener 280.756 cotitzants, el 
que suposa un descens l'1,56% mensual i del 0,9% anual. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
• Els sud-americans, a la baixa 
 

L'estancament que ha registrat l'arribada d'estrangers a les comarques gironines arran 
de la crisi es deu principalment al descens de la immigració provinent de Sud-amèrica, i 
també de la provinent del Marroc i de la Xina. Les dades definitives de l'últim padró 
oficial han confirmat que el fort cicle immigratori dels últims anys s'ha acabat. Si la 
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població estrangera a les comarques va augmentar un 27% el 2005, un 15,5% el 2008 
i encara un 7,4% el 2009, l'any passat es va estancar. De 160.279 estrangers es va  
passar 162.247, un augment de l'1,1%. Per país d'origen, el descens més important va 
afectar els països sud-americans, que sumen 1.427 persones menys que l'any anterior: 
396 menys de l'Argentina; 310 menys de Bolívia; 197 menys del Brasil; 150 menys de 
l'Equador i també menys de Xile i Colòmbia. El nombre total de sud-americans es va 
situar en 27.656 persones. També destaca el descens de gairebé 400 immigrants 
provinents del Marroc, que formen el col·lectiu d'estrangers més nombrós de la 
demarcació, amb 32.117 persones. Tot i que no és un col·lectiu tan nombrós -3.199 
persones-, l'any passat també va baixar el nombre de xinesos. No obstant això, el 
21,5% de la població de les comarques gironines és estrangera, una xifra semblant al 
21,4% del 2009. Això vol dir una de cada cinc persones. Per municipis, l'any passat no 
es van produir canvis en el rànquing dels que tenen més immigrants. Al capdavant hi 
ha Castelló d'Empúries, amb un 51% d'estrangers, seguit de Salt, amb un 42%; Lloret 
de Mar, 41,47%; Sant Pere Pescador, 37,43%; Roses, 37,40; Ullà, 36,90%; la 
Jonquera, 35,13; Pau, 34,46; Palau-saverdera, 33,69%; i Cadaqués, 33,58%. S'ha de 
tenir en compte que el perfil i origen dels estrangers que hi ha a Salt o a Ullà no té res 
a veure amb els de Castelló o Lloret. A la part baixa, o sigui el municipi amb menys 
estrangers, hi ha Pardines, amb dos estrangers empadronats, un 1,22% de la població, 
seguit de Llambilles, 1,45%; Vilablareix, 1,52%; la Vall d'en Bas, 1,80%; i Ogassa, 
1,95%. 
Ampliar la notícia: El Punt 

 
 
Dissabte 5 de febrer 2011 
 

• La Sopa va servir 59.489 àpats  
 
A les dades de la memòria del servei d'atenció socials de Girona hi ha un lloc preferent per 
a la tasca feta des del centre d'acolliment de la Sopa, on durant l'any 2010 s'van servir 
59.489 àpats. A més, l'alta demanda en temps de crisi de sense sostre i passavolants a la 
ciutat van obligar a satisfer la demanda d'aliments d'unes 300 persones més i a repartir uns 
11.850 entrepans a aquest col·lectiu. En aquestes persones també se'ls dóna fruita i altres 
productes. Al llarg de l'any, el centre d'acolliment ha donat allotjament a 580 persones.  
 
L'any passat va ser l'any de consolidació del centre de distribució d'aliments de Pedret, que 
ha permès l'accés a aliments a més de 1.400 famílies de la ciutat que passaven per 
moments complicats. En total, s'han atès més de 3.100 persones, ja que moltes de les 
famílies que han accedit al servei tenien menors al seu càrrec, als quals s'ha de garantir 
una alimentació equilibrada.  
Ampliar la notícia: El Punt 

 
 

Dimarts 8 de febrer 2011 
 

• Les línies de Girona, Salt i Sarrià transporten un 78% dels viatgers de l'ATM  
 

Les línies d'autobús urbanes de Girona -que connecten també amb Salt i Sarrià de Ter- es 
mantenen com les que registren un nombre més elevat d'usuaris a tota l'àrea de l'ATM, 
amb molta diferència respecte a la resta de línies. Amb 5.164.323 viatgers durant el 2010, 
les onze línies que operen a Girona, Salt i Sarrià assoleixen un 78% del mercat total de 
l'ATM. Això és fins i tot un percentatge lleugerament superior al del 2009, quan la xifra de 
viatgers totals era de 4,8 milions i un 77% respecte al total. L'àrea més estrictament urbana 
de Girona ha tingut, doncs, uns percentatges quantitatius similars de creixement que les 
línies interurbanes. De fet, la tendència a l'augment progressiu de viatgers es manté des de 
com a mínim el 2006, amb un impacte positiu de les millores que s'han anat aplicant a les 
línies i també en altres aspectes com els bitllets i els preus. Les connexions entre Girona i 
Salt -l'L-3 pel carrer Major i l'L-4 per l'Espai Gironès- són les dues línies amb més viatgers, 
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amb 1,1 milions i gairebé 700.000 usuaris, respectivament. Això les situa molt per sobre de 
la majoria de les altres línies urbanes. L'L-5, que fa el recorregut Germans Sàbat - Jutjats –  
 
Sant Narcís - Vilablareix - Aiguaviva, s'hi acosta amb poc més de 825.000 usuaris, i una 
altra línia intermunicipal l'L-6 -entre Sarrià de Ter i Vila-roja-, també registra una quantitat 
d'usuaris molt alta, més de 630.000. De les línies que no superen el terme municipal de 
Girona, la que baixa de Montjuïc fins a l'Avellaneda és la més usada, amb 689.619 viatgers 
el 2010. La resta de recorreguts queden més lluny en el rànquing, si bé gairebé tots 
guanyen viatgers en comparació amb el 2009. Només el bus circular de Salt -que té molt 
poca afluència- i la línia entre Girona i Salt pel carrer Major perden usuaris. 
Ampliar la notícia: El Punt 

 
 

Dimecres 9 de febrer 2011 
 

• El trànsit a l'aeroport de Girona baixa un 32% mentre que el Prat creix un 
20%  

 
Mentre la majoria d'aeroports espanyols continuen augmentant en nombre de passatgers i 
han començat l'any amb un destacat increment del 6% de mitjana, el de Girona no deixa 
de presentar xifres interanuals desoladores des que Ryanair va decidir treballar també des 
del Prat, a Barcelona. Així, segons les dades donades a conèixer ahir per Aena, el mes de 
gener van passar per l'aeroport de Girona un 32,5% de viatgers menys que al gener de 
2010. Per entendre quina importància ha tingut en tot això Ryanair, basti esmentar que en 
el mateix període el creixement del Prat ha sigut del 20%. Els 189.795 passatgers que 
aquest gener han utilitzat l'aeroport de Girona contrasten amb els 281.056 que ho van fer 
al gener de 2010, quan encara Ryanair no operava a Barcelona (ho va començar a fer el 
setembre). Gairebé 100.000 passatgers menys, el que equival a perdre'n una tercera part 
entre un any i l'altre, que situen l'aeroport gironí molt lluny (vegin quadre adjunt) del top 
ten dels aeroports espanyols, quan mesos enrere havia fregat estar entre els sis primers.  
 
L'explicació no és només que Ryanair -l'única aerolínia que treballa a Girona- s'hagi 
instal·lat a Barcelona, realitzant rutes que ja feia des de Girona, sinó que això ha significat 
reduir el número de vols des de l'aeroport nombre. Ho demostra el fet que el nombre 
d'operacions -aterratges i enlairaments- a l'aeroport de Girona ha caigut també un 34,7% 
respecte al gener de 2010, mentre que la mitjana a tots els aeroports espanyols 
augmentava un 2,7%. El trànsit de mercaderies és l'única nota positiva per a l'aeroport de 
Girona, amb un excepcional creixement del 1.781%, si bé en números absoluts això 
signifiquen només 14.167 quilos. Tanmateix, és de destacar el continu increment en aquest 
aspecte dels darrers mesos a Girona (en contrast amb el descens de passatgers), una cosa 
en la qual molt ha de tenir a veure el Punt d'Inspecció Fronterera que s'hi va instal·lar i 
que, tot i uns inicis difícils, sembla que està essent cada cop més utilitzat. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
 

• L'aeroport de Girona té un terç menys de viatgers 
 

L'aeroport Girona-Costa Brava va mantenir durant el mes de gener un descens del nombre 
de viatgers semblant al viscut el novembre i el desembre, si bé millorant lleugerament.  
 
Segons les dades que va fer públiques ahir Aena, el mes passat van passar per les 
instal·lacions de Vilobí 189.795 passatgers, un 32,5% menys que el mateix mes de l'any 
passat. Fins ara aquesta temporada d'hivern, l'aeroport havia perdut un 34% de viatgers el 
novembre i un 40% el desembre. Al gener, el descens s'ha reduït fins a un terç del total de 
viatgers de l'any passat. Aquesta dada és semblant a la disminució del nombre 
d'operacions, que amb 2.060 ha caigut un 34,7% respecte de l'any passat. Aquesta pèrdua 
de viatgers es deu a la reducció d'operacions que Ryanair va planificar per aquest hivern a 
l'aeroport de Girona, ja que moltes de les freqüències en ciutats importants com Milà i 
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Brussel·les i alguns destins com Porto i Leeds els va traslladar a l'aeroport de Barcelona. 
Precisament, les instal·lacions del Prat van augmentar un 20% el nombre de viatgers al 
gener respecte del gener del 2010 i ja acumula més d'un any consecutiu de creixement, si 
no es compta el mes d'abril, quan hi va haver el núvol de cendra. L'aeroport de Reus va 
tenir gairebé 24.000 viatgers, un 23% menys. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 
 

Dijous 17 de febrer 2011 
 

• El 21,54% dels gironins és d'origen estranger 
 

El 21,54% de les persones empadronades a Girona l'1 de gener de 2010 eren de 
nacionalitat estrangera, ja que 162.247 dels 753.046 dels registrats al padró havien nascut 
a fora de l'Estat. El percentatge de ciutadans estrangers supera la mitjana de Catalunya en 
4 punts, ja que se situava en el 17,5%. Aquesta informació es desprèn de l'últim estudi de 
població difós per l'Institut Català d'Estadística (Idescat), que també ha clarificat la 
proporció d'infants i joves en relació a la gent gran. Així, l'últim informe de l'Idescat mostra 
que, a principis de l'any passat, la població menor de 15 anys a Catalunya era d'1.146.950 
habitants, xifra que representa un 15,3% del total; mentre que les persones de 65 anys i 
més era una mica inferior, 1.239.163, i equivalent al 16,5% del total. Pel que fa al lloc de 
naixement, les dades facilitades per l'Idescat assenyalen que, al conjunt del país, la 
població nascuda a Catalunya era de 4.709.911 persones (és a dir, el 62,7%), la provinent 
de la resta de l'Estat d'1.488.103 (el 19,8% del total) i la nascuda a l'estranger d'1.314.367 
(el 17,5%). A les comarques de Girona, el padró mostra un increment de 5.264 persones 
respecte el 2009. Per comarques, el Gironès és la més poblada amb 181.153 empadronats.  
 
Li segueixen la Selva, amb 171.037 ciutadans; l'Alt i el Baix Empordà, amb 140.262 i 
133.221, respectivament; la Garrotxa, amb 55.439 persones empadronades l'1 de gener de 
2010; el Pla de l'Estany, amb 30.660; el Ripollès, amb 26.580; i la Cerdanya, amb 18.549. A 
la demarcació gironina, el col·lectiu majoritari d'estrangers el formen les persones 
provinents d'Àfrica, seguides dels vinguts d'arreu de la Unió Europea i d'Amèrica del Sud.  
 
Aquesta proporció es reprodueix al Gironès, la comarca més poblada, al Pla de l'Estany i al 
Ripollès; mentre que tant a l'Alt Empordà com a la Selva les persones nascudes en altres 
països de la Unió Europea constitueixen el grup més nombrós. A la Cerdanya, la majoria 
d'estrangers empadronats són nascuts en algun país d'Amèrica del Sud, seguits també de la 
resta de la UE. A la Garrotxa, la població vinguda d'Àsia i Oceania s'acosta molt a l'africana. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
 

Dimecres 23 de febrer 2011 
 

• Els hotels de Girona perden clients i ara estan al 25% 
 
Els hotels de Girona continuen perdent clients i en temporada baixa, com és ara, l'ocupació 
no arriba ni a un terç. Així ho va assenyalar ahir el president de l'Associació d'Hostaleria 
Girona i Radial, Xavier Nicolazzi. El màxim responsable dels hotelers de Girona i la seva àrea 
urbana va assenyalar ahir que respecte l'any anterior el descens se situa en un 20%, fet 
que provoca que actualment, l'ocupació se situï entre el 25% i el 35%, quan durant el 
primer trimestre de l'any havia estat d'un 53%. Nicolazzi va titllar de "preocupants" 
aquestes dades tot recordant que per a un hotel, tenir menys del 30% de llits ocupats ja 
significa els establiments comencen a ser deficitaris. Aquests descens ja fa uns tres anys 
que s'està notant, segons va citar Nicolazzi. No obstant, aquests percentatges no es deuen 
exclusivament a la crisi econòmica segons va detallar el representant hoteler. En aquest 
sentit va citar també l'increment de places hoteleres a Girona i a les poblacions de l'entorn, 
una qüestió que complica més que els tant per cent puguin ser més elevats. Les dades no 
són tant preocupants si es fa la mitjana anual. Segons les dades de l'Associació, l'ocupació 
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està entorn del 70%. no obstant, Nicolazzi va apuntar que la darrera actualització no la 
tindran fins d'aquí a uns quinze dies. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
 

• Ocupació del 30% als hotels de Girona  
 
Els hotels de Girona i rodalia han començat l'any 2011 amb una ocupació que va del 25% al 
35%. Una situació que el mateix president de l'Associació d'Hostaleria de Girona i Radial, 
Xavier Nicolazzi, va qualificar "d'alarmant" perquè se situa un 20% per sota de les mitjanes 
de l'any passat. Nicolazzi va admetre que durant el 2010 la mitjana d'ocupació estava 
situada en el 53% amb puntes que podien arribar entre el 70% i el 80%. Els hotelers 
atribueixen aquesta realitat "a l'augment del nombre de places hoteleres dels últims anys i 
al context de crisi que també afecta els comerciants o els restaurants". En aquesta línia, 
Nicolazzi adverteix que la poca ocupació també ha comportat una baixada del preu mitjà i 
recorda que els estudis "situen que per sota del 32% d'ocupació els hotels no són 
rendibles". Per aquest motiu, el president del hotelers de Girona va reiterar la necessitat de 
retenir la companyia Ryanair amb el mateix volum d'operacions per evitar que aquestes 
dades empitjorin encara més. "Cal complir el compromís que es va signar perquè la 
companyia es quedi", va concloure Nicolazzi. Nicolazzi també considera que les dades 
obliguen a impulsar iniciatives com els paquets promocionals de cap de setmana que es van 
presentar ahir per promoure l'arribada de més visitants en els mesos de l'any amb menor 
ocupació. Considera necessari més iniciatives en què el sector públic i privat sumin esforços 
per promoure la ciutat. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 
• Les exportacions gironines deixen enrere la crisi 
 
La recuperació de les exportacions gironines està confirmada. El 2010 s'ha tancat amb un 
increment de la venda a l'exterior d'un 15,55%, que era el percentatge que ja es preveia, i 
una xifra total de 3.563,03 milions d'euros, segons dades de l'Institut de Comerç Exterior. 
Tot i això, Girona és la demarcació catalana on ha crescut menys l'exportació -un 17,72%, 
a Barcelona; un 16,05%, a Lleida, i un 22,63%, a Tarragona-. En el conjunt de Catalunya 
estem parlant d'una puja del 18,07% i d'un volum de negoci de 48.594,51 milions d'euros.  
 
A les comarques gironines, els productes carnis es mantenen en els primers llocs del 
rànquing d'exportacions -654 milions d'euros en carn d'animals, 77,72 milions en embotits o 
95,38 milions d'euros de desferres comestibles-. També són importants els productes 
relacionats amb el cablejat (131,07 milions i un increment del 122,30%) i el filament 
sintètic (101,84 i 37,5% de puja). Destaca, però, l'ascens registrat en l'exportació de cafè 
(300,24% i un volum de venda de 50,9 milions d'euros). Pel que fa a la destinació 
d'aquests productes, en la majoria dels casos estem parlant de països europeus. L'Estat 
francès destaca per sobre de tots (1.192,75 milions d'euros), seguit d'Itàlia (345,76 milions) 
i Alemanya (290,49 milions). Fora del nostre continent, l'exportació continua sent menor. 
Destaquen, en aquest cas, els EUA, amb 60,56 milions d'euros. 
Ampliar la notícia: El Punt 
  
 

Divendres 25 de febrer 2011 
 

• Les deixalleries mòbils van rebre 8.688 visites durant l'any passat  
 
Les deixalleries mòbils que cada cap de setmana visiten diferents barris de Girona van rebre 
8.688 visites al llarg de l'any passat. Des que que el mes d'abril del 2006 es va posar en 
funcionament la primera de les dues deixalleries, han rebut un total de 32.237 visites. Per 
tant, l'any 2010 es van fer un 26.95% atencions del total. Aquesta setmana les deixalleries 
mòbils estan situades a Santa Eugènia i a un sector entre Palau i Montilivi. La primera de 
les dues està ubicada des d'ahir a la tarda i fins dissabte al vespre al costat del Centre Cívic 
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Can Ninetes de Santa Eugènia i la segona a s'ha situat a l'avinguda Montilivi, a prop de la 
cruïlla amb el carrer Puigsacalm. Fins ara, quan la deixalleria visitava el barri, se solia 
col·locar a al carrer Maria Aurèlia Capmany (Campus Montilivi UdG), però s'ha decidit 
canviar el lloc per apropar el servei als ciutadans. D'altra banda, deixalleria fixa situada al  
carrer Joan Turró del polígon del Mas Xirgu ha rebut la visita de 20.168 particulars i 1.304 
empreses al llarg de l'any 2010. I la deixalleria fixa del carrer Puigmal del polígon industrial 
Pla d'en Xunclà Sarrià de Ter, un total de 9.065 visites, 2.616 visites de particulars 
empadronats a Girona i 364 empreses gironines.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

 
Dissabte 26 de febrer 2011 
 

• El mercat té una mitjana de 1.173 clients al dia que gasten uns 50 euros en 
la compra  

 
Un estudi elaborat per l'Ajuntament de Girona sobre les ofertes, els clients i els hàbits al 
Mercat Municipal del Lleó revela que l'equipament té una mitjana de 1.173 usuaris i que 
cada cop que entren solen gastar uns 50 euros de mitjana. Actualment al mercat del Lleó hi 
ha 78 parades. Predominen les de carns i embotits (19 parades), fruites i verdures (18), 
peix i marisc (12) i aviram i cacera (11). També n'hi ha de pesca salada (4), queviures (3) i 
altres de congelats, pasta fresca, menuderies i plantes i flors, entre altres. Aquesta 
proporció en l'oferta és diferent a la dels gustos dels clients, ja que, segons l'estudi, per 
exemple, s'observa que un de cada dos clients compra peix. Els altres productes estrella 
són les fruites i verdures, que compra el 30,5% del total i els de carnisseria, amb un 
22,2%. El perfil d’usuaris del Mercat Municipal del Lleó és el d'una dona (representa el 
71%) en una franja d'edat dels 51 als 70 anys. Aquesta franja és el 44,44% enfront del 
36,11% que dels clients en una edat compresa entre 31 i 50 anys. No hi ha cap menor de 
vint anys i, en canvi, els majors de 70 anys són el 13,88%. L'usuari sol anar sol al mercat 
(63,8%). La majoria són de Girona ja que només un 12% indica que és d'altres poblacions.  
 
De la capital, un de cada quatre és de l'Eixample nord, fet que demostra que l'equipament 
és una referència del comerç de proximitat. Els altres barris que més compren al Mercat són 
el Mercadal (9,7%), Carme- Vista Alegre (8,3%), i el Barri Vell (6,9%), tots a tocar de 
l'equipament. Seguint la tendència de la proximitat, l'enquesta indica que la majoria fa les 
compres a peu (un 63%), mentre que en cotxe s'hi desplaça un 23% i en moto un 4%.  
 
L'autobús només l'utilitza el 7% dels compradors. La freqüència de la visita al mercat 
majoritària és la d'entre dos i tres dies a la setmana, un hàbit que segueix el 40% de la 
clientela. Tot i això, hi ha un 12% que entra al Mercat a diari i un altre 12% que hi va 
només els dissabtes. Aquest dia és el que més afluència hi ha al mercat amb una mitjana 
de 1.707 usuaris. Entre setmana es registren 953 clients a diari. Tot plegat provoca una 
mitjana d'assistència de 1.011 persones. I pràcticament un de cada dos va al Mercat amb el 
seu carret de la compra (48,61%) amb bosses reutilitzables (18,05%) o cabassos (12,5%).  
 
Això no obstant, molts clients encara esperen les bosses de les parades (18,05%). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
 

Dimecres 2 de març 2011 
 

• Cau prop d'un 29% la matriculació de vehicles  
 

La matriculació de cotxes i tot terrenys va caure prop d'un 29% a Girona durant el 
passat mes de febrer respecte del mateix període de l'any passat. Segons dades de 
l'Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios 
(Ganvam), a les comarques gironines el principal descens es va registrar en les vendes 
de turismes, que es va situar en les 677 unitats (-36,9%). En canvi, en el sector dels 
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tot terrenys es va registrar una dinàmica contrària, amb un increment de les 
adquisicions -185 unitats en xifres absolutes, un 32,1% de puja-. Al conjunt de 
Catalunya, el mes passat es van vendre 9.296 vehicles, que representen un 27% de 
baixada. Girona és la segona demarcació catalana amb un menor decreixement, darrere 
de Barcelona (-24,4%). En canvi, Tarragona i Lleida van registrar caigudes més 
destacades -37,7% i 44,4%, respectivament-. Així, cal esmentar que Girona va 
concentrar el 9,3% de les vendes registrades a Catalunya -la demarcació de Barcelona, 
el 78,9%. 
Ampliar la notícia: El Punt 

 
 
Dijous 3 de març 2011 
 

• L'atur interanual baixa després de 38 mesos 
 

Les Oficines de Treball de Girona van tancar el mes de febrer amb 76 aturats registrats 
menys que ara fa un any. És el primer descens interanual en més de tres anys: Des del 
desembre de 2006 no es produïa aquesta circumstància. Aquest canvi de tendència, no 
obstant, no amaga que el mes passat va ser el segon pitjor de la història en nombre 
desocupats, prop del rècord absolut del febrer de 2010. A més, tot i que l'afiliació a la 
Seguretat Social va registrar una tendència positiva el mes de gener, en nombres 
absoluts encara hi ha 3.519 treballadors donats d'alta menys que fa un any. 
 
Segons les dades difoses pel Ministeri de Treball, les xifres de l'atur a la demarcació de 
Girona van seguir la tendència general de Catalunya i l'Estat espanyol, tot i que més 
moderada, i van augmentar un 0,99% el febrer respecte al gener. D'aquesta manera, 
les comarques gironines tenen més de 57.900 persones desocupades. El sector serveis 
ha estat el principal responsable d'aquest increment. Durant el mes de febrer de 2011 
s'han signat 12.076 contractes, xifra que suposa una disminució de gairebé 500 
respecte al gener (-4,93%). La variació anual, en canvi, és positiva, ja que el febrer de 
l'any passat es van signar 158 contractes menys, fet que suposa un creixement de 
l'1,33%. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Divendres 4 de març 2011 
 

• El nombre de contractes indefinits puja a Girona però el 84% encara són 
temporals  

 
 

La temporalitat de les feines continua sent un dels grans perjudicis de la crisi 
econòmica. Ho demostra el fet que el 84% dels contractes que s'han fet aquests dos 
primers mesos de l'any a la demarcació de Girona han estat de caire eventual. Tot i 
això, les dades que ofereix el Departament d'Empresa i Ocupació fan entreveure una 
mínima recuperació en la contractació indefinida. Aquest ha estat el primer mes de 
febrer des del 2007 en què el nombre de contractes indefinits ha tingut un creixement 
interanual gairebé del 4%. Tot i això, la contractació, en nombres absoluts, encara es 
troba lluny de recuperar els registres d'abans de la crisi econòmica.  
 
Parlant de dades absolutes, aquest 2011 s'han dut a terme un total de 24.646 
contractes (un 5,6% més que els dos primers mesos del 2010), dels quals 20.678 han 
estat temporals (+6%). El nombre dels indefinits se situa en 3.968 (152 més que 
l'acumulat al gener i febrer del 2010). Cal destacar, també, que el passat mes de gener 
va ser molt més positiu pel que fa a la contractació indefinida -2.088 contractes, 360 
mes que al gener del 2010, un fet que representa un creixement del 20,8%-.  
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Pel que fa als temporals, se'n van fer 10.482 (un 8,31% per sobre dels registres d'un 
any enrere). Pel que fa al febrer, hem de parlar d'un total de 12.076 contractes (10.196 
temporals i 1.880 d'indefinits). Són dades inferiors al gener, però el balanç dels dos 
mesos és positiu. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 

 
 
Dijous 10 de març 2011 
 

• Girona entre les primeres 100 destinacions turístiques  
 

Les principals ciutats de l'Estat espanyol són les més sol·licitades entre els turistes 
d'onze països europeus, segons els resultats de l'enquesta mensual de febrer que 
realitza el cercador de vols Skyscanner.es. Sis ciutats espanyoles -Barcelona, Madrid, 
Santa Cruz de Tenerife, Màlaga, Alacant i Palma de Mallorca- es troben entre les 20 
més buscades. Per la seva banda, Girona se situa en el lloc 94. 
 
El total de recerques de vols a Espanya gairebé duplica el del Regne Unit. Altres ciutats 
espanyoles buscades a la llista de les 100 més destacades del món són Lanzarote (31), 
Gran Canària (33), Eivissa (38), València (51), Sevilla (57) o Fuerteventura en el lloc 
65.  
 
Barcelona és la ciutat més sol·licitada entre els destins espanyols i ocupa un lloc 
destacat entre les cinc primers posicions per a nou dels onze països enquestats, només 
irlandesos i italians la situen en sisè lloc. Madrid està també entre les primeres deu 
posicions per a vuit dels països. Danesos, suecs i russos la situen una mica més enrere.  
 
La ciutat més buscada és, un mes més, Londres, seguida a molta distància per París, 
però cap altra ciutat anglesa o francesa figura entre les 20 principals, raó per la qual 
Espanya ocupa el primer lloc en recerques per països. Els deu primers llocs estan 
ocupats per Londres, París, Barcelona, Bangkok, Nova York, Roma, Madrid, Amsterdam, 
Milà i Santa Cruz de Tenerife.  
 
Algunes ciutats pugen diverses posicions quan es tracta de passar un cap de setmana. 
Berlín passa del lloc 12 general al tercer per a escapades de cap de setmana, mentre 
que Amsterdam passa del vuitè al quart. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Divendres 11 de març 2011 
 

• El turisme de congressos ha generat 35 milions el 2010  
 

El turisme de congressos va generar el 2010 a les comarques gironines un impacte 
econòmic de 35,1 milions d'euros. Segons l'estadística elaborada pel Girona Convention 
Bureau, de la Cambra de Comerç de Girona, l'any passat es van celebrar un total de 
936 esdeveniments, majoritàriament reunions de menys de 50 persones, però també es 
van fer jornades, convencions, incentius i congressos. En tots aquests esdeveniments, 
hi van prendre part més de 81.651 persones. El vicepresident de la Cambra, Enric 
Dotras, va assegurar ahir que el turisme de congressos a la demarcació "no ha tocat 
sostre i que té encara molt camí per recórrer". Dotras va aventurar que els 
esdeveniments a la demarcació "es podrien multiplicar fins i tot per nou" sobretot en 
temporada baixa i que encara hi hauria espais i calendari lliures.  
 
La directora del Convention Bureau, Cristina Bubé, va explicar que Girona desperta 
atracció per la seva "singularitat", la "diferenciació" d'espais on reunir-se i les activitats 
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paral·leles que s'ofereixen per complementar l'esdeveniment, entre les quals hi ha 
visites, esports i natura.  
 
Per Dotras, entre les mancances que cal cobrir hi ha "augmentar l'oferta d'allotjaments, 
serveis i sales de congressos" i també fer més accions de promoció. També augmentar 
la qualitat de l'oferta turística a les comarques gironines i dinamitzar el teixit  
 
 
empresarial d'altres sectors econòmics amb la celebració d'esdeveniments a la ciutat i a 
tota la demarcació. 
 
Per això, aquest 2011, el Girona Convention Bureau s'ha fixat com a objectiu apropar-
se al mercat francès, perquè sigui prescriptor del territori a l'hora de planificar un 
congrés, jornada o convenció. En aquesta línia, el Girona Convention Bureau traduirà al 
francès la seva pàgina web. A més, aquest any també portarà a terme altres accions de 
promoció com ara l'assistència a fires, workshops i fam trips.  
 
L'estadística de la Cambra de Comerç de Girona també permet veure com la majoria de 
demandes que es reben per organitzar congressos a Girona provenen, sobretot, de 
Catalunya i la resta de l'Estat espanyol (en un 80 per cent, amb preeminència de 
Barcelona). Pel que fa a l 20 per cent restant de les peticions són internacionals. 
Aquestes són diverses: Israel, Bèlgica, Brasil, República Txeca, Anglaterra, França, 
Itàlia, Rússia i Andorra, entre d'altres. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 
 

Dimarts 15 de març 2011 
 

• Girona és la capital catalana que més recicla, un 40%  
 

La ciutat de Girona s'ha convertit en la capital catalana que més recicla. El regidor de 
Medi Ambient, Enric Pardo, va subratllar que l'assoliment del reciclatge gairebé en el 
40% “ha permès superar Tarragona, Lleida i, fins i tot, Barcelona, que sempre havia 
estat a molta distància”. El màxim responsable municipal en la gestió de residus també 
va indicar que les bones notícies queden corroborades pel fet que si es comparen les 
ciutats catalanes de més de 50.000 habitants, la capital gironina se situa en segon lloc, 
només superada per Mollet del Vallès. 
 
Pardo va voler felicitar en especial els ciutadans, que “són els qui veritablement amb la 
seva conscienciació i sensibilització permeten augmentar cada any les xifres de 
reciclatge”. L'any passat es van generar poc més de 43.000 tones a tota la ciutat, més 
de la meitat recollides al contenidor verd del rebuig. 
 
Un dels objectius és anar augmentant la recollida de fracció orgànica, per això 
l'Ajuntament va realitzar campanyes a escoles, geriàtrics i hospitals, perquè generen 
molts residus d'aquest tipus, i conscienciar de la necessitat que vagi a parar al 
contenidor corresponent. La quantitat d'envasos va augmentar un 7%, mentre que van 
baixar lleugerament la recollida del paper i cartró i la del vidre. 
Un altra dada important és que es va aconseguir reduir el cost de la recollida i del 
tractament, un fet que segons Pardo podria permetre reduir la taxa d'escombraries els 
propers anys. 
Ampliar la notícia: El Punt 
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Dijous 17 de març 2011 
 

• La Seguretat Social acorda un 30% més d'ajornaments de deutes amb les 
empreses 

 
La crisi i la falta de liquiditat de les empreses ha provocat un augment del 29,54% del 
nombre d'ajornaments de pagament de deutes que va concedir el 2010 la Tresoreria 
General de la Seguretat Social respecte a l'any anterior, amb un total de 2.043 
ajornaments. La majoria són empreses que no poden fer front a les quotes en un 
moment puntual i tenen deutes inferiors als 30.000 euros, malgrat que segons va 
assegurar el director provincial de la tresoreria, Jordi Mont, els ajornaments es fan tant  
 
a empreses petites com a les grans que hagin contret un deute més o menys elevat. 
Són, segons Mont, empreses viables i per això, en aquests casos, la Tresoreria "intenta 
no posar pals a les rodes" i acorda ajornaments que poden arribar fins als cinc anys. 
Des del 2008, l'increment del nombre d'ajornaments és del 94%. 
 
Jordi Mont assegura que majoritàriament són les empreses les que es dirigeixen a la 
Tresoreria anticipant-se a l'impagament i perquè és més fàcil "atacar" el deute en el 
primer moment que no pas deixar passar el temps i arribar a la via executiva. Segons la 
memòria del 2010 de la Tresoreria de la Seguretat Social, la majoria dels deutes, el 
94,27%, són de menys de 30.000 euros, hi ha un 3,94% de deutes d'entre 30.000 i 
90.000 euros i un 1,80% de més de 90.000 euros.  
 
La Tresoreria ha fet un seguiment i control de 149 empreses a les quals han detectat el 
primer descobert per trobar una solució que eviti que les empreses es trobin amb 
l'aigua al coll. Un terç han optat per l'ajornament i consten que estan al corrent de 
pagament quan els demanen algun certificat de la Seguretat Social. Així poden 
continuar amb la seva activitat econòmica i no perden contractes perquè no tenen 
liquiditat durant un mes o un període concret de temps.  
 
El nombre d'embargaments, segons l'estudi, també ha augmentat, però no de forma 
espectacular, un 1,60%. Puja el nombre d'embargaments de drets econòmics, comptes 
corrents i béns mobles, però disminueix el dels vehicles i embarcacions, immobles i 
salaris i pensions. En total, la recaptació per a la Tresoreria en via executiva ha estat un 
4% superior, i ha arribat a ser un "any rècord". 
Ampliar la notícia: El Punt 
 
 

• El nombre d'impagats baixa un 5,6% al gener a Girona i l'import se situa en 
els 13,6 milions 

 
El nombre de rebuts impagats a entitats financeres el gener passat a les comarques 
gironines va baixar un 5,6% respecte al mateix mes del 2010. Segons dades de 
l'Instituto Nacional de Estadística (INE), un total de 7.664 efectes van quedar impagats 
-que representen un 3,7% del total que vencien al gener-. L'import total d'aquests 
impagats va superar els 13,6 milions d'euros, quan el gener de l'any passat estàvem 
parlant de 15,4 milions. Així, s'ha registrat un descens interanual de l'11,7%. Al conjunt 
de Catalunya, el nombre total d'impagats al gener va ser de 143.546 (-9,07%), amb un 
import que ascendia a més de 158 milions d'euros. A tot l'Estat, el nombre d'impagats 
va disminuir un 11,3% i es va situar en 370.454, amb un import de 591 milions d'euros. 
L'import mitjà del rebut impagat és, a les comarques gironines, de 1.777 euros, per 
sobre de la mitjana catalana, que és de 1.102 euros.  
 
Per entitats financeres, la majoria de rebuts impagats a la demarcació van ser 
processats pels bancs (4.787, amb un import global d'uns 6,7 milions d'euros). Les 
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caixes ocupen el segon lloc, amb 2.875 efectes impagats i més de 6,9 milions d'euros. 
I, finalment, hi trobem les cooperatives de crèdit, amb una participació mínima (dos 
rebuts i 4.601 euros).  
 
Cal esmentar que Catalunya, juntament amb el País Valencià, és la comunitat de l'Estat 
amb un percentatge més elevat d'efectes impagats (4,9%), però també és la que 
registra un import mitjà menor (1.102 euros).  
La morositat és un dels principals problemes que han d'afrontar les empreses i també 
les entitats financeres arran de la situació de crisi econòmica dels darrers anys. Tot i 
això, després d'un 2009 especialment crític en aquest sentit i amb una certa 
recuperació el 2010, sembla que aquest 2011 comença amb xifres positives en aquest 
sentit. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 

 
• El 53,3% de l'electricitat de Catalunya surt de les nuclears  
 

Les centrals nuclears de Vandellòs i Ascó van sumar l'any passat una producció 
equivalent al 53,3% de l'electricitat que es va consumir a Catalunya. Un any abans, el 
2009, els tres reactors nuclears catalans havien produït el 47,7% de l'electricitat 
consumida, segons dades de l'Institut Català de l'Energia i la Comisión Nacional de la 
Energía (adscrita al Ministeri d'Indústria).  

 
Les centrals elèctriques de fonts renovables (hidràulica, eòlica, solar i altres) 
instal·lades a Catalunya, per contra, van sumar el 2010 una producció elèctrica 
equivalent al 17,5% del consum dels ciutadans i les empreses de Catalunya. 
 
El 2009, les tecnologies renovables van sumar una producció equivalent al 16,8% de 
l'electricitat consumida. A banda de les fonts renovables i de les centrals nuclears, la 
producció d'electricitat a Catalunya es completa amb les centrals de cicle combinat 
(18,7%), cogeneració (9,2%) i carbó -central de Cercs- (1,1%).  
 
El balanç català de producció d'electricitat per tecnologies contrasta amb les dades del 
conjunt de l'Estat espanyol, segons el balanç provisional de cobertura de la demanda 
elaborat per Red Eléctrica de España (REE). 
 
L'any 2010, les energies renovables cobrien el 35% de la demanda d'electricitat al 
conjunt de l'Estat, sis punts per sobre del 2009. Aquest rècord històric va estar motivat 
en bona part per les grans reserves dels embassaments amb aprofitament 
hidroelèctrics. Durant el 2010, d'altra banda, es van posar en marxa parcs eòlics amb 
una potència instal·lada total de 1.094 megawatts i parcs solars amb una potència de 
540 megawatts. Entre els diversos rècords marcats l'any passat per l'energia eòlica, 
destaca la data del 9 de novembre, quan el vent va cobrir el 43% de la demanda 
elèctrica de tot l'Estat. L'energia eòlica va produir al conjunt de l'Estat el 16% de 
l'energia elèctrica, mentre que les nuclears en produïen el 21%.  
 
El desenvolupament de les energies renovables al conjunt de l'Estat ha avançat 
considerablement durant l'última dècada i ara s'acosta als objectius marcats pel govern 
estatal. A Catalunya, per contra, la realitat de les energies renovables continua 
ancorada a causa de l'oposició de grups locals i dificultats administratives o judicials, 
com la recent suspensió cautelar de les zones de desenvolupament preferent de 
l'energia eòlica dictada pel TSJC. 
Ampliar la notícia: El Punt 
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Divendres 18 de març 2011 
 

• Un de cada cinc estudiants menors de 14 anys és un fumador habitual de 
tabac  

 
Un de cada cinc estudiants menors de 14 anys de les comarques gironines fuma de 
forma habitual, segons un estudi del Grup d'Investigació en Psicologia de la Salut de 
l'Institut d'Investigació sobre Qualitat de Vida de la Universitat de Girona (UdG). La 
investigació va estar dirigida per la doctora Sílvia Font-Mayolas i es basa en els resultats 
de les enquestes realitzades entre 1.624 estudiants d'ESO de diferents instituts públics 
de Girona. Els resultats obtinguts mostren que el 81,2% dels estudiants es declara no 
fumador, però el 18,8% restant sí afirma ser consumidor d'aquesta substància. Els 
resultats de les enquestes realitzades entre els estudiants gironins d'entre 12 i 17 anys 
apunten que el 93% dels que asseguren no fumar afirmen, a més, que no tenen 
intenció de començar a fer-ho en els pròxims sis mesos.  
 
 
L'altre 7% respon que té pensat començar a fumar durant els pròxims sis mesos (5%) 
o en tan sols un mes (2%). La iniciació al tabac s'incrementa entre els 12 i els 16 o més 
anys. L'estudi revela que entre els 12 i els 13 anys un 5,5% ja fuma des de fa sis 
mesos o més. Aquest grup s'incrementa fins al 22,9% entre els de 14 o 15 anys, i fins 
al 40% entre els que tenen 16 o més anys. Al seu torn, un 91,7% d'enquestats afirma 
no tenir cap intenció de fumar entre els 12 i 13 anys, un 69,8% entre els 14 i els 15, i 
un 62% entre els joves de 16 o més anys.  
 
El Departament de Salut fa més de cinc anys que posa en marxa el programa "Salut i 
escola", una eina que té per objectiu millorar la salut dels adolescents a través 
d'accions de promoció de la salut, la prevenció de situacions de risc i l'actuació ràpida 
davant d'aquestes situacions, entre les quals es troba el tabac. En aquest sentit, Salut 
constata que el perfil més comú de la persona que fa ús d'aquest programa és el d'una 
noia de tercer d'ESO a la qual li preocupen temes com la sexualitat i l'afectivitat (42%), 
l'alimentació (22%) i les addiccions (20%). Aquestes xifres constaten que el tabac o les 
altres substàncies tòxiques i adictives preocupen menys que altres temes com 
l'alimentació o el sexe en el conjunt dels adolescents gironins. De fet, un informe de 
Salut corresponent a 2010 remarcava que havia registrat un total de 1.240 preguntes 
sobre tabac, mentre que 1.136 eren sobre alcohol i 847 sobre addiccions. Aquestes 
xifres contrasten amb les 2.324 consultes sobre salut afectiva i sexual i les 1.860 sobre 
trastorns alimentaris. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dissabte 19 de març 2011 
 

• Més d'un 44% dels directius gironins no tenen carrera  
 

Més d'un 44% dels directius de les empreses de les comarques gironines no tenen cap 
carrera universitària i han arribat al càrrec amb els estudis de secundària. Així ho revela 
un estudi efectuat per l'Observatori de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de 
Girona (OTIC) que es presentarà íntegrament en les setmanes vinents. El president de 
l'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona (Aenteg), Joan Ribas, va 
destacar la diferència respecte a la mitjana catalana, en què més de la meitat dels 
directius de les empreses tenen estudis universitaris. Ribas considera que el nivell 
d'estudis "és clau per la major capacitat de crear, ja que amb més formació es disposa 
de més recursos". En una primera anàlisi, el president de l'Aenteg explica que aquesta 
baixa qualificació formativa podria ser "per la tipologia del PIB gironí, amb sectors com 
ara el turisme o la construcció, on es necessiten molts treballadors amb poca formació". 
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Un altre punt important de dèficit que s'ha detectat en l'estudi fet durant el 2010 és la 
poca internacionalització de les empreses gironines. Segons el treball, només un 2,8% 
de les firmes gironines venen més d'un terç de la producció a la resta d'Europa o del 
món. Ribas va assenyalar que el 90% només venen a comarques gironines, mentre que 
un 4,4% venen a la resta de Catalunya. Joan Ribas també destaca la manca d'ús de les 
noves tecnologies i assenyala que, "malgrat tenir a la demarcació molta connectivitat, 
hi ha poc ús de les TIC, hi ha moltes eines però poc ús eficient". 
 
Les primeres dades de l'estudi es van oferir ahir en la presentació d'un cicle de 
trobades d'empreses que s'emmarca en el projecte Feder Clúster TIC Media que es 
desenvolupa al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Per aquest motiu 
el conjunt de jornades se centrarà en unes línies bàsiques: el foment de les 
col·laboracions de les empreses amb el seu entorn, un ús intensiu o eficient de les 
noves tecnologies i aprofundir en la internacionalització. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 
 

Dimarts 22 de març 2011 
 

• L'àrea urbana de Girona podrà créixer un 52 per cent més del que ja està 
construït  

 
L'àrea urbana de Girona -formada per la capital i vuit localitats més de les rodalies- 
podrà créixer fins a un 51,9% respecte el territori que ja té actualment construït, 
segons l'informe de 2010 de l'Observatori de la Sostenibilitat a Espanya. En canvi, l'àrea 
selvatana de Blanes- Lloret de Mar (que inclou també la localitat de Tossa) està previst 
que pugui créixer un 33,15%. La gran majoria d'aquestes futures edificacions seran de 
caràcter residencial, segons els plans urbanístics previstos.  
 
L'informe estableix que l'àrea de Girona compta amb un 78,72% de sòl no urbanitzable: 
és a dir, que no s'hi pot ni s'hi podrà construir. Es tracta d'una xifra molt similar a la 
mitjana espanyola, que se situa en un 79,59%. El sòl urbà consolidat (és a dir, els 
municipis que ja estan construïts i consolidats) significa el 12,43% del total, de manera 
que la resta es divideix en terrenys que encara es poden urbanitzar.  
 
Així doncs, l'àrea de Girona encara pot créixer un 51,9% respecte el sòl urbà 
consolidat, mentre que aquesta xifra podria arribar al 55,84% si es tenen en compte els 
terrenys que, si bé podran ser objecte d'un futur desenvolupament urbà, en aquests 
moments no ho són d'una manera prioritària i queden exclosos dels planejaments 
mentre no estiguin definits. En canvi, el creixement que poden experimentar Girona i 
les seves rodalies respecte a l'extensió total dels seus termes municipals és només del 
6,81%, una xifra clarament inferior perquè en aquest cas es té en compte tant el sòl 
urbanitzable com el que no s'hi pot construir.  
 
D'aquest terreny que encara té Girona per créixer, el 69,14% correspon a usos 
residencials, un 28% a industrials i un 2,13% al sector terciari o de serveis. Així doncs, 
l'àrea urbana de Girona encara té terreny per a créixer, tot i que, comparat amb el 
conjunt de l'Estat, els seus percentatges són més aviat discrets: a Espanya hi ha la 
possibilitat de créixer un 60,32% respecte a les ciutats existents, o un 87,09% si es té 
en compte el sòl que encara està per desenvolupar.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

• Els gironins incrementen els seus estalvis en més de 1.800 milions d'euros 
en un any 

 
El volum de dipòsits de famílies i empreses gironines es va situar a finals d'any en 
16.711 milions d'euros, fet que representa un increment anual del 12%, i de 1.810 
milions d'euros en termes absoluts. D'aquesta manera, durant l'any en què Girona va 
batre el seu rècord històric d'aturats, els bancs i caixes van incrementar el volum 
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d'estalvis dipositats a un ritme de cinc milions d'euros diaris. Segons dades del Banc 
d'Espanya, en el conjunt de l'Estat, el volum de dipòsits de bancs i caixes només va 
augmentar un 0,65%. 
 
Del total dels dipòsits dels gironins, 4.541 milions estan guardats en els bancs, 12.125 
en les caixes d'estalvis i 44 en les cooperatives de crèdit. Tot i que les caixes es 
mantenen com a principal opció dels estalvis dels gironins -concentren més d'un 72% 
del total- els bancs van guanyar quota de mercat. Mentre que les caixes van augmentar 
els dipòsits un 11,37% a Girona, els bancs van créixer en aquest mercat per sobre el 
14%.  
 
D'aquesta manera, l'anomenada "guerra del passiu" que fa dos anys que manté el 
sector financer per captar estalvi davant la dificultat d'aconseguir recursos en els 
mercats internacionals, té com a guanyador les caixes d'estalvis.  
 
No obstant, molts dels productes financers per captar estalvi que ofereixen bancs i 
caixes són dipòsits a termini. I aquest àmbit -tot i representar més de la meitat dels 
estalvis dels gironins- va caure un 1,8% l'any passat. D'aquesta manera, el gruix dels 
nous dipòsits es va concentrar en llibretes i comptes corrents "a la vista", que van 
experimentar un creixement del 80% anual fins als 4.615 milions d'euros.  
 
Mentre el volum de dipòsits de les empreses privades i de les famílies va créixer, el de 
les administracions públiques amb comptes oberts en bancs i caixes gironins va caure. 
En un context marcat per la davallada dels ingressos provinents d'impostos sobre 
activitats econòmiques, com la construcció, les administracions comptar van passar de 
comptar amb 430 milions d'euros en dipòsits a Girona, 63 milions d'euros menys que 
un any abans. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

• L'ocupació dels vols a Girona és més alta ara que abans de l'entrada al Prat  
 

L'entrada de Ryanair al Prat ha representat un descens de les rutes i les freqüències 
que s'ofereixen des de Girona. En canvi, tot i que una part de les destinacions també 
s'ofereixen des de Barcelona, els percentatges d'ocupació mitjana dels vols es manté en 
xifres molt similars i, fins i tot, superiors. Des del setembre de l'any passat, quan van 
començar a operar al Prat, i fins al gener, el percentatge era d'un 70% d'ocupació a 
Barcelona i d'un 72,9% a Girona. En el mateix període, però de la temporada anterior, 
els vols de Girona anaven plens en una mitjana del 71%, gairebé dos punts menys.  
 
Segons les últimes dades, del mes de febrer, la tendència es manté en línies generals. 
Barcelona ja supera Girona, però amb un marge molt reduït, ja que mentre Ryanair té 
plens els avions en un 68% al Prat, a Girona ho fa en un 66,5%. El mateix mes del 
2010, el percentatge era de 65,4%. 
 
Una de les rutes que Ryanair ofereix des de Girona és cap a Trapani. Ahir la companyia 
va anunciar que com a mínim fins dilluns aquests vols es desviaran cap a l'aeroport de 
Palerm, perquè el de Trapani té tancat l'espai aeri pel conflicte bèl·lic amb Líbia. D'altra 
banda, la companyia també ha anunciat que segons les seves estadístiques, el febrer 
va tenir un índex de puntualitat del 92%.  
Ampliar la notícia: El Punt 
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Dimarts 23 de març 2011 
 

• Un 33% dels usuaris dels Serveis Socials Bàsics demana algun ajut 
econòmic 

 
L'any 2010 els Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament de Girona van realitzar 12.428 
entrevistes i van atendre 5.724 persones. Les principals demandes rebudes en les 
entrevistes han estat en un 33,4% les prestacions econòmiques, 18,9% suport i 
tractament, 11,3% informació, 9,5% orientació i assessorament, 8,8% recursos de 
formació, educació i lleure. El perfil principal d'usuari és una dona, autòctona i amb 
necessitat de seguiment i suport per a la seva millora personal.  
 
El tinent d'alcalde de Polítiques Socials i Cooperació, Joan Olòriz, va presentar ahir al 
matí la memòria de Serveis Socials d'Atenció Primària 2010, que expressen el balanç de 
l'activitat feta per aquest servei durant l'any anterior.  
 
Pel que fa a les prestacions, hi ha 2.299 beneficiaris del PIRMI, que és el darrer nivell 
del sistema de protecció social. Del total de diners que l'Ajuntament destina als ajuts 
d'urgència (aquells que es donen només en moments puntuals i per casos concrets), se 
n'extreu que la despesa diària mitjana és de 1.050 euros.  
 
D'aquests ajuts, els aliments i els consums de les llars són les principals necessitats. A 
més hi ha hagut un augment d'ajuts del menjador escolar i també s'ha detectat que 
moltes famílies tenen dificultats per afrontar les despeses escolars, com els llibre de 
text, les sortides o la compra de material. 
 
A Girona ciutat hi ha 7 equips bàsics d'atenció social primària, que tenen la missió 
d'atendre les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de les persones, 
famílies, grups i comunitats, així com contribuir a la prevenció de les problemàtiques 
socials, a la reinserció i integració de les persones en situació de risc social o exclusió. 
Aquests equips treballen amb xarxa tant amb altres serveis municipals com amb serveis 
aliens.  
 
Els equips estan formats per professionals de les disciplines del treball i l'educació 
social, treballadores familiars i auxiliars informadors i informadores, que atenen la 
població del seu territori per tal d'ajudar-la en els problemes socials que pugui tenir. Tal 
com va explicar Olòriz, els principis en els quals basen la seva actuació els equips bàsics 
d'atenció social primària és el de normalització, globalitat, integració, igualtat, 
participació i transversalitat. Al mateix temps, vetllen pel respecte als drets reconeguts 
dels ciutadans i ciutadanes i a la seva capacitat de decisió sobre la seva pròpia vida. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Diumenge 27 de març 2011 
 

• Girona es col·loca desena en innovació cultural de l'Estat 
 

Girona mai havia estat històricament considerada per la qualitat i la innovació de la 
seva oferta cultural i, malgrat que les darreres dècades la ciutat ha viscut un esclat 
permanent del sector, no ha estat fins la consolidació del Festival Internacional de 
Teatre Temporada Alta que la seva fama ha traspassat fronteres. Efectivament, per 
primera vegada l'any 2010, la ciutat de l'Onyar ha passat a ocupar sorprenentment el 
número 10 en el rànquing espanyol de ciutats innovadores en cultura, després de San 
Sebastià i Lleó, i per davant de Màlaga i Saragossa. 
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Girona va fer l'any 2010 un salt gegantí i va obtenir una qualificació de 9 punts, quan 
l'any 2009 en tenia només 1, segons el rànquing elaborat per l'Observatorio Cultural de 
la Fundación Contemporánea -una iniciativa de l'empresa de gestió cultural La Fábrica, 
amb seu a Madrid-, que recull les valoracions d'un eclèctic grup d'experts sobre l'oferta 
cultural de les comunitats autònomes i les ciutats de l'Estat espanyol. 
Encapçala el rànquing de la innovació Barcelona (72), seguida de Madrid (69), Bilbao 
(32), Múrcia (25), València (24), Gijón (18), Sevilla (17), San Sebastián (14) i Lleó (10). 
Tot seguit ja ve Girona (9), per davant de Màlaga (6) i Saragossa, La Corunya, Còrdova 
i Cáceres, aquestes quatre empatades a 5 punts. 
 
El baròmetre anual que elabora aquest observatori cultural també ha preguntat als 
professionals de la cultura quines són les ciutats amb una millor programació cultural. 
Deixant de banda la innovació, i considerant únicament la qualitat de l'oferta cultural, 
Girona ocupa la 17ena posició -compartida amb Granada i Còrdova-, i guanya també 
molts punts respecte del 2009. Per qualitat, encapçala el rànquing Madrid (87), seguida 
de Barcelona (82), Bilbao (51), València (42), Sevilla (33) i Sant Sebastià (23). Girona 
té 6 punts, però l'any 2009 només en tenia 2. 
 
L'efecte Temporada Alta és sense cap mena de dubte determinant, ja que el festival de 
teatre dirigit per Salvador Sunyer, que aquest 2010 va tancar la 19ena edició amb més 
de 50.000 espectadors, és considerat en la 13ena posició d'un altre rànquing, el 
corresponent a les millors institucions i programes culturals, llista encapçalada pel  
 
Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía (35) i seguida del Museo del Prado (27), 
Museo Thyssen (16), La Casa Encendida (15), el Festival Internacional de Cinema de 
Sant Sebastià (11) i el Museu d'Art Contemporani de Barcelona MACBA (9). Temporada 
Alta apareix al número 13, amb 7 punts, empatat amb el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid, i per davant del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla i Lleó (6) i el 
CaixaForum (6). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dilluns 28 de març 2011 
 

• Nestlé crearà 150 nous llocs de treball a Girona 
 

La multinacional Nestlé invertirà 50 milions d'euros a la seva fàbrica de càpsules Dolce 
Gusto de Girona i crearà 150 nous llocs de treball el 2012. Aquesta injecció econòmica 
permetrà ampliar la superfície de la planta en 3.600 metres quadrats i augmentar 
gairebé un 50% la capacitat de producció, que passarà dels 1.700 milions de càpsules 
anuals als 2.500 milions. El príncep d'Astúries ha inaugurat oficialment la nova planta, 
que va entrar en funcionament el darrer trimestre del 2009. La fàbrica produeix setze 
varietats de Nescafé Dolce Gusto i exporta el 65% de la seva producció a Europa, el 
Japó, els Estats Units, el Canadà i Mèxic entre d'altres. 
 
La planta de Dolce Gusto a Girona passa per un moment dolç. Situada al polígon de 
Domeny, al recinte on la multinacional va aixecar la planta de cafè soluble el 1968, la 
fàbrica de càpsules va entrar en funcionament el darrer trimestre del 2009. D'ençà 
d'aleshores, les instal·lacions no han parat de créixer. 
 
De fet, les xifres avalen l'èxit internacional que han tingut les càpsules. Fins ara, la 
planta de Dolce Gusto ha rebut una inversió de 100 MEUR i hi treballen 180 persones. 
Per aquest 2011, les previsions són augmentar la plantilla en 70 persones més i doblar 
el número de línies de producció, passant de quatre a vuit. Això permetrà que es 
puguin arribar a fabricar 600 càpsules per minut. 
 
Però el creixement no s'atura aquí. Segons ha anunciat el director general de Nestlé a 
l'estat espanyol, Bernard Meunier, la intenció és ampliar la planta l'any 2012. Per això, 
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la multinacional invertirà 50 MEUR a les instal·lacions gironines de Dolce Gusto. 
 
Aquesta injecció econòmica permetrà que, el juliol de l'any vinent, les actuals 
instal·lacions s'hagin ampliat amb 3.600 metres quadrats més de fàbrica. En total, hi 
haurà actives dotze línies i això permetrà "incrementar un 50% la capacitat de 
producció, passant dels 1.700 als 2.500 milions de càpsules anuals", ha concretat 
Meunier. 
 
Aquesta ampliació també permetrà que, en només dos anys, la plantilla de la planta de 
fabricació de càpsules es multipliqui per quatre. Si el darrer trimestre del 2009, la 
fàbrica va entrar en funcionament amb 100 treballadors, a mitjans 2012 -quan acabi 
l'ampliació- la planta Dolce Gusto en tindrà 400. 
 
El director general ha explicat que l'èxit de les càpsules Dolce Gusto es basa en dos 
eixos clau. Per una banda, la gran varietat de begudes que inclouen (cafè, tallat, 
cappuccino, xocolates o fins i tot te fred, entre d'altres). I per altra banda, els canals de 
distribució. "Les càpsules Dolce Gusto es troben als supermercats, i això ens permet 
cobrir el mercat de les begudes en porcions", assegura Meunier. 
 
Actualment, la planta Dolce Gusto de Domeny produeix setze varietats de Nescafé 
Dolce Gusto. El 65% d'aquesta producció s'exporta a 39 països, més de la meitat dels 
quals són d'Europa. Entre els restants, es troben el Japó, els Estats Units, el Canadà, 
Mèxic, Brasil, Argentina i Xile. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimecres 30 de març 2011 
 

• Girona tarda només set dies a atorgar serveis domiciliaris 
 

Set dies. Aquest és el termini de temps que tarda l'Ajuntament de Girona a adscriure 
serveis d'atenció domiciliària a la gent gran que requereix aquests serveis. Així ho va 
revelar ahir el tinent d'alcalde de serveis socials, Joan Olòriz, que va garantir que 
aquest termini d'una setmana "és el temps d'espera més baix de Catalunya". La 
memòria dels serveis socials especialitzats de l'any 2010 recull aquest fet i reflecteix 
l'esforç fet en un moment de crisi perquè l'atenció a la gent gran hagi crescut un 14,5% 
durant l'any passat i s'hagin atès 1.622 persones. 
 
Olòriz es va mostrar especialment satisfet per l'esforç dels professionals dels diversos 
equips d'atenció per garantir l'atenció ràpida i especialitzada en cada cas. Segons les 
dades de la memòria presentada ahir, la ciutat de Girona atén actualment un 11,5% del 
total de persones més grans de 64anys de la capital, que superen les 14.000. Aquest 
percentatge multiplica per quatre el que preveia la llei de serveis socials, és a dir, que 
els ajuntaments cobrissin com a mínim un 3% de la població de major edat del 
municipi. Per això, Olòriz no amaga la satisfacció que sobre l'atenció a la gent gran es 
pugui dir que Girona té "un servei universal".  
 
Un dels serveis més importants per al col·lectiu de la gent gran són el servei de 
teleassistència, que al 2010 va arribar a 1.336 persones gràcies als 1.028 aparells. Les 
cures a la llar han permès que 217 persones rebin aquesta prestació gràcies a 9.260 
hores anuals. Encara cal afegir les 453 persones que també van poder tenir atenció 
personal a la llar i es van repartir més de 7.500 àpats, així com la instal·lació de 25 
aparells a les llars d'algunes persones grans que permeten garantir que continuïn vivint 
al domicili i, sense que deixin de tenir intimitat, saber si hi ha activitat. 
 
Un altre dels fets que destaquen des de serveis socials és que amb dos mesos 
s'executen els plans individuals d'atenció de les persones dependents, reduint molt dels 
5 mesos que es tardava. 
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Els serveis van atendre l'any 2010, un total de 231 menors en risc atesos. La xifra 
suposa un 6% més que l'any passat, però des de Girona es prioritza la prevenció. S'ha 
eixugat la llista d'espera. 
 
Una de les dades destacables és l'augment del 99% al servei d'informació i atenció a 
les dones (SIAD). El suport psicològic va atendre a 238 dones i 60 menors, davant 
violència de gènere. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 

• L'aeroport de Girona perd dos milions de passatgers el 2011  
 

L'aeroport de Girona tancarà l'any amb tres milions de passatges, dos milions menys 
que l'any passat, principalment per la retirada de vols de Ryanair, segons va assegurar 
ahir en roda de premsa Lluís Sala, director de l'aeroport. Sala va xifrar la retirada de 
vols en una davallada d'un milió i mig de passatgers -la mateixa xifra que donava 
Ryanair quan va anunciar la cancel·lació de les rutes-. L'altre mig milió correspondria a 
la baixada de passatgers que es va produir a l'aeroport a partir del setembre passat  
 
quan aquesta mateixa companyia va decidir operar també des de Barcelona. Des de 
llavors les pèrdues s'han situat entorn del 30%-35%.  
 
La companyia irlandesa passa de 62 a 46 rutes des de Girona durant la temporada 
d'estiu, que va començar diumenge passat -un 25,8% menys que el 2010- i una 
reducció del 48% de les freqüències en comparació amb l'any anterior, per passar de 
748 a 388. Tot això, però, pot canviar si les negociacions entre Ryanair i la Generalitat 
arriben a bon port i per tant, segons Sala, aquesta pot ser una situació "circumstancial". 
Ryanair té interès a mantenir la seva base a Girona perquè "s'hi sent a gust i li és 
rendible", va assegurar Sala, que va precisar que tot i que ha retirat vols des de 
l'aeroport gironí no els ha incrementat els de Barcelona. El director de l'aeroport, a 
més, va assegurar que les retallades de vols i de freqüències anunciades per Ryanair no 
s'han escollit per criteris de "rendibilitat econòmica" sinó que són rutes que tenien 
ocupacions superiors al 80%.  
 
A més de les rutes a l'Estat també hi ha hagut un important descens en el nombre de 
freqüències que Ryanair oferirà a altres països. Així, l'aeroport gironí perd un 40% de 
les freqüències que tenia a Itàlia, un 25% al Regne Unit i Irlanda, i un 50% de les que 
tenia a Alemanya. Unes de les rutes que ja es van perdre en la temporada d'hivern i 
que ara no es recuperen són les de Portugal.  
 
El director de l'aeroport, Lluís Sala, va assegurar ahir que han augmentat 
substancialment les consultes i visites de noves companyies interessades en Girona, 
com ara Jet2.com, Ural Airlines, Transaero Airlines, Montenegro Airlines, Small Planet 
Airlines o Tui Airlines Nederland, entre d'altres. "Espero en els propers mesos poder 
anunciar connexions amb Ucraïna i Rússia", va avançar Sala, que va assegurar que 
totes les companyies oferirien vols a Europa i principalment a països de l'Europa de 
l'Est. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 
 

Dijous 31 de març 2011 
 

• Els lloguers de vivendes es disparen i augmenten un 21% durant el 2010  
 

La venda de pisos ha mantingut una tendència a la baixa durant els últims anys a causa 
de la crisi econòmica. Els lloguer de vivendes, però, s'ha situat com l'alternativa per al 
sector immobiliari. Les dades facilitades ahir pel Departament de Territori i Sostenibilitat 
(TES) indiquen que el nombre de contractes de lloguer signats a Catalunya el 2010 
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supera els 116.00o. Un 18,8% més que el 2009. Les comarques de Girona se situen, 
amb un increment del 20,8% dels lloguers, en segon lloc només superades per la 
província de Lleida.  
 
Aquesta és la xifra més alta enregistrada segons les dades que elabora la Secretaria 
d'Habitatge i Millora Urbana sobre el sector de l'habitatge a Catalunya. Dels nous 
contractes de l'any passat, 36.873 corresponen a la ciutat de Barcelona i 79.315 a la 
resta del territori. L'augment de la ciutat de Barcelona, del 14,6% respecte al 2009, ha 
estat sensiblement inferior al del global del territori, que ha arribat al 20,8%.  
 
L'augment més important s'ha produït a la demarcació de Lleida, amb un creixement de 
més del 75%, seguit de la província de Girona, amb un increment del 20,8%; de 
Barcelona, amb una variació del 17%, i de Tarragona, amb un 15,8%. 
 
A finals del 2010, el preu del lloguer mitjà a Catalunya s'ha situat un -4,6% per sota del 
de finals de 2009, i continua la tendència a la baixa iniciada ja fa tres anys. El lloguer 
mensual contractual s'ha situat el quart trimestre de 2010 en 811 euros, un nivell de 
preus inferiors als mitjans assolits l'any 2007.  
 
La caiguda anual més important l'ha experimentat Lleida (just on hi ha hagut el 
creixement més important del nombre de contractes), amb un descens en el preu mitjà 
del 9,8% respecte al mateix període de 2009. Per altra banda a Barcelona ciutat la 
caiguda ha estat només de l'1,6%. Per la seva part a Girona el descens ha estat, aquest 
quart trimestre, del -5,3%. Mentre que el 2009, el lloguer a la província se situava 
entorn als 633,08 euros, en aquest quart trimestre de 2010 va estar en els 599,29 
euros. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
• Queixes dels gironins per la telefonia i la llum 
 

Més d'un terç de les queixes i consultes dels ciutadans de Girona tenien en el punt de 
mira les empreses de telefonia i un 21% més en serveis bàsics com el gas, l'aigua o la 
llum. Aquesta és una de les conclusions de la memòria de l'Oficina Municipal 
d'Informació al Consumidor que es va presentar ahir i que manté la tendència d'anys 
anteriors. El regidor de Participació Ciutadana, Miquel Poch, va assenyalar que en les 
dades "s'hi reflecteixen les reclamacions dels ciutadans per la nevada del març del 
2010", un fet que incrementa ostensiblement el nombre de reclamacions en aquest 
àmbit.  
 
En la presentació d'ahir també es va explicar que ha augmentat de manera ostensible 
el nombre d'usuaris de les oficines d'atenció ciutadana que s'han obert als barris. L'any 
passat van utilitzar aquest servei prop de 17.000 persones, que suposa un increment 
del 20%. Per contra, el nombre d'usuaris de l'oficina central a la plaça del Vi ha baixat 
un 12% amb els 88.593 usuaris que hi han passat. Pel que fa a l'atenció telefònica 
també va caure i es van fer prop de 113.500 trucades. Un altres dels serveis de 
comunicació amb el ciutadà és la Bústia d'Avisos, on es van rebre durant l'any passat 
3.549 suggeriments o queixes, la majoria de l'àrea de Mobilitat (42%) i de Medi 
Ambient (32%). Al registre municipal hi ha 507 entitats. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 

• L'Oficina d'Atenció al Ciutadà nota la davallada en els empadronaments 
 

L'aturada en el padró ja es noten de manera evident en les estadístiques municipals. 
L'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona -tant la plaça del Vi com a les instal·lades als 
centre cívics- va patir una davallada de prop de 10.000 consultes menys, un 8% del 
total de les consultes presencials, bona part de les quals són atribuïbles a la davallada 
en les modificacions del padró. Segons les dades, durant el 2009 es van registrar 
27.666 modificacions del padró, mentre que el 2010 es van rebaixar fins a les 20.457 
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modificacions. En el balanç també es veu un augment de les baixes, en unes 200 
persones.  
 
El tinent d'alcalde de Relacions Ciutadanes i Joventut, Miquel Poch, va presentar el 
resum de les memòries de diferents serveis. En relació amb l'atenció presencial, aquest 
2010 s'han fet un total de 105.563 atencions presencials, 88.593 de les quals a l'oficina 
del Barri Vell a la plaça del Vi, un 12,95 % menys que l'any passat. 
 
Més de la meitat de les persones ateses a l'oficina de Barri Vell a la plaça del Vi van 
haver d'esperar menys de 5 minuts, encara que la mitjana del temps d'espera és de 7 
minuts i 57 segons i la mitjana del temps d'atenció és de 6 minuts i 7 segons. El regidor 
Miquel Poch va destacar que l'any passat es van completar les millores a l'oficina de la 
plaça del Vi, on s'havia començat amb l'adequació de la sala d'espera, el sistema de 
climatització i la ventilació, i durant el 2010 s'ha finalitzat la zona de taulell i 
coordinació. 
 
Les atencions a les oficines de barri es van incrementat un 20% respecte a l'any 2009, 
en bona part per l'ampliació d'horaris a les oficines (10.668 atencions durant el 2008,  
 
14.127 atencions durant el 2009 i 16.970 atencions al 2010). Les atencions als barris 
suposen un 16,08% del total. El regidor va destacar les oficines de Sant Narcís, Palau, 
Santa Eugènia i l'Estació, que han registrat uns creixements del 65%, 52%, 38% i 30% 
respectivament en comparació a l'any anterior. 
 
En relació amb l'atenció virtual, hi ha hagut 15.020.076 pàgines consultades al web de 
l'Ajuntament, un 9% més que l'any anterior. Pel que fa a la Bústia d'Avisos, durant el 
2010 s'han rebut 3.549 avisos i s'ha instal·lat un nou caixer a la seu de la Generalitat. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
 
Divendres 1 d’abril 2011 
 

• Un centenar de persones viuen al carrer a Girona 
 

La crisi i les dificultats per trobar feina han reduït de manera ostensible el nombre de 
sense sostre de la ciutat de Girona. La memòria del centre d'acolliment de La Sopa 
recull que durant el 2010 s'ha contactat amb 107 sense sostre a la ciutat, quan fa un 
parell d'anys havien estat 200. El seguiment que s'ha fet d'aquest col·lectiu ha permès 
saber que de dia solen trobar-se per la Devesa, el Mercadal, la plaça de la 
Independència, l'estació de Renfe, les biblioteques o el sector de la muralla i els jardins 
més propers. Per contra, a la nit els transeünts es localitzen sota el pont de Fontajau, 
darrere l'hospital Trueta a la vora el Ter, també al sector de supermercats de Sant 
Ponç, les hortes de Santa Eugènia o el bosc sobre el cementiri de Girona.  
 
El tinent d'alcalde de Serveis Socials, Joan Olòriz, destaca la importància que ha tingut 
el centre de dia, de baixa exigència, per "conèixer, establir vincles i poder fer feina més 
eficaç amb el col·lectiu". Això sí, el responsable municipal adverteix que dels 107 sense 
sostre s'han diagnosticat trastorns per abús o dependència a alguna substància a 96. El 
perfil es manté en el d'un home d'uns 40 anys en què l'alcohol és un dels principals 
problemes, a més d'un alt índex de tabaquisme. Olòriz també admet que s'han detectat 
quatre o cinc casos de persones que vivien en cotxes, fos a la via pública o en algun 
garatge, però que com els casos d'ocupació de pisos "són casos molt puntuals en què 
intervenim". Una altra de les lluites se centra en l'entrada de xarxes organitzades de 
pidolaires que en determinats moments de l'any s'estableixen a la ciutat. “Viuen de la 
picaresca i si intervenim amb la policia opten per marxar, però sobretot som molt 
sensibles si hi ha menors”. 
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Les dades reflecteixen que el centre d'acolliment de la Sopa és al límit de les seves 
possibilitats, ja que al centre d'inserció hi ha en l'actualitat 54 persones, mentre que al 
centre de dia ahir mateix hi havia 45 usuaris, segons va confirmar la mateixa directora, 
Rosa Angelats. Durant l'any passat es van atendre 829 persones al centre d'inserció, i 
en només tres mesos de funcionament del centre de dia n'hi han passat 179, amb una 
mitjana diària de 40 persones. Olòriz admet que s'han sorprès pel nombre d'usuaris i 
que s'han superat les expectatives. Això sí, va tornar a reivindicar la necessitat de 
"crear una xarxa de centres com ara La Sopa a les comarques gironines, perquè Girona 
no pot ser l'excepció que confirma la regla". Va animar poblacions com ara Figueres, 
Olot o Blanes a poder crear un espai semblant que permeti atendre la pobresa extrema 
com fa La Sopa. 
Ampliar la notícia: El Punt 

 
• El 22-M podran votar 487.971 gironins i 11.272 estrangers 

 
Un total de 487.971 gironins i 11.272 estrangers residents a les comarques gironines 
podran votar en les eleccions municipals del 22 de maig, segons les dades que ahir va 
publicar l'Instituto Nacional de Estadística, que es podran consultar als ajuntaments des 
de dilluns fins al dia 11 d'abril. La xifra de gironins que podran votar ha augmentat de 
gairebé 10.000 persones respecte a les eleccions de fa quatre anys i 247.801 són dones 
i 240.170, homes.  
 
Per franges d'edat, la més àmplia és la que va dels 35 als 39 anys, amb 48.043 
electors, seguida dels electors entre 40 i 44 anys. En les pròximes eleccions hi haurà 
821 taules electorals, que es repartiran en les 400 meses dels 221 municipis gironins.  
 
Pel que fa als estrangers residents a les comarques gironines que tenen dret a vot, el 
col·lectiu més nombrós és el de ciutadans francesos, amb 2.555 persones. Després hi 
ha els 1.875 romanesos; els 1.531 alemanys; els 1.308 britànics, i els 1.126 italians. A 
més dels ciutadans de la UE, també podran votar els d'altres països amb els quals 
l'Estat espanyol ha firmat acords: Bolívia, Xile, Colòmbia, l'Equador, Noruega, Nova 
Zelanda, el Paraguai, el Perú, Cap Verd i Islàndia. A les comarques gironines podran 
votar 81 ciutadans de Bolívia, 105 de Colòmbia, 25 de Xile, 100 de l'Equador, 7 del 
Paraguai, 37 del Perú i 1 de Nova Zelanda. Girona és on hi ha més estrangers amb dret 
a vot, seguit de Roses, Castelló d'Empúries, Lloret de Mar, Palafrugell, Blanes i Torroella 
de Montgrí. 
Ampliar la notícia: El Punt 

 
 
Dilluns 4 d’abril 2011 
 

• Girona cau en el rànquing estatal de renda per càpita i perd poder adquisitiu  
 

La renda dels gironins ha augmentat al voltant d'un 35% des de l'any 2000. No 
obstant, creix per sota de la mitjana estatal i es veu afectada per un increment de 
l'índex de preus al consum superior, que corregeix a la baixa el poder de compra dels 
gironins. En conclusió, els gironins han perdut diversos punts de poder adquisitiu en 
relació amb la mitjana. Com ha passat en el conjunt de l'Estat, en els anys 2008 i 2009, 
la crisi econòmica i l'increment de l'atur va fer baixar el nivell de renda dels gironins.  
 
Però, quina és la renda mitjana d'un gironí? Respondre a aquesta pregunta és 
enfrontar-se a una inacabable llista d'estadístiques i denominacions només a l'abast 
d'economistes. Cada any, la fundació de les caixes d'estalvis (Funcas) edita el seu 
Balanç Econòmic Regional, que ha esdevingut una referència per les seves estimacions. 
En el d'enguany, que actualitza les dades fins al 2009, posa en relleu que els gironins 
estan perdent poder adquisitiu a marxes forçades. 
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La millor anàlisi del nivell de riquesa o poder adquisitiu el trobem en l'estadística "de 
renda familiar bruta per càpita ajustada pel poder de compra". Aquest indicador surt de 
sumar tots els ingressos per habitant -comptant transferències pagades i rebudes i les 
prestacions socials- i de restar-li els impostos directes. Finalment, la xifra s'ajusta al 
poder de compra -nivell de preus de cada província. 
 
Segons Funcas, la renda familiar bruta disponible per càpita ajustada pel poder de 
compra era el 2009 de 23.183 euros de mitjana a les comarques gironines, un 15,4% 
superior a la mitjana estatal. Nou anys enrere, la renda mitjana dels gironins superava 
l'estatal en un 37,52. Aquesta situació ha fet perdre a Girona algunes posicions en el 
rànquing provincial de renda per càpita. Segons Funcas, el 2000 els gironins érem els 
que rebíem una renda més alta (18.738 euros de mitjana), amb molta diferència 
respecte a les províncies que la seguien: Navarra (16.561), Madrid (16.150) i Biscaia  
 
(16.336). En les últimes dades, Biscaia (27.109 euros), Navarra (25.640), Àlaba 
(24.589), Guipúscoa (23.797) i Madrid (23.578) releguen les comarques gironines al 
sisè lloc.  
 
Les dades agreugen la tendència detectada fa uns anys en un estudi del professor de la 
UdG Modest Fluvià, que va analitzar el període 2000-2005. En aquella ocasió, va 
concloure que la reducció del diferencial s'havia de buscar en el menor creixement de 
l'economia gironina i en un creixement més alt dels preus.  
 
La tendència de Girona es reprodueix, encara que en menor contundència, en el 
conjunt de Catalunya. A partir de les dades actualitzades, el catedràtic d'Economia de la 
Universitat de Barcelona Jordi Pons i Novell va publicar un article en el qual apunta que 
hi ha diversos motius que explicarien la «decadència gradual» de Catalunya, entre les 
quals cita un impacte superior de la crisi industrial o un creixement de la població a 
causa de la immigració. No obstant, es mostra convençut que «el principal llast» són les 
transferències de l'Estat (dèficit fiscal), que provoquen tensions en les arques públiques 
i asfixien les possibilitats de creixement de l'economia catalana. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Divendres 8 d’abril 2011 
 

• Les urgències per insuficiència cardíaca es redueixen un 70% 
  

La coordinació entre professionals de l'Atenció Primària i la hospitalària ha estat 
tradicionalment l'objectiu que persegueixen gestors de la sanitat pública per garantir 
una bona assistència als ciutadans. I la creació de programes per mirar de garantir la 
continuïtat d'aquesta assistència ja ha donat els primers fruits a Girona. Les urgències 
per insuficiència cardíaca de l'hospital Trueta s'han reduït un 70% en cinc anys, gràcies 
al Programa de Prevenció i Suport a l'Alta (PiSA). 
 
Aquest projecte consisteix en un model de continuïtat assistencial adreçat inicialment a 
pacients amb insuficiències cardíaques i patologies respiratòries cròniques, que en un 
lustre ha visitat un total de 828 pacients (amb una mitjana de 72 i 73 anys) amb 
aquestes dolències. La intervenció d'aquest programa d'atenció als pacients i a la seva 
família inclou el tractament de la malaltia, l'educació per la salut especialitzada i 
l'atenció en les aguditzacions. 
 
Totes aquestes activitats estan perfectament coordinades entre l'àmbit hospitalari i 
l'Atenció Primària, i han demostrat el seu benefici a través de la millora del control dels 
pacients, la reducció dels ingressos per aguditzacions, la disminució de l'impacte sobre 
el servei d'urgències i també sobre les estades hospitalàries.  
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Els pacients s'atenen majoritàriament a la consulta externa del PiSA per un equip que 
està format per cardiòlegs, pneumòlegs, internistes, infermeres clíniques i gestores de 
casos. Allà són visitats per la infermera i el metge especialista, que valoren l'estat clínic 
i la seva evolució, així com els coneixements que el pacient té de la seva malaltia, la 
medicació que necessita i els hàbits de vida.  
 
Es tracta fonamentalment d'una educació personalitzada que és seguida posteriorment 
per les infermeres gestores de casos, ja sigui en visites al domicili o en controls 
periòdics. Els pacients també són atesos quan hi ha una agudització de la malaltia de 
manera precoç o a demanda del pacient, que disposa d'un número de telèfon que el 
connecta directament amb les infermeres. 
 
En cinc anys aquests pacients han generat més de 1.100 trucades telefòniques i també 
s'ha detectat una forta disminució dels errors en la utilització dels medicaments, ja que  
 
en iniciar el programa el 74,5% de pacients amb patologia respiratòria cometia errors 
en l'administració dels medicaments, i ara se situa en xifres properes al 15%. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dissabte 9 d’abril 2011 
 

• Temperatures rècord a les comarques de Girona a l'abril 
  

La combinació d'un anticicló i l'entrada d'aire càlid del sud va fer que ahir les 
temperatures de les zones interiors de les comarques de Girona pugessin fins a nivells 
històrics. A l'observatori de Sant Daniel de Girona, per exemple, el termòmetre va 
arribar a marcar 33 graus a dos quarts de quatre de la tarda. "És la més alta d'un mes 
d'abril a Girona des que al 1884 es va començar a registrar la temperatura", va explicar 
ahir Gerard Tauler, observador de la xarxa meteorològica de Catalunya. En una altra 
estació gironina -la de la Devesa- es va arribar als 31,4 graus i a Salt (en concret, a la 
plaça de Sant Cugat) als 32,6 graus.  
 
A Banyoles, a dos quarts de tres van arribar als 30,6 graus, que és el registre més alt 
des del 1950, va informar l'observador meteorològic Enric Estragués. "Són 
temperatures pròpies del maig", va dir. En termes similars es van expressar a Setcases, 
on els termòmetres van marcar 22 graus; i a Sant Pau de Segúries, on van arribar als 
26 graus, va explicar l'observador Joan Solà. A la Vall de Bianya es va arribar als 30,5 
graus. "És la més alta des que al 1977 varem començar a controlar la temperatura, 
però altres anys s'havia arribat als 27 i 28", va manifestar l'observador meteorològic 
Jordi Zapata. 
Ampliar la notícia: El Punt 

 
• La construcció d'habitatges a Girona se situa en mínims històrics el 2010  
  

La construcció gironina ha entrat "en aturada tècnica" i el 2010 només es van començar 
1.993 habitatges a la demarcació, una xifra que el sector qualifica "de subsistència". La 
dada contrasta, sobretot, amb el moment de màxim boom immobiliari a la demarcació, 
ara fa cinc anys, quan es van arribar a iniciar 22.383 habitatges. Segons la gerent del 
Gremi de Promotors, Remei Juanola, l'any passat la construcció va assolir el seu mínim 
històric "d'ençà de la postguerra".  
 
Per a aquest 2011, de moment les previsions no són optimistes. Tot i que el sector 
assegura que ja s'ha tocat fons, reprendre les obres dependrà, en gran part, que s'obri 
l'aixeta del crèdit. El secretari del Gremi, Josep Donés, però, espera que el segon 
semestre d'any sigui millor que el del 2010 i es puguin engegar algunes obres.  
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També va avançar que, a partir d'ara, les coses han canviat al sector. Per això, va 
explicar que la majoria dels habitatges que es comencin a aixecar ja s'hauran venut 
"perquè es demana prebenda i hi ha garantia de compra". D'altra banda, Donés va dir 
que, en endavant, les promocions immobiliàries s'adequaran a la realitat del mercat. 
"Això vol dir que els pisos seran més barats, perquè el preu del sòl s'ha abaixat, i que 
les superfícies s'ajustaran a la composició de les noves famílies", va concretar el 
secretari del Gremi de Promotors.  
 
Actualment, es calcula que a les comarques gironines hi ha uns 12.000 habitatges 
pendents de trobar comprador. L'estadística anual del Gremi de Promotors també 
permet veure com al 2010 la compravenda d'habitatges va augmentar un 4,85%. 
Aquest és el primer percentatge positiu que es registra en tres anys, d'ençà que va 
començar la crisi econòmica.  
 
En concret, l'any passat es van vendre 8.474 habitatges a les comarques gironines, 
mentre que al 2009 la xifra va ser de 8.082. De totes maneres, per als constructors 
això en cap cas és un signe de recuperació, sinó que té dos referents clars: l'increment 
de l'IVA i la fi de la deducció en renda per a habitatge habitual.  
 
L'estudi també recull que els preus de l'habitatge han tornat a situar-se al nivell del 
2005 a la majoria de poblacions gironines. Durant la presentació de l'estadística, els 
promotors van voler rebatre l'afirmació feta per l'economista Modest Fluvià, qui va 
augurar que els descensos encara havien d'anar a més durant la presentació de 
l'informe FOEG. Per als constructors, és "agosarat" preveure que encara no s'ha tocat 
fons, perquè el mercat és molt dispar. Així, per exemplificar-ho, expliquen que no és el 
mateix un propietari que s'hagi de vendre el pis perquè no pot afrontar la hipoteca, que 
un promotor que encara mantingui preus similars als del 2007 en espera que els 
habitatges es venguin. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
• Els promotors creuen que el preu dels pisos torna a ser lògic 
 

El preu de l'habitatge ja torna a ser lògic i correcte. Així ho considera el gremi de 
promotors i constructors de la demarcació de Girona, segons el qual, dir que el sector 
de la construcció encara no ha tocat fons, tal com afirmava fa alguns dies la patronal 
gironina FOEG, és "agosarat". Segons el secretari del gremi, Josep Donés, "les coses 
són on havien de ser". Això vol dir que, segons les dades presentades ahir en roda de 
premsa, els preus actuals són similars als que hi havia l'any 2005 -i, en algunes 
poblacions, similars al 2004.  
 
Per exemple, a la ciutat de Girona, en un zona intermèdia de preu, un habitatge nou 
d'entre 55 i 75 metres quadrats costava l'octubre de l'any passat 2.774 euros el metre 
quadrat. L'octubre del 2007 eren 3.632 euros. I, si ens el 2005, 2.856 euros. A Lloret 
estem parlant de 2.625 euros -el 2005 eren 2.621 euros-. A Figueres, 1.920 i 2.202 
euros, l'any passat i el 2005, respectivament. I així la resta de poblacions analitzades 
pel gremi. 
 
Per Donés, però, les coses han canviat i a partir d'ara les noves promocions 
immobiliàries s'han d'adequar a les necessitats del mercat. "Això vol dir que els pisos 
seran més barats, perquè el preu del sòl ha baixat, i que les superfícies s'ajustaran a la 
composició de les noves famílies", va dir Donés. I, segons el secretari del gremi, ha de 
ser així en l'habitatge nou, en el de segona mà i també en el lloguer i les segones 
residències. "Els lloguers s'han de situar en uns 500 euros i les hipoteques en uns 800 
euros mensuals. El preu cal que s'adeqüi a la quota que es pot pagar. Potser un 
mileurista haurà de llogar. Però dos mileuristes ja podran comprar", afirma.  
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En aquest sentit, Pere Bahí, vicepresident del gremi, considera que el mercat 
immobiliari és dispar. "Hi ha propietaris que tenen necessitat de vendre ràpid. D'altres, 
no. I això provoca una variabilitat de preus que dificulta fer una generalització", 
considera. I afegeix: "Al final, l'oferta i la demanda acaba posant tothom al seu lloc".  
 
El gremi considera que l'increment de les vendes d'habitatges serà lent. “Ara les obres 
que es comencen ja tenen comprador. Això dóna garanties i seguretat, però, alhora, 
provoca que tot vagi més lent”, explica Donés. 
 
L'any 2010, la compravenda d'habitatges va pujar un 4,85%, motivada per l'eliminació 
de la desgravació en la compra de pisos i per l'increment de l'IVA al juliol. En total, es 
van tancar 8.474 operacions –el 2009 en van ser 8.082–. Ara, el sector centra les seves 
esperances a trobar solucions a la falta de finançament. 
Ampliar la notícia: El Punt 

 
 
Diumenge 10 d’abril 2011 
 

• Una parella de mileuristes a Girona només pot comprar un pis de 59 metres 
quadrats  

  
Una parella de mileuristes a Girona pot comprar un habitatge de 59 metres quadrats, 
segons un anàlisi elaborat pel portal immobiliari Fotocasa.es. Amb uns ingressos 
mensuals de 2.000 euros en total, aquesta parella pot accedir a un pis d'aquestes 
dimensions si es té en compte el preu mitjà de l'habitatge de segona mà a Girona, que 
el mes de març es va situar en 2.613 euros per metre quadrat.  
 
Les perspectives per aquest col·lectiu han millorat molt respecte al 2008 quan una 
parella de mileuristes només podia comprar un habitatge de 48 metres quadrats a 
Girona. Només un any més tard, després de la caiguda de l'euríbor -principal indicador 
al qual es referencien les hipoteques a Espanya- i la conjuntura econòmica del moment, 
la mateixa parella podia aspirar a un pis de fins a 87 metres quadrats, quasi el doble.  
 
"És un bon moment per adquirir un habitatge, ja que els preus s'han reduït un 25%, els 
símptomes del mercat és que ja no es produiran grans ajustos a la baixa", va aconsellar 
el director de fotocasa.es, Christian Palau, en un comunicat.  
Per realitzar el càlcul de la hipoteca mitjana, el portal immobiliari, en col·laboració amb 
Bankimia, situa com a referència un euríbor del 2,5% més el 0,75% del tipus d'interès 
aplicable, cosa que dóna lloc a un valor màxim de 154.440 euros, a pagar en 27 anys 
en mensualitats de 700 euros al mes.  
 
Per a Palau, la situació del col·lectiu davant l'"alternativa de compra" està començant a 
donar "símptomes de millora". I és que el 2008, una parella de mileuristes a Girona 
només podia comprar un habitatge de 48 metres quadrats, amb un euríbor superior al 
4% mentre que ara, les dimensions del pis al qual es pot accedir s'han ampliat prop 
d'un 23% fins els 59 metres quadrats. 
 
Pel que fa a la resta de capitals de província catalanes, Lleida és la que va registrar el 
preu més baix el març (1.780 euros per metre quadrat), i per tant, permet a una 
parella amb uns ingressos mensuals de 2.000 euros accedir a l'habitatge més gran de 
tota la comunitat autònoma. Malgrat tot, Lleida registrava unes dades més positives el 
2009. Després de la caiguda de l'euríbor i del preu dels pisos, una parella amb les 
mateixes condicions podia comprar el 2009 un pis de fins a 131 metres quadrats.  
 
A Tarragona, el preu mitjà de l'habitatge de segona mà es va situar en 2.361 euros per 
metre quadrat, cosa que representa que una parella de mileuristes podia accedir a un 
pis de 59 metres quadrats. 
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En el cas de Barcelona, les dimensions de l'habitatge es redueixen fins als 39 metres 
quadrats. Es tracta del segon immoble més petit d'Espanya al qual pot accedir aquest 
sector de població després de Sant Sebastià on un parella de mileuristes només pot 
accedir a un pis de 29 metres quadrats. 
 
Pel que fa a les xifres nacionals, els espanyols poden accedir a un pis de 69 metres 
quadrats, ja que el portal immobiliari situa el preu mitjà de l'habitatge en 2.230 euros al 
mes a Espanya. Malgrat la millora de les perspectives d'aquest col·lectiu per comprar 
un habitatge, l'associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (Adicae) preveu un 
encariment de les hipoteques entorn de 15 euros mensuals després de la pujada dels 
tipus d'interès aplicada pel Banc Central Europeu. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
 
Dimarts 12 d’abril 2011 
 

• Girona és l'aeroport important que perd més passatgers el primer trimestre 
de l'any  

 
L'Aeroport de Barcelona va registrar durant el primer trimestre de 2011 un total de 
6.685.634 usuaris, fet que implica un creixement del 15,5% respecte al 2010, en 
detriment de Girona el trànsit del qual va caure un 30%, assolint els 656.724 usuaris. 
També va patir el mateix efecte l'aeroport de Reus, amb un descens del 16,3%. Si ens 
fixem únicament en el mes de març, van transitar per l'aeroport de Girona 269.699 
viatgers, un 26% menys que el març de 2010, mentre que Barcelona, amb 2.592.509, 
creixia un 13,3%. L'aeroport de Girona obté el descens més acusats entre els principals 
de l'Estat, superat només per alguns aeròdroms amb trànsit insignificants, inferiors als 
5.000 passatgers.  
 
Pel que respecte als moviments el mes de març, les instal·lacions de Vilobí d'Onyar han 
registrat 2.561 operacions, que es tradueixen en una caiguda del 21,8%. En l'acumulat 
del 2011, s'han efectuat 6.609 enlairaments i aterratges, un 29,6% menys que el 2010. 
També va patir un descens el trànsit de mercaderies, després de mesos de creixement, 
ja que els 19.564 quilos que hi han transitat el març representen un descens del 
12,3%. En l'acumulat del primer trimestre, el trànsit de mercaderies continua força més 
alt (874%) que en el període gener- març de 2010. Mentrestant, l'aeroport de 
Barcelona es beneficia de l'arribada de Ryanair tant com se'n perjudica el de Girona. 
L'aeroport barceloní va efectuar de gener a març 67.373 enlairaments i aterratges, 
apuntant un creixement interanual del 10,9%. D'altra banda, va gestionar en els tres 
primers mesos de 2011 un total de 24.760.081 quilos de mercaderies, un 1,2% menys. 
Ryanair, ja se sap, només transporta passatgers.  
 
Les dades del primer trimestre confirmen el creixement de l'aeroport barceloní durant el 
2010, quan va rebre 29,2 milions de passatgers, augmentant un 6,5% el seu trànsit.  
Una dada preocupant és que una gran part -pràcticament un 20%) dels viatgers que 
van utilitzar l'aeroport de Girona entre gener i març ho van fer en vols domèstics. A 
partir del 3 de maig, Ryanair elimina tots aquests vols excepte el Girona- Palma de 
Mallorca (eliminant per tant el Girona- Madrid, que és el que més ocupació té), la qual 
cosa permet augurar un encara més greu descens en les xifres de viatgers a partir 
d'aquesta data. Tot depèn de si finalment Ryanair i Generalitat arriben a un acord pel 
que fa a les subvencions. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

• La construcció concentra el 70% de baixes d'autònoms 
  

Girona comptava a finals de març amb 59.408 treballadors afiliats al règim especial 
d'autònoms, xifra que suposa que poc més d'un miler s'ha donat de baixa en l'últim 
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any. Set de cada deu dels que han decidit plegar treballen per a empreses del sector de 
la construcció. A finals de la setmana passada, el Gremi de Promotors alertava que el 
sector estava en aturada tècnica, i que la construcció d'edificis estava en mínims 
històrics. La conseqüència directa és el tancament d'empreses del sector, l'increment de 
l'atur, i la disminució de professionals que, per compte propi, hi treballen. Segons dades 
del Ministeri de Treball, a Girona hi ha actualment 10.929 autònoms a la construcció, 
707 menys que ara fa un any. 
 
La construcció és després del comerç (13.959 afiliats) el sector que més autònoms 
ocupa, per davant de l'hostaleria (7.009) i la indústria (5.364). Els treballadors que 
cotitzen en aquest règim especial de la Seguretat Social suposen la meitat del que les 
cambres de comerç comptabilitzen com a empresa.  
 
 
Un dels problemes que es troba el col·lectiu d'autònoms és el seu baix nivell formatiu. 
Fa uns dies, la Cambra de Comerç de Girona, en el decurs d'una trobada amb 
representants de l'administració a la planta d'ATO a Vidreres, va reclamar als Serveis 
d'Ocupació i Empresa estudiar alguna línia d'ajut per a la formació de les persones 
autònomes, excloses de la formació bonificada actual.  
 
Segons va informar la corporació empresarial, la Cambra i Ensenyament es van posar 
d'acord que un dels eixos primordials per a la millora de la competitivitat de les nostres 
empreses és reforçar els estudis tècnics de la Formació Professional. Aquesta proposta 
va tenir el ple suport de la direcció d'ATO, que va remarcar la dificultat en trobar 
tècnics especialitzats en electromecànica i indústries alimentàries. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimecres 13 d’abril 2011 
 

• L'Eixample atrau el 61% dels nous negocis a Girona 
  

La dinàmica empresarial a la ciutat de Girona en el darrer trimestre del 2010 és 
positiva. És a dir, hi van haver més obertures de negocis que no pas tancaments. Tot i 
això, les dades s'allunyen de les registrades el 2009. La quantitat neta són 11 noves 
societats mercantils (51 obertures per 40 tancaments), que suposa un descens del 
57,7% interanual, segons dades de l'observatori del mercat de treball d'Antena de 
Girona.  
 
El sector de l'Eixample és el que més atrau les noves empreses. En aquest període se'n 
van crear 31, que representa un 60,8% del total a la ciutat. Seguit de lluny hi trobem el 
sector sud, amb l'obertura de 6 negocis (11,8%), el centre i el sector oest, amb 4 i un 
7,8% cadascú, i Santa Eugènia (3 i 5,9%). 
 
L'Eixample, però, també és líder a la ciutat en tancament d'empreses (24 dissolucions, 
que és un 60% del total). En segon lloc trobem el centre (7 i 17,5%) i el sector oest i 
Santa Eugènia (-3 i 7,5% cada un). A la resta, s'ha registrat una o cap dissolució.  
 
Així, la creació neta assenyala un creixement empresarial positiu a l'Eixample i el sector 
sud de manera destacada. En canvi, el centre i el sector est registren creacions netes 
negatives.  
 
Paral·lelament, hi ha barris on el nombre de creacions ha estat igual al de destruccions, 
com és el cas de Mas Xirgu (1 i 1), el sector nord (1 i 1) i Santa Eugènia (3 i 3). 
 
A l'àrea urbana de Girona, l'evolució ha estat semblant. En els darrers tres mesos del 
2010 es van crear 68 societats mercantils i se'n van dissoldre 55. D'aquesta manera, la 
creació neta d'empreses es va situar, percentualment, en un 48% negatiu. Per 
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municipis, el que va registrar la constitució més alta de negocis va ser Fornells de la 
Selva (6), seguit de Salt (5) i Riudellots de la Selva (2). Bescanó, Quart, Sarrià de Ter i 
Sant Julià de Ramis només van assolir un nou negoci cada un. En el cas de la dissolució 
d'empreses, en canvi, el municipi que lidera el rànquing és Salt (6), que juntament amb 
Celrà (2), Riudellots de la Selva (2) i Sarrià de Ter (2) aglutinen gairebé el 80% de 
tancaments. Pel que fa a la creació neta, només dos municipis presenten creixements 
positius: Sant Julià de Ramis i Fornells de la Selva, amb 1 i 6 de saldo positiu. En canvi, 
Celrà, Salt i Sarrià tenen saldo negatiu. 
Ampliar la notícia: El Punt 

 
 
 Dissabte 16 d’abril 2011 
 

• Uns 2.100 desocupats de la ciutat de Girona ho són de llarga durada 
  

A la ciutat de Girona hi ha actualment 7.536 persones que estan aturades (un 7,4% 
més que el març del 2010) i, d'aquestes, unes 2.100 fa més d'un any que busquen 
feina. Són dades que va facilitar ahir el tinent alcalde de Polítiques Socials de 
l'Ajuntament de Girona, Joan Olòriz, segons el qual, les dades d'augment de la 
desocupació "es tradueixen en més pressió per als serveis socials" municipals. En la 
diagnosi presentada ahir hi ha dades certament negatives, com ara el fet que l'atur s'ha 
doblat des del 2008, que un 12% de les empreses de la ciutat han desaparegut en els 
darrers tres anys i que s'han presentat 16 expedients de regulació d'ocupació.  
 
Per Olòriz, però, aquesta diagnosi ha de servir "per no conformar-nos a ser espectadors 
de la crisi, sinó pensar a fer polítiques actives" que permetin revertir la situació. En 
aquest sentit, Olòriz va proposar una modificació de l'actual fiscalitat que regula 
l'impost de béns immobles (IBI) perquè sigui progressiu amb relació al valor de 
l'habitatge. Pel tinent d'alcalde, no és el mateix el preu d'un metre quadrat al barri de 
Vila- roja, als afores de la ciutat, que a Torres de Palau, una zona residencial. Al seu 
parer, les persones que tenen més recursos econòmics "han de fer un esforç" perquè si 
no es generarà una Girona de dues velocitats. D'aquesta manera, la proposta consisteix 
que pels habitatges situats als barris benestants de la ciutat es pagui un IBI 
proporcionalment més elevat que pels de les zones més desfavorides. Això, però, no ho 
pot modificar el consistori, sinó que és competència del govern estatal, i caldria tirar 
endavant una proposició de llei. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 
 

Dimarts 19 d’abril 2011 
 

• El preu dels pisos baixa un 5,4% el darrer trimestre 
  

El preu de l'habitatge lliure a les comarques gironines s'ha situat en 1.916,1 
euros/metre quadrat en el primer trimestre d'aquest any, que suposa un descens del 
5,4% respecte al mateix període del 2009 i que s'equipara al nivell de preus de l'any 
2006. En canvi, l'habitatge protegit costa, de mitjana, 1.174,7 euros/metre quadrat. 
Aquí estem parlant d'un increment interanual del 6%. Pel que fa a les poblacions de la 
demarcació de més de 25.000 habitants, Girona és la ciutat més cara (2.082 
euros/metre quadrat) mentre que la més barata és Salt (1.416,8). Entre una i l'altra hi 
ha Lloret (1.974,9), Blanes (1.933,5), Olot (1.753,8) i Figueres (1.527,3). 
Ampliar la notícia: El Punt 

 
• Les dones de Girona són mares als 30, un any abans que la mitjana 

espanyola 
  

Les dones de les comarques de Girona són mares abans que a la resta de l'Estat. 
Segons es desprèn de l'estimació de població de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) -
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actualitzada a 1 d'abril- les gironines són mares als 30,20 anys, mentre que la mitjana 
espanyola és als 31,06 anys. A més, les mares de la província tenen més fills que les de 
la mitjana espanyola. En aquest cas, les gironines són mares 1,61 vegades per l'1,41 de 
mitjana estatal. Durant aquest primer trimestre de 2011, a les comarques de Girona 
s'han produït 2.148 naixements, dels quals 1.107 han estat nens i 1.040 nenes. L'edat 
en què les gironines decideixen ser mares és una de les més baixes de l'Estat. Per 
exemple les mares de Barcelona decideixen ser-ho just un any més tard de mitjana que 
les gironines als 31,20 anys. Melilla és la província on la mitjana és més baixa, amb 
29,34 anys; mentre que la més alta és Biscaia, amb 32,20 anys. D'altra banda,  
 
aquestes dades d'estimació de població indiquen que durant els primers tres mesos de 
l'any hi ha hagut un saldo migratori negatiu de 814 persones, especialment d'homes. 
Les dades publicades de l'INE revelen que han marxat 635 homes, per 179 dones. De la 
mateixa manera, els moviments interprovincials indiquen que un total de 4.381 
persones han marxat a d'altres províncies de l'Estat, mentre que 3.864 més han decidit 
venir fins a les comarques de Girona; de la qual cosa resulta un saldo negatiu de -518 a 
la província. Durant aquests primers mesos, la població resident a Espanya es va 
incrementar en 118.196 persones respecte al mateix període de 2010, fins arribar als 
46.148.605 habitants. No obstant, es tracta d'una estimació subjecta a variacions. 
D'altra banda, l'esperança de vida a Espanya segueix augmentant. En el primer 
trimestre, es fixava en 78,81 anys per als homes i en 84,81 per a les dones. A Girona 
se situa als 79,34 anys per als homes, i als 85,07 per a les dones. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimecres 27 d’abril 2011 
 

• Una de cada tres famílies dels alumnes de Girona són castellanoparlants 
  

El servei municipal d'Educació de l'Ajuntament presenta avui un informe i insta al 
Departament a difondre dades sobre resultats acadèmics dels centres. Aproximadament 
una tercera part de les famílies dels alumnes escolaritzats a Girona parlen habitualment 
castellà, però es desconeix encara si aquest fet té o no alguna influència en els 
resultats acadèmics, segons va informar ahir a aquest diari la regidora d'Educació de 
l'Ajuntament de la ciutat, Núria Terés. Aquesta és una de les dades que es poden 
concloure d'un informe sobre la composició social de l'alumnat als centres educatius 
durant el curs 2009-2010, que avui es presentarà en un acte al Centre Cultural La 
Mercè.  
L'informe és de l'Observatori Municipal de l'Equitat Educativa, que es va crear durant el 
curs 2008-2009 amb l'objectiu de disposar d'un servei que permetés fer una anàlisi de 
les variables per millorar els resultats. Terés vol, però, tornar a fer una crida perquè el 
Departament d'Ensenyament difongui dades sobre els resultats acadèmics dels centres. 
"Voldríem corregir qualsevol dèficit", indica.  
 
L'informe també inclou altres dades, algunes sobre la formació de la família, en què es 
constata que les mares tenen en conjunt estudis superiors als pares. A l'Observatori hi 
ha la Fundació Ser.Gi, la UdG, l'Ajuntament i el Departament d'Ensenyament. S'han 
recollit dades de P3, 6è de primària i quart d'ESO per mitjà d'unes enquestes a les 
famílies. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 

• La factura de les pensions ja supera els cent milions d'euros al mes a Girona 
  

a factura en pensions contributives de la Seguretat Social a la província de Girona ha 
pujat aquest abril a 103,5 milions d'euros, als que cal sumar altres 1,5 milions en 
prestacions no contributives. Són dades fetes públiques pel Ministeri de treball, que 
constaten com la pensió mitjana a Girona (719 euros al mes) queda encara molt lluny 
de la del conjunt de l'Estat (802). 
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A Girona hi havia a principi d'abril prop de 144.000 pensionistes, la majoria dels quals -
més de 92.000- són jubilats amb una prestació mensual mitjana de poc més de 800 
euros. A final d'any, un jubilat gironí haurà cobrat de mitjana 1.300 euros menys que el 
jubilat tipus del conjunt de l'Estat. 
 
A Espanya, la pensió mitjana de jubilació va arribar l'abril els 911,72 euros mensuals, 
fet que suposa un 3,6% més respecte al mateix mes de 2010. La pensió mitjana del 
sistema, que comprèn les diferents classes de pensió (jubilació, incapacitat permanent, 
viduïtat, orfandat i a favor de familiars), es va situar en iniciar-se el present mes en 
802,26 euros mensuals, un 3,3% més. L'abril, la Seguretat Social va destinar 7.046 
milions d'euros al pagament de les pensions contributives, un 5% més que en el mateix 
mes de 2010. 
 
 En el quart mes de l'any, el nombre de pensions contributives de la Seguretat Social va 
arribar a la xifra de 8.783.766, cosa que representa un creixement de l'1,6% respecte 
al mateix mes de l'any anterior. D'aquesta quantitat, 5.229.691 pensions van ser de 
jubilació (2 ,2%), 2.306.515 de viduïtat (0,9%), 937.294 d'incapacitat permanent 
(0,5%), 272.443 d'orfandat (1,6%) i 37.823 de favor de familiars (0,4%).  
 
Per abonar aquestes prestacions, la Seguretat Social va destinar un total de 7.046,8 
milions d'euros (un 5% més), dels quals 4.768 milions van correspondre a la nòmina 
mensual de les pensions de jubilació (5,8%); 1.349,8 milions a pensions de viduïtat 
(3,5%); 813,4 milions a incapacitat permanent (2,9%); 97,6 milions a orfandat (4,1%); 
i 17,8 milions a favor de familiars (3,3%).  
 
Per comunitats autònomes, n'hi va haver tres que van seguir superant l'abril la pensió 
mitjana nacional, establerta en 911,72 euros al mes. País Basc, Astúries i Madrid van 
registrar les pensions mitjanes més elevades.  
 
Les van seguir Navarra (906,76 euros mensuals), Ceuta (849,05 euros), Cantàbria 
(834,96 euros), Aragó (832,68 euros), Catalunya (827,75 euros), Melilla (782,57 
euros), Castella i Lleó (779,90 euros), La Rioja (767,45 euros), Canàries (752,66 euros), 
Castella-la Manxa (749,24 euros), Comunitat Valenciana (736,51 euros), Andalusia 
(735,01 euros) i Balears (730,83 euros).   
 
Tanquen la taula, amb les pensions menys quantioses, Múrcia, amb una pensió mitjana 
de 707,13 euros mensuals; Extremadura, amb 682,70 euros, i Galícia, amb 671,77 
euros al mes. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dijous 28 d’abril 2011 
 

• Girona duplica en un any el nombre de pisos buits 
  

Les dificultats en els últims anys per vendre els pisos que s'acaben ha comportat que 
en poc més d'un any la xifra d'habitatges buits a la ciutat de Girona s'hagi duplicat. Un 
estudi fet per la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) ha calculat que durant el 
2010 la capital gironina tenia uns 1.300 habitatges buits, una xifra molt superior a la de 
l'any anterior, quan el mateix estudi situava el volum de pisos en desús en 663. Unes 
dades que en anys com el 2006 i 2007 es van situar en 491 i 468, en ple auge del 
mercat immobiliari.  
 
El mateix estudi argumenta aquest important augment d'habitatges buits amb les 
dificultats que està trobant el sector immobiliari per vendre els habitatges nous que 
s'acaben de construir. Un dels problemes que explica l'increment d'immobles sense 
inquilins és que, en molts casos, passa més d'un any amb els pisos acabats de fer 
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abans no s'aconsegueixen vendre. L'estudi de la UMAT ha utilitzat els consums dels 
comptadors d'aigua per xifrar el nombre d'habitatges sense inquilins, ja que és molt 
complicat obtenir les dades per qualsevol altre mecanisme i que pugui ser fiable per 
extreure conclusions validables del panorama immobiliari de la ciutat.  
 
Tot i aquest important creixement de pisos buits, que ha suposat que se'n dupliquin les 
xifres a la ciutat, el volum d'habitatges en desús només suposa el 2,77% d'una ciutat 
on hi ha comptabilitzats més de 47.000 habitatges. Això suposa que a Girona hi ha uns 
10.000 pisos ocupats, però que els seus inquilins no estan empadronats a la ciutat.  
 
En aquest cas cal tenir en compte la presència de la Universitat de Girona (UdG), que 
comporta un gran nombre d'habitatges ocupats per estudiants que habitualment no 
s'empadronen a la ciutat malgrat fer-hi vida durant bona part de l'any. Això suposa un 
gran estoc de pisos de lloguer al mercat, fet que també té incidència en l'anàlisi dels 
preus dels lloguers, ja que la comunitat universitària genera una major demanda de 
pisos a la ciutat que no hi ha a l'àrea metropolitana. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 
 

Divendres 29 d’abril 2011 
 

• Un estudi revela que Girona té la taxa d'escombraries més cara de l'Estat  
 

Un informe elaborat per l'Organització de Consumidors i Usuaris situa Girona com la 
ciutat que té la taxa de recollida d'escombraries més cara de tot l'Estat espanyol, amb 
una mitjana anual de 142,35 euros, quan fent un promig estatal la quantitat a pagar en 
un any és de 78,9 euros. La diferència amb la segona població és substancial. És Palma 
de Mallorca amb 119,02 euros. La segueixen Sant Sebastià i Jerez de la Frontera amb 
116 euros. A la banda baixa hi ha ciutats com Alacant (25 euros), Àvila i Melilla (40 
euros) i Palència (41). A nivell català, les diferències amb les altres grans ciutat és més 
que destacable. A Tarragona es paguen pràcticament 97 euros i a Lleida 57. De 
Barcelona i de Badalona no hi consten dades. L'elevat cost del servei és en part 
conseqüència dels continuats augment de la taxa que els darrers vuit anys ha pujat 
pràcticament un cinquanta per cent. És una qüestió que els dos grups de l'oposició més 
han criticat cada any durat els debats dels pressupostos i les ordenances fiscals. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

• Girona perd 14.600 llocs de treball en tres mesos 
  

El nombre de desocupats a les comarques de Girona va augmentar 12.100 persones en 
el primer trimestre de 2011, fins a situar-se en els 88.800 persones. La taxa d'atur va 
tancar març en el 22,33%, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) que 
publica l'Institut d'Estadística espanyol. Pel que fa a l'ocupació, a la demarcació gironina 
s'han destruït 14.600 llocs de treball en tres mesos. A Catalunya, el nombre de 
desocupats es va incrementar 40.900 persones i la taxa d'atur s'ha quedat fixada en el 
10,91%. En tres mesos, a Catalunya s'han destruït 34.100 llocs de treball. Al conjunt de 
l'Estat, la xifra de desocupats arriba als 4,91 milions i la taxa d'atur arriba al 21,29%. 
 
Pel que fa a la població activa, aquesta experimenta un increment de 42.900 persones 
en tres mesos i la xifra total se situa en els 23,06 milions. Així, la taxa d'activitat va 
caure onze centèsimes fins al 59,88%. La femenina ha arribar a un nou màxim fins als 
52,67% després d'haver augmentat set centèsimes.  
 
La població ocupada a Catalunya va baixar en el primer trimestre de l'any en 34.100 
persones, xifra que representa un descens trimestral de l'1,09%. Es tracta del segon 
trimestre consecutiu a la baixa, després de dos períodes trimestrals a l'alça. Entre març 
de 2010 i el mateix mes d'aquest any s'han creat 600 llocs de treball nous. Pel que fa 
als desocupats, el nombre va augmentar 40.900 persones fins al total de 727.600 
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persones entre gener i març. Es tracta, per tant, del segon trimestre consecutiu a l'alça. 
L'increment trimestral ha estat del 5,95% i el creixement anual ha estat del 7,6%.  
 
El nombre de persones actives, és a dir, la gent que té feina o bé que manifesta la seva 
disposició a buscar un lloc de treball, va augmentar 6.800 persones en el primer 
trimestre de 2011. Això significa un augment trimestral del 0,18% i un creixement de 
l'1,38% en un any. La taxa d'activitat es va situar al tancament del mes de març en el 
63,07%. Tres mesos abans, aquesta xifra estava situada en el 62,86%.  
 
 
El nombre de llars que tenen a tots els seus membres actius en situació d'atur 
experimenta un creixement en el primer trimestre de 58.000 persones i se situa en el 
1,386 milions. El nombre de llars amb tots els seus membres ocupats descendeix en 
154.600 fins als 9,066 milions. Respecte al mateix període d'un any abans, la variació 
en ambdós casos és també desfavorable, tot i que en menor grau que fa tres mesos. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Divendres 1 de maig 2011 
 

• La xifra de dones que es presenten a les eleccions cau d'un 37% a un 33%  
 

La llei de paritat, estrenada ara fa quatre anys en les eleccions municipals de l'any 
2007, no ha fet augmentar de forma substancial el nombre de dones que van en llistes 
electorals. Al contrari: si fa quatre anys el nombre de rostres femenins sí que va notar 
el "sacseig" de la nova llei, passant del 29% de dones que hi havia hagut el 2003 a un 
37%, enguany la quantitat ha tornat a retrocedir i només un 33% dels aproximadament 
9.800 candidats que concorren a les eleccions dels 221 municipis gironins són dones. El 
que sí que ha augmentat, en canvi, és la quantitat de dones que encapçalen 
candidatures: de les més de 700 llistes que s'han presentat al conjunt de la demarcació, 
123 estan encapçalades per dones. Es tracta d'una xifra més elevada que la de 2007, 
quan van ser 114, però tot i això continua essent un percentatge molt baix.  
 
La llei de paritat obliga a incloure almenys un 40% de dones en trams de cinc persones 
a les candidatures dels pobles que tenen més de 5.000 habitants. És a dir, que de cada 
cinc candidats, com a mínim dos han de ser dones (o homes).  
 
Però el fet que la normativa només s'apliqui als municipis que tenen més de 5.000 
habitants fa que, en el còmput global, la quantitat de dones que es presentin no arribi 
al 40% que busca la llei, perquè encara hi ha una gran quantitat de llistes de municipis 
petits, no subjectes a la llei, estan integrades pràcticament només per homes. Pel que 
fa a les dones que encapçalen candidatures, es dóna el cas de municipis com Rabós 
d'Empordà, Riudaura o Tossa de Mar, en què tots les candidates que es presenten són 
dones.  
 
De les 123 alcaldables femenines, n'hi ha moltes que ja són en aquests moments 
alcaldesses i que opten a la reelecció, com per exemple la socialista Maria Teresa 
Ferrés (Palamós), la convergent Imma Colom (Tossa de Mar), o la republicana Teresa 
Jordà (Ripoll).  
 
Altres, en canvi, encapçalen per primera vegada la llista de les municipals, i ho fan 
substituint altres dones: Pia Bosch, per exemple, pren el relleu d'Anna Pagans a Girona, 
mentre que el mateix fa Blanca Palmada amb Cristina Alsina.  
 
Pel que fa als pobles més petits de la demarcació, que funcionen amb el sistema 
denominat de "llistes obertes", cada cop hi ha més casos en què l'única candidata del 
partit també té rostre femení. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
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Dimecres 4 de maig 2011 
 

• Empate en las encuestas en las elecciones municipales en Girona 
 

Las elecciones municipales del 22 de mayo en Girona prometen ser las más reñidas de 
la historia de esta ciudad. CiU está en disposición de disputarle con éxito el triunfo en 
estos comicios a los socialistas, que llevan gobernando Girona de forma ininterrumpida 
desde los primeros comicios, celebrados en 1979. El sondeo realizado por Noxa 
Consulting para La Vanguardia los pasados días 25 y 26 de abril revela una situación de 
empate técnico entre PSC y CiU que refuerza el carácter decisivo de la campaña 
electoral que comienza este viernes.  
 
El barómetro señala una ventaja casi inapreciable -apenas dos décimas- de la 
candidatura nacionalista que encabeza Carles Puigdemont sobre la que lidera la 
socialista Pia Bosch. En cualquier caso, los 9 concejales que la encuesta otorga a los 
dos principales aspirantes quedan muy lejos de los 13 que marcan la mayoría absoluta 
en el consistorio. Caso de confirmarse estas expectativas, la respuesta a la pregunta de 
quién será el sustituto de la socialista Anna Pagans en la alcaldía de Girona no se 
concretará hasta después del 22-M y dependerá mucho de la capacidad de negociación 
de CiU y PSC.  
 
El sondeo de La Vanguardia, elaborado en vísperas del inicio de la campaña electoral, 
da a CiU una estimación de voto del 31,4%, con un incremento de 9,5 puntos y de tres 
concejales respecto al resultado cosechado por Carles Puigdemont hace cuatro años. 
En sentido contrario se mueven las expectativas de voto de los socialistas, que caen 
12,9 puntos respecto a los anteriores comicios locales para situarse ahora en el 31,2%. 
Los 9 concejales que este barómetro asigna al PSC supondrían para los socialistas el 
peor resultado desde las primeras elecciones, las de 1979, en que un joven Joaquim 
Nadal comenzó a labrar la larga hegemonía del PSC en el ayuntamiento gerundense. 
 
A pesar de esa igualdad casi absoluta entre CiU y PSC, la encuesta refleja que la 
voluntad de cambio político está instalada en el electorado gerundense. Dos de cada 
tres personas que participaron en la encuesta avalan la opción de que Girona ensaye 
una fórmula de gobierno distinta de la actual. Sólo los votantes socialistas de hace 
cuatro años rechazan mayoritariamente (un 53%) la necesidad del cambio. Los de 
Iniciativa expresan división de opiniones, mientras que los del PP -nueve de cada diez- 
se muestran a favor de este enunciado, que también comparte el 86% de los electores 
de CiU y el 76% de los de ERC.  
Ampliar la notícia: La Vanguardia 
 
 

Dijous 5 de maig 2011 
 

• Un sondeig dóna un empat tècnic de CiU i PSC a l'Ajuntament de Girona 
 

Un sondeig d'intenció de vot per a les properes eleccions municipals a Girona dóna un 
empat tècnic a PSC i CiU, amb nou regidors cadascun, en el que podrien ser els comicis 
més ajustats de la història de la ciutat, governada pels socialistes de forma 
ininterrompuda des del 1979. El sondeig fet per Noxa Consulting el 25 i 26 d'abril 
passats revela una situació d'empat tècnic, només superada per dues dècimes en la 
intenció de vot per la candidatura nacionalista que encapçala Carles Puigdemont sobre 
la que lidera Pia Bosch. Pel que fa a la resta de forces, PP es mantindria amb dos 
regidors, mentre que ERC i ICV-EUiA en perdrien un cadascun, quedant-se amb tres i 
dos representants, respectivament.  
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La Vanguardia publicava ahir una enquesta d'intenció per al proper 22 de maig a 
Girona. Si es compleixen els pronòstics, CiU i PSC obtindrien el mateix nombre 
d'escons, nou, en els pitjors resultats dels socialistes des del 1979, que en les passades 
eleccions van arribar als 10 escons, i en un bon avançament dels nacionalistes, que 
guanyarien tres regidors respecte a l'any 2007.  
 
Pel que fa a la resta de forces, el PP és l'única que es quedaria allà mateix, mantenint 
el seus dos regidors. En canvi, la resta de partits de l'Ajuntament de Girona, ERC i ICV-
EUiA, perdrien representació. Els republicans baixarien un escó i es quedarien amb tres 
representants a la cambra, mentre que els ecosocialistes també en perdrien un fins a 
quedar-se amb dos. Preguntats per quin candidat preferirien com a alcalde, el 22% dels 
enquestats aposten per Carles Puigdemont, mentre que el 21% ho fa per Pia Bosch. El 
candidat ecosocialista, Joan Olòriz, és el preferit pel 6%, mentre que Blanca Palmada, 
d'ERC, és escollida pel 3%, i la popular Concepció Veray també pel 3%. El 26% 
responen que no ho saben i el 19% que cap d'ells. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Diumenge 8 de maig 2011 
 

• Girona és la tercera capital de l'Estat on més s'ha encarit la compra l'últim 
any  

 
Fer la compra a la ciutat de Girona no resulta econòmic. Ho constata una vegada més 
l'informe trimestral de l'Observatori de Preus que prepara el Ministeri d'Indústria i que 
situa Girona com la vuitena ciutat més cara de l'Estat. Segons l'estudi corresponent al 
primer trimestre del 2011, omplir el cistell de la compra amb productes d'alimentació i 
drogueria a Girona és un 5,1% més car que ara fa un any -la tercera capital on més 
puja després de Huelva i Toledo-, però un 0,2% més econòmic que al desembre.  
 
L'estudi confirma que els gironins comprem la carn molt cara. És la segona ciutat de 
l'Estat en el rànquing i paguem, de mitjana, un 31% més que el que es gasten a 
Zamora en aquest producte. També hi ha molta diferència en les fruites i verdures, que 
a Girona costen un 22% més que a Melilla, la ciutat més econòmica en aquest àmbit. 
 
A l'hora de vigilar la despesa, l'informe assegura que un gironí es pot estalviar fins a un 
42% de la factura en productes d'adrogueria si opta per les referències més 
econòmiques. 
 
En el cas de l'alimentació envasada, l'estalvi podria arribar a un 38%. En el conjunt de 
l'Estat, el cistell del mercat de productes d'alimentació es va encarir un 2,1% durant el 
primer trimestre de l'any respecte al mateix període de 2010, a causa de la pujada del 
preu del peix (+9,3%), de les fruites i hortalisses (+2,5%) i, en menys grau, dels 
aliments envasats (0,9%). 
 
Els preus van augmentar en pràcticament totes les ciutats analitzades, excepte a 
Vitòria, Burgos i Santa Cruz de Tenerife. Huelva, per la seva part, va registrar la pujada 
més important (+12,8%), segons les últimes dades de l'Observatori de Preus.  
 
L'Observatori, que analitza els preus de 187 productes en un total de 4.132 
establiments de 56 grans ciutats espanyoles, posa de manifest que València es manté 
com la ciutat amb els preus més reduïts, mentre que Pamplona se situa com la més 
cara per fer la compra d'alimentació.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dimarts 10 de maig 2011 
 

• Les biblioteques gironines creixen en usuaris i serveis 
 

El balanç que el Servei de biblioteques de la Diputació ha fet del funcionament de les 
biblioteques públiques de l'any 2010 és molt positiu: les biblioteques públiques es 
consoliden com l'equipament cultural municipal de més impacte ciutadà. Les 
biblioteques de la província de Girona se situen per sobre de la mitjana nacional pel que 
fa a visites per habitant, nombre de carnets i de documents per habitant i usos 
d'Internet i ofimàtica. En relació amb un dels objectius principals del Servei de 
Biblioteques de la Diputació de Girona, el de col·laboració amb els ajuntaments en la 
creació i manteniment dels equipaments i serveis bibliotecaris, cal destacar la 
inauguració de la nova seu de la biblioteca Amílica Xargay, de Sarrià de Ter i la 
inauguració de les obres d'ampliació i adequació de la biblioteca de l'Escala. També 
s'han començat a redactar tres projectes arquitectònics per a Caldes de Malavella, Riells 
i Viabrea i Sils; s'han iniciat les obres de quatre nous edificis a la Bisbal d'Empordà, 
Maçanet de la Selva, Porqueres i Sant Gregori, i han continuat les obres de quatre nous 
edificis a Anglès, Girona (Salvador Allende), Llagostera i Lloret de Mar. A banda 
d'aquestes dades, una altra dada general que cal tenir en compte en aquest sentit és 
l'augment de gairebé un 4% de la superfície destinada a biblioteca pública, que ha 
passat de 28.666 a 29.711 metres quadrats. En relació amb el suport metodològic i 
tècnic que fa el Servei de Biblioteques de la Diputació a les biblioteques públiques 
gironines durant l'any 2010, també hi ha hagut un increment notable dels serveis 
prestats. En resum, els indicadors de 2010 reforcen les línies de treball i l'esforç de les 
administracions implicades: els ajuntaments, la Generalitat de Catalunya i la Diputació. 
 
Una altra de les dades més ben valorades en el balanç presentat per la Diputació es 
refereix al creixement del nombre de visites que van rebre les biblioteques públiques 
gironines, que se situen en més de 2.500.000. Pel que fa al nombre de nous carnets, 
ha estat de 32.000; això implica situar el nombre d'usuaris inscrits en més de 300.000, 
fet que suposa el 41% de la població. Pel que fa als fons de les biblioteques, aquest ha 
crescut en un 7. De la mateixa manera, també han augmentat els usos d'Internet i dels 
programes d'ofimàtica o de la biblioteca digital, que s'ha incrementat amb 23.000 noves 
pàgines digitalitzades.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 11 de maig 2011 
 

• Els punts d'informació ja han atès 40.000 visitants per la mostra de flors 
 

Girona tornava a estar ahir des de primera hora del matí plena de visitants que 
desfilaven pels carrers del Barri Vell i feien cua per visitar alguns dels espais 
emblemàtics de d'exposició de flors. Les dades demostren que el Temps de Flors 
repeteix el gran ressò en aquesta 56à edició. En el punt de benvinguda s'han atès unes 
27.000 persones i s'han comptabilitzat 772 autobusos amb visitants, segons dades 
facilitades ahir per la tinent d'alcalde d'Urbanisme i responsable de la mostra, Isabel 
Salamaña. A l'oficina situada a l'edifici de la Generalitat ja s'han atès unes 6.000 
persones i al punt d'informació de la Rambla, gestionat durant l'exposició per 
l'Associació d'Hostaleria Girona i Radial, ja ha atès unes 6.500 persones. En total, els 
tres punts sumen prop de 40.000 visitants. Entre el turisme estranger, predominen els 
francesos i els holandesos, també hi ha un gran nombre d'italians i anglesos, i una de 
les novetats és que hi ha força turistes russos, fet que s'atribueix al nou vol que enllaça 
l'aeroport de Girona amb Moscou. Pel que fa al punt d'informació de la Rambla de 
Girona, el gerent de l'associació d'hostaleria, Jesús Pastor, en va fer ahir una valoració 
molt positiva del funcionament i va destacar la importància que es continuï oferint 
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informació turística des d'aquest punt. "S'està demostrant que quan el sector públic i 
privat col·laboren les coses es fan bé", va indicar Pastor.  
Ampliar la notícia: El Punt  
 
 

Divendres 13 de maig 2011 
 

• Els aeroports fan el creixement més alt en deu anys excepte Girona que 
torna a baixar  

 
Els aeroports espanyols van experimentar el mes d'abril el creixement més important de 
la dècada en nombre de passatgers, amb molts aeroports importants incrementant les 
seves xifres en més d'un 30% respecte a l'abril de 2010. Malauradament pels interessos 
gironins, una de les poques excepcions a aquest creixement -l'única entre els aeroports 
importants- és la de l'aeroport de Girona, que va obtenir un 21,3% menys de viatgers 
que a l'abril de 2010. Aquest decreixement que s'està produint des que Ryanair va 
decidir reduir vols a l'aeroport gironí ha comportat que en els primers quatre mesos de 
l'any hi hagin passat 364.115 viatgers menys que en el període gener- abril de 2010. 
 
Val a dir que l'increment generalitzat de viatgers als aeroports espanyols és a causa de 
les vacances de Setmana Santa -que al 2010 van començar al març- i de la comparativa 
amb l'abril de l'any passat, quan es van cancel·lar centenars de vols pel núvol de 
cendra provocat pel volcà islandès Eyjafjalla. 
 
Però ni això ha estat suficient per evitar el daltabaix gironí. Per l'Aeroport de Girona van 
passar 305.525 passatgers al mes d'abril, un 21,3% menys que l'any passat. En el que 
portem de 2011, s'ha registrat un total de 962.249 usuaris, xifra que suposa un 
descens del 27,5%, ja que en el primer quadrimestre de 2010 havia superat 
àmpliament el milió, arribant als 1.326.364. El descens, en el qual ha tingut molt a 
veure el desacord entre Ryanair i la Generalitat, és més que notable, com es pot 
observar. 
 
Pel que fa a moviments d'aeronaus, es van dur a terme el mes d'abril 2.752 
enlairaments i aterratges, un 22,2% menys que a l'abril de 2010. En l'acumulat anual, 
són 9.361 vols operats, que signifiquen un descens del 27,6%. 
 
L'únic augment l'ha tingut en el trànsit de mercaderies, ja que els 2.937 quilos que han 
passat a l'abril per l'aeroport gironí representen un increment del 592,7%. En allò 
acumulat el primer quadrimestre hi han passat unes 55 tones de mercaderies, que en 
relació a 2010 signifiquen un increment del 853,5%. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 13 de maig 2011 
 

• L'aeroport va perdre un 21% de viatgers a l'abril 
 

Aena va fer públiques ahir les dades de viatgers del mes d'abril. L'aeroport de Girona 
manté la seva caiguda, d'un 21,3%, sumant durant tot el mes 305.525 viatgers. La 
xifra és inferior que altres mesos, gràcies en bona part a la Setmana  
Ampliar la notícia: El Punt  
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Dilluns 16 de maig 2011 
 

• Més de 50.000 persones passen per les oficines de turisme de Temps de 
Flors  

 
Més de 50.000 persones van passar per les tres oficines de turisme durant l'exposició 
de flors de Girona. El Temps de Flors és una excursió obligada i segons dades de 
l'oficina de turisme situada a la Rambla aquesta és d'un dia. 
 
Malgrat la dificultat de quantificar exactament el nombre de persones que han arribat a 
Girona cridades pel Temps de Flors, l'Ajuntament valora molt positivament les dades 
que li estan arribant. 
 
El Temps de Flors segueix parlant majoritàriament en català. La majoria de turistes que 
han passat per les oficines d'informació són de nacionalitat catalana i d'aquests poc 
menys de la meitat han vingut de l'àrea metropolitana de Barcelona. 
 
Pel que fa a la resta de l'Estat, el nombre de visitants ha rondat el 7%, en dades d'una 
de les oficines de turisme. Els bascos han estat un dels col·lectius més nombrosos a 
informar-se. 
 
Pel que fa a la resta d'europeus francesos, alemanys, belgues i holandesos segueixen 
essent els col·lectius més nombrosos. Enguany, però, s'ha notat la presència de turistes 
de l'Europa de l'est, en especial russos.  
 
El 3,44% de les consultes que ha rebut l'oficina de turisme de la Rambla han estat de 
persones extracomunitàries. Aquestes xifres de visitants fan que el consistori asseguri 
que el Temps de Flors va més enllà de tenir una funció social entre els Gironins, que 
indubtablement, malgrat no passin òbviament per alguna de les oficines de turisme 
esperen any rere any l'engalanament de la ciutat per passejar pel Barri Vell. Per Isabel 
Salamaña l'exposició de flors és una forma de promoció de la ciutat i aporta activitat 
econòmica. 
 
Pel que fa a les xifres d'aquesta activitat econòmica tot i que no es pot quantificar 
encara exactament si que és similar a la de l'any passat. L'ocupació hotelera ha rondat 
el 60%, arribant al 90% durant els caps de setmana. 
 
Una altra dada que visualitza la magnitud de l'esdeveniment són els 450.000 plànols 
que s'han repartit, i que ahir es van esgotar.  
Des del gremi d'hostaleria de Girona també es va valorar molt positivament el negoci 
que ha deixat l'exposició. Un esdeveniment que el seu president Jesús Pastor va 
qualificar de "sensacional" per la ciutat i el sector. 
 
L'interés pel Girona temps de flors també es nota a les visites registrades a la web de 
l'esdeveniment i que els organitzadors van xifrar en unes 50.000, el que significa un 
augment respecte a les visualitzacions que es van fer l'any passat.  
 Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dimarts 17 de maig 2011 
 

• Un estudi indica que els joves gasten 31,5€ quan surten de nit. 
 

Un estudi encarregat per l'Ajuntament de Girona sobre l'oci nocturn a la ciutat posa de 
manifest que els joves gasten una mitjana de 22,5 euros una nit d'entre setmana i de 
31,5 euros una nit de cap de setmana. Els diners es destinen bàsicament a sortir a 
sopar i a les begudes. En general, els nois gasten més que les noies, així com també 
passa a mesura que augmenta l'edat. L'edat d'inici en l'oci nocturn se situa els 15,7 
anys (és més baixa en els nois que entre les noies). Les motivacions principals per 
sortir de festa són estar amb els amics, desconnectar i ballar. 
 
L'estudi, que va presentar ahir la tinent d'alcalde de Promoció de la Ciutat i 
Desenvolupament Local, Cristina Alsina, tenia com a finalitat conèixer l'oci nocturn i el 
paper que hi juguen les carpes de la Devesa. L'enquesta s'ha fet a 615 joves d'entre 18 
a 35 anys consumidors d'oci nocturn. També s'ha comptat amb 34 establiments.  
 
El perfil general correspon al d'un jove que surt els dissabtes, marxa de casa cap a les 
onze de la nit i hi torna cap a les cinc de la matinada. Majoritàriament, es mostren 
satisfets amb els horaris però només en la meitat dels casos, amb la diversitat d'oferta 
dels establiments. L'ambient que crea l'oci de la ciutat i la quantitat de locals són els 
aspectes més ben valorats, mentre que l'aparcament és el pitjor. La majoria no es 
mostren contrari a la normativa antitabac. 
 
La majoria de propietaris de locals entrevistats pensen que l'oci nocturn de Girona és 
competitiu en relació amb d'altres indrets, tot i que també consideren que no està prou 
diversificat i que es basa en la rendibilitat econòmica. S'han detectat diferències entre 
tipologies de locals respecte al dret d'admissió, atès que alguns en fan ús per qüestions 
d'edat, vestuari, i origen entre altres, sota l'argument de preservar la seguretat i el bon 
ambient del local. 
 
En relació amb els horaris, la major part creu que l'horari permès és suficient i satisfà la 
demanda. La majoria, i especialment els que no tenen terrassa, perceben una 
temporalitat molt marcada. L'estudi no ha observat un exercici d'autocrítica respecte a 
la gestió del propi negoci, sinó més aviat un estat de conformisme. Qualifiquen la 
situació actual com a regular i la futura la veuen amb pessimisme però no plantegen 
com capgirar-la.  
 Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 17 de maig 2011 
 

• El 65% dels joves es queden a Girona les nits d'estiu per les veles de la 
Devesa. 

 
Dos de cada tres joves de Girona admeten que se n'anirien de marxa a municipis de la 
Costa Brava les nits d'estiu si no existissin les veles d'estiu de la Devesa. És una de les 
conclusions a què s'arriba en un estudi impulsat per l'àrea de promoció de la ciutat per 
conèixer la visió dels sectors i dels usuaris de l'oci nocturn a la ciutat. Això suposa que 
només un 35% dels joves es quedarien a la ciutat de Girona si es decidís abolir l'oferta 
d'aquest model d'oci nocturn. L'acceptació de les veles a la Devesa es mostra en el fet 
que dels 615 enquestats per l'estudi, més d'un 70% admeten que en són consumidors i 
puntuen el model d'oci amb un 4 sobre 7. 
 
Sobretot, es valora positivament la ubicació de les veles, mentre que hi ha més crítica, i 
es consideren aspectes a millorar, els preus, la seguretat i la música. Els empresaris del  
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sector de l'oci nocturn es mostren molt crítics quan manifesten que caldria "més 
transparència i rotació" en la concessió de les veles. A més, diuen que el model és 
obsolet, que s'ha degradat l'espai i que s'ha tornat insegur. Cal pensar que el pla d'usos 
de la Devesa podria replantejar el model per a futurs estius. 
 
L'estudi també ha permès saber que els joves es gasten entre 22,5 i 31,5 euros per nit, 
incloent el sopar i la despesa en begudes. Hi ha diferències de sexe en el consum d'oci 
nocturn i es dóna el resultat que els nois acaben gastant més que no pas les noies. 
L'hora de sortida se situa cap a les onze de la nit i no es torna a casa fins a les cinc de 
la matinada. A Girona hi ha 34 locals d'oci nocturn, dels quals 25 estan pensats per fer 
una primera copa i 9 més que tanquen a les cinc i les sis de la matinada. La majoria 
són locals comercials.  
 Ampliar la notícia: El Punt  
 
 

Dijous 19 de maig 2011 
 

• Girona té el preu més alt per al carnet de conduir. 
 

Girona és la capital de l'Estat on és més car treure's el carnet de conduir a la primera -
1.247 euros-, segons un estudi de Facua-Consumidors en Acció. Preparar-se per 
aconseguir el carnet de conduir i aprovar aquest examen té un cost mitjà a l'Estat 
espanyol de 828 euros. Les diferències de preu per províncies són molt grans. El preu 
més baix correspon a la Corunya, 518 euros.  
 Ampliar la notícia: El Punt  
 
 

Dijous 19 de maig 2011 
 

• Girona és la ciutat més cara de l'Estat a l'hora de treure's el carnet de 
conduir. 

 
Girona és la ciutat de tot l'Estat on més car resulta treure's el carnet de conduir. Un 
estudi de l'associació de consumidors Facua assenyala que el cost mitjà, si s'aprova a la 
primera, és de 1.247 euros, un 50% més que la mitjana de tot l'Estat, i més del doble 
que la Corunya (518 ?), la ciutat amb les autoescoles més econòmiques. 
 
El cost mitjà d'aprovar el carnet de conduir del tipus B a la primera a Espanya se situa 
en 828 euros, segons un estudi realitzat per Facua-Consumidors en Acció. 
L'organització de defensa del consumidor assenyala que si es comparen els preus 
d'autoescoles de la mateixa ciutat, els usuaris poden trobar-se amb diferències de 
costos que van des del 12% a Santa Cruz de Tenerife fins al 181% de Granada. 
 
Davant aquesta situació, Facua recomana a les persones que estiguin pensant obtenir 
el permís de conduir B que comparin els preus de diverses autoescoles utilitzant sempre 
el mateix criteri, incloent tant la formació teòrica, el material d'estudi i el mateix 
nombre de classes pràctiques. 
 
Així mateix, l'entitat aconsella preguntar si els preus publicitats inclouen l'IVA, així com 
les taxes de la Direcció General de Trànsit i les despeses de gestió.  
Segons l'estudi de Facua, la durada habitual de les classes pràctiques és de 45 minuts, 
encara que aquesta xifra oscil·la entre 40 i 90 minuts. 
 
l cost mitjà de les classes pràctiques en les autoescoles espanyoles se situa en 26,27 
euros per 45 minuts, encara que el preu més baix es troba a la Corunya, amb 12,26 
euros de mitjana i el més alt és 31,13 euros a Saragossa. 
 
 

 48

http://www.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/412010-el-65-dels-joves-es-queden-a-girona-les-nits-destiu-per-les-veles-de-la-devesa.html
http://www.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/413146-girona-te-el-preu-mes-alt-per-al-carnet-de-conduir.html


 
Pel que fa a la formació teòrica, l'informe posa de manifest que la forma de cobrar 
aquestes classes varia molt entre les autoescoles enquestades. La majoria d'elles les 
inclouen en la matrícula, encara que algunes les cobren per mesos i altres donen un 
preu per a un termini concret. El preu del material didàctic també sol estar inclòs en la 
matrícula. 
 
Per finalitzar, aquest estudi de Facua indica que els exàmens que Trànsit realitza tenen 
un cost de 86,8 euros sense IVA, fet que dóna dret a repetir una de les dues proves.  
No obstant això, l'organització assegura algunes autoescoles incrementen el preu real 
de les taxes aprofitant el desconeixement dels usuaris.  
 Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 24 de maig 2011 
 

• Girona, la desena ciutat preferida pels francesos. 
 

Girona és la desena ciutat més sol·licitada pels viatgers francesos en els mesos de juny, 
juliol, agost i setembre del 2011, segons les dades del cercador de vols Skyscanner que 
s'efectuaran per aquestes dates des de les diferents ciutats franceses que tenen 
aeroport. La primera ciutat és Barcelona, seguida de Madrid i Màlaga. També ocupen 
llocs destacats en el top ten de cerques les ciutats d'Eivissa, Sevilla, Palma, Alacant, 
València i Tenerife. 
 
El turisme francès és un dels més importants de l'Estat espanyol i es preveu que 
segueixi creixent de manera sostinguda al llarg del 2011, segons preveu l'Oficina 
Espanyola de Turisme a París. França representa el 15% del turisme estranger a l'Estat, 
el que converteix aquest país en el tercer mercat emissor, després del Regne Unit i 
Alemanya. L'any passat, 8,13 milions de turistes francesos van visitar l'Estat i van 
generar 10,58 milions de pernoctacions hoteleres. 
 
Barcelona és molt sol·licitada des de diferents països i també ocupa el primer lloc en les 
cerques dels russos i els escandinaus, mentre que ocupa la segona posició per als 
alemanys i els italians i baixa fins al sisè lloc per als anglesos. 
 
"Els francesos divideixen les seves preferències per les vacances d'estiu entre grans 
ciutats que ofereixen cultura, ambient i bona gastronomia", segons Skyscanner.  
 Ampliar la notícia: El Punt  
 
 

Dimecres 25 de maig 2011 
 

• L'Auditori de Girona perd congressos per la retallada de vols de Ryanair  
 

La supressió de vols per part de Ryanair fa perillar seriosament l'activitat congressual a 
l'Auditori de Girona, que ja ha patit les primeres cancel·lacions de congressos. 
 
Des d'avui i fins divendres, l'Auditori Palau de Congressos acollirà el Congrés Nacional 
de la Societat Espanyola de Nutrició Parenteral i Enteral. Es tracta d'una trobada mèdica 
que comptarà amb l'assistència d'uns 650 participants, 150 menys dels previstos. 
Aquest descens de participació és atribuïble a la retallada de vols que Ryanair ha aplicat 
a l'aeroport de Girona, sobretot el vol amb Madrid, per la falta d'acord en el conveni pel 
qual rep suport econòmic de la Generalitat i les institucions gironines. 
 
Segons va explicar ahir el director de l'Auditori, Ramon Barnosell, a Ràdio Girona, 
l'empresa organitzadora del Congrés no preveu organitzar cap altra activitat a Girona 
mentre no hi hagi un vol directe entre Girona i Madrid. 
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Aquest no ha estat el primer cop per l'activitat de congressos a Girona relacionada amb 
la progressiva retirada de Ryanair de l'aeroport gironí. Així, un festival de dansa que en 
els darrers anys havia portat 1.500 persones a Girona per Setmana Santa ja no es va 
celebrar aquest any, ja que els organitzadors van preferir anar a Barcelona coincidint 
amb l'arribada de Ryanair al Prat. 
 
Així mateix, també s'ha anul·lat un congrés d'infermeria, que el febrer de l'any vinent 
tenia previst portar unes 500 persones a Girona. 
 
Davant aquesta evolució, Barnosell va alertar que l'activitat de congressos a Girona 
perilla si no hi ha vol a Madrid en breu. 
 
Segons un estudi recent presentat per la Fundació de l'Auditoria, els congressos i 
d'altres activitats i jornades han generat 22,5 milions d'euros d'impacte econòmic a les 
comarques gironines des de l'any 2006. 
 
En aquests anys s'han organitzat un total de 56 congressos, 96 jornades i 148 
convencions o altres esdeveniments, és a dir, en total 300 activitats. La posada en 
marxa de l'equipament ha generat 64 llocs de treball directes i indirectes. Si la mitjana 
estatal d'assistents a congressos és de 194, a Girona la mitjana s'enfila a 478. Del que 
es gasten els congressistes a Girona, el 33% es destina a l'allotjament, el 22% a la 
inscripció i el 16% als àpats. En els darrers cinc anys l'Auditori ha generat 64 llocs de 
treball i 3,2 milions d'euros en encàrrecs directes a proveïdors d'empreses gironines.  
 Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 27 de maig 2011 
 

• Girona busca inserir dones víctimes de violència de gènere  
 

L'Ajuntament de Girona, PIMEC Girona, l'Associació Gironina d'Empresàries (AGE) i la 
Diputació de Girona han acordat coordinar-se per atendre específicament les dones 
víctimes de la violència domèstica que estiguin en recuperació, i per la qual cosa 
necessitin trobar feina remunerada, mitjançant un conveni signat el 16 d'abril. 
 
Els respectius serveis d'intermediació atendran aquestes dones, que deriven dels 
serveis especialitzats, Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i altres, per tal 
d'orientar-les i ajudar-les a trobar feina, sense haver d'acreditar-se personalment com a 
víctima, però podent activar l'empresa els ajuts fiscals que dóna el govern per 
incentivar la contractació d'aquestes dones en recuperació. PIMEC i AGE faran 
d'intermediaris en les ofertes de treball a través del portal de feina www.pimec.jobs i 
informaran les empreses sobre els incentius per a la contractació del col·lectiu. 
 
Es valora molt positivament la coordinació entre les quatre entitats, que ha començat a 
treballar conjuntament tan bon punt va iniciar-se la negociació del conveni, obtenint ja 
alguns bons resultats en el Servei Municipal d'Ocupació (SMO). 
 
Fins al moment s'han atès 34 dones (84% derivades pel SIAD i la resta d'altres serveis 
com els d'atenció social primària), a les quals se'ls ha realitzat un diagnòstic 
d'ocupabilitat. A partir de la informació extreta d'aquest estudi 32 s'han incorporat a un 
programa d'atenció específic. En el programa han rebut en conjunt 147 tutories 
individuals. Set dones s'han inserit en empreses. 
 Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dissabte 28 de maig 2011 
 

• La temperatura baixa 10 graus en un dia a l'Alt Empordà i 8 a Girona ciutat.  
 

La primavera ja ens té acostumats a canvis sobtats de les temperatures, xàfecs 
inesperats o calamarsades. Aquest canvi de temps és el que s'ha experimentat entre 
dijous i divendres. En només 24 hores han baixat fins a 10º a diversos municipis de l'Alt 
Empordà i 8º a la ciutat de Girona. Les previsions apunten que aquest cap de setmana 
pujaran lleugerament els termòmetres, tot i que bufarà la tramuntana. 
 
Els descensos més forts de temperatures es van experimentar a Roses i Cabanes on es 
va passar dels 30º de dijous als 20 de màxima de divendres. A Banyoles van ser 9 els 
graus de diferència, mentre que als municipis de Fornells de la Selva o Olot aquesta 
diferència va ser de 7º. A la ciutat de Girona, on va bufar el vent amb força 
intermitentment, la diferència va ser de fins a 8º entre les màximes temperatures 
registrades. 
 
Les previsions meteorològiques de Catalunya apunten que per avui les màximes 
pujaran lleugerament. Sobretot a l'interior i rondaran entre les 25 i els 30º de màxima. 
Pel que fa a l'estat del cel al litoral on hi haurà intervals de núvols baixos fins el matí, 
mentre que a la muntanya, a partir de migdia, creixeran nuvolades, on el cel quedarà 
entre mig i molt ennuvolat. Mentre que les previsions de diumenge apunten que les 
màximes continuaran augmentant. 
 Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 31 de maig 2011 
 

• Girona reuneix les 507 entitats que té registrades en una guia actualitzada.  
 

L'Ajuntament de Girona ha actualitzat la guia d'entitats que té al registre municipal en 
la qual n'hi apareixen 507. El tinent d'alcalde de Relacions Ciutadanes, Miquel Poch, 
assenyala en la presentació de la guia que més d'una tercera part d'aquestes té més 
d'un centenar de persones associades. Al seu parer, una ciutat amb aquest nombre 
d'entitats demostra que és una població plena de vitalitat. moltes entitats es 
classifiquen com a comunitàries (141). N'hi ha també moltes de caire cultural (90), 
esportives (71), del món educatiu (50) i de cooperació (47). 
 Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 1 de juny 2011 
 

• Els visats d'obra nova a les comarques de Girona es desplomen un 42% fins 
al març  

 
El sector de la construcció a Girona continua caient. Segons les dades fetes públiques 
pel Ministeri de Foment, els aparelladors gironins van visar en els primers tres mesos de 
l'any 262 contractacions de nous habitatges, fet que suposa una caiguda del 41,9% 
respecte al mateix període de l'any passat. Mentrestant, el nombre de visats concedits 
va per a projectes d'ampliació i reforma va arribar a 296, el que suposa un creixement 
del 13%. 
 
L'any 2010 es van concedir visats per iniciar 1.760 habitatges a la demarcació, la 
majoria en blocs de pisos. Al ritme actual, el 2011 es visaran poc més d'un miler 
d'habitatges, molt lluny dels 20.000 projectes visats el 2006 en el punt àlgid del boom 
immobiliari. 
 

 51

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2011/05/28/comarques-temperatura-baixa-graus-lalt-emporda-girona-ciutat/490566.html
http://www.diaridegirona.cat/girona/2011/05/31/girona-reuneix-507-entitats-que-registrades-guia-actualitzada/491202.html


 
I mentre a Girona la contractació d'habitatges segueix caient en picat, els visats 
sol·licitats per construir obra nova a Espanya registren un descens més moderat, del 
7,4% en el primer trimestre. 
 
Amb menys de 22.000 projectes visats, la construcció d'obra nova se situa en el nivell 
més baix comptabilitzada en un primer trimestre des de a l'any 2000. Una xifra que 
representa al voltant d'un 10% del que es construïa en el primer trimestre de l'any 
2007. 
 
A diferència de Girona, l'estadística del Ministeri de Foment mostra un descens en els 
sol·licitats per a reformes i ampliacions a l'Estat. En concret, fins al març es van 
demanar 674 visats per ampliar habitatges, un 18,5% menys en comparació a un any 
abans. Del seu costat, la sol·licitud d'autoritzacions per a reformes van caure un 6,1%, 
fins a 7.556 unitats. El sector de la construcció a Girona continua caient. Segons les 
dades fetes públiques pel Ministeri de Foment, els aparelladors gironins van visar en els 
primers tres mesos de l'any 262 contractacions de nous habitatges, fet que suposa una 
caiguda del 41,9% respecte al mateix període de l'any passat. Mentrestant, el nombre 
de visats concedits va per a projectes d'ampliació i reforma va arribar a 296, el que 
suposa un creixement del 13%. 
 
L'any 2010 es van concedir visats per iniciar 1.760 habitatges a la demarcació, la 
majoria en blocs de pisos. Al ritme actual, el 2011 es visaran poc més d'un miler 
d'habitatges, molt lluny dels 20.000 projectes visats el 2006 en el punt àlgid del boom 
immobiliari. 
 
I mentre a Girona la contractació d'habitatges segueix caient en picat, els visats 
sol·licitats per construir obra nova a Espanya registren un descens més moderat, del 
7,4% en el primer trimestre. 
 
Amb menys de 22.000 projectes visats, la construcció d'obra nova se situa en el nivell 
més baix comptabilitzada en un primer trimestre des de a l'any 2000. Una xifra que 
representa al voltant d'un 10% del que es construïa en el primer trimestre de l'any 
2007. 
 
A diferència de Girona, l'estadística del Ministeri de Foment mostra un descens en els 
sol·licitats per a reformes i ampliacions a l'Estat. En concret, fins al març es van 
demanar 674 visats per ampliar habitatges, un 18,5% menys en comparació a un any 
abans. Del seu costat, la sol·licitud d'autoritzacions per a reformes van caure un 6,1%, 
fins a 7.556 unitats . 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
 
Dijous 2 de juny 2011 
 

• Les vendes de cotxes segueixen caient  
 

El sector automobilístic no aconsegueix remuntar. Les matriculacions d'automòbils a 
Girona van arribar a les 1.013 unitats el maig, fet que suposa un descens del 27,4% en 
comparació del mateix mes de 2010. En l'acumulat de l'any, les vendes retrocedeixen 
un 30,5%. La major caiguda ve de la mà de les compres per part dels particulars que 
es desplomen un 39,7% el maig i un 43,8% en els cinc primers mesos de l'any. En 
l'extrem contrari, les compres realitzades per part d'empreses gironines registra taxes 
de creixement superiors al 25%. 
 
En relació amb les marques més venudes a Girona, encapçala el rànquing de 
matriculacions la casa Nissan, amb 482 unitats venudes, seguida de Ford i Citroën, amb  
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366 i 353 unitats, respectivament. Peugeot, amb 322 unitats, i Volkswagen, amb 313 
unitats, van ser també representatives fins al mes passat, ocupant el quart i cinquè lloc 
entre les més demandades. Les segueixen en volum Seat i Opel, amb 270 i 255 unitats 
venudes, respectivament, Toyota (247 unitats), Renault (197 unitats) i Skoda (188 
unitats). 
 
El mercat automobilístic espanyol es mou en xifres similars al de les comarques 
gironines i encadena onze mesos consecutius de retrocessos, des que expirés el Pla 
2000E, tornant a nivells de 1993. Les matriculacions van baixar el maig en tots els 
segments, a excepció dels turismes de luxe, les vendes dels quals van augmentar un 
89,1%. 
 
Tot i l'evolució de mercat, fabricants i venedors van destacar l'efecte dinamitzador 
d'esdeveniments com el Saló de l'Automòbil de Barcelona, en el que es van realitzar 
nombroses comandes i es van lliurar bastants pressupostos, que poden materialitzar-se 
en els pròxims mesos. 
 
Les matriculacions va patir descensos en totes les comunitats durant maig passat, a 
excepció de les Balears, on les vendes van créixer un 8,1% i només baixen un 4,4% en 
els cinc primers mesos, impulsades pel sector d'empreses de lloguer. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dijous 2 de juny 2011 
 

• Girona, Llançà i Puigcerdà, els primers en renda  
 

Girona, Puigcerdà, Llançà, Tossa de Mar i Banyoles són els cinc municipis gironins amb 
una renda familiar disponible per habitant més alta, seguits per Cassà de la Selva, 
Ripoll, l'Escala, Olot, la Bisbal d'Empordà, Figueres i Castell-Platja d'Aro. Tots aquests 
municipis tenen una renda familiar que se situa entre els 17.200 i els 19.400 euros per 
habitant. O sigui, per sobre de la mitjana catalana de 16.900 euros i també per sobre 
de la mitjana de les comarques gironines de 17.000 euros. 
Segons les dades de l'Idescat corresponents al 2008, que són les més recents, no s'han 
registrat variacions destacades respecte al 2007, amb algunes excepcions, com és el 
cas de Llançà, que ha pujat posicions, i el de Castell- Platja d'Aro, que ha vist com 
l'Escala el superava. A la part baixa en renda hi ha Castelló d'Empúries, Maçanet de la 
Selva i Salt, que no arriben al 80% de la renda mitjana catalana. 
 
Els components de la renda familiar es mantenen respecte als anys anteriors i, així, els 
principals ingressos de les famílies gironines provenen del treball assalariat. Aquests 
ingressos representen el 57,2% del total, lleugerament per sota del 62% de l'any 2000. 
Les rendes provinents de les activitats professionals i empresarials són el 29,2% versus 
el 24,8% del 2000, i les prestacions socials representen el 13,75% dels ingressos, 
gairebé el mateix que el 13,3% de vuit anys abans. 
 
Matadepera (Vallès Occidental) continua al capdavant dels municipis catalans amb la 
renda per habitant més alta, de 32.300 euros, un 90% per sobre de la mitjana 
catalana. El segueixen municipis del Maresme: Cabrils, Teià i Alella. 
Ampliar la notícia: El Punt  
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Divendres 3 de juny 2011 
 

• L'ICO va detectar el 2010 una mitjana de vuit casos oncològics nous cada 
dia a Girona  

 
L'Institut Català d'Oncologia (ICO) de Girona va donar 1.249 altes hospitalàries durant 
el 2010, 81 menys que l'any anterior. També l'estada mitjana dels pacients es va 
allargar lleugerament, passant de 9,14 a 9,30 dies. Són algunes de les dades de la 
memòria del 2010 d'aquest centre dedicat a la cura i la investigació del càncer. En 
aquest sentit, el nombre de quimioteràpies realitzades a l'hospital de dia va arribar a les 
10.944, una xifra també inferior a les 11.036 de 2009.  
 
Aquesta és una tònica que s'ha repetit a l'ICO de Badalona, però no al de l'Hospitalet 
de Llobregat, ja que aquest ha estat l'únic centre on els tractaments de quimioteràpia 
van augmentar l'any passat. Pel que fa a les radioteràpies, un total de 1.140 pacients 
van sotmetre's a aquest tipus de tractament a l'ICO gironí, mentre que ?l'any 2009 n'hi 
va haver 23 més.  
 
La memòria també recorda que l'ICO segueix essent l'hospital d'alta tecnologia més ben 
valorat de Catalunya, i el segon en rànquing general. En aquest sentit, la feina que fan 
els treballadors del centre a Girona es tradueix en els resultats següents: cada dia es 
van detectar una mitjana de vuit nous casos, tres altes hospitalàries, 75 sessions a 
l'Hospital de Dia. 
 
L'ICO es va crear l'any 1995 i aplega l'assistència, la prevenció, la recerca i la formació 
especialitzada. En els últims temps, el centre de Girona, (situat al costat de l'hospital 
Trueta) ha estat finalitzant les obres per incorporar un tercer accelerador lineal, un 
aparell que incorpora algunes innovacions que milloraran la precisió dels tractaments, i 
per tant, la seva seguretat. Alguns d'aquests són l'anomenada "tecnologia IMRT" 
(radioteràpia d'intensitat modulada), la "tecnologia VMAT" (Volumetric Modulation Arch 
Therapy) i la radioteràpia sincronitzada amb la respiració i sistema on board imaging. A 
part d'això, l'ICO també és un dels puntals de la recerca a Catalunya. A Girona, aquesta 
feina d'investigació està articulada a través de la fundació Institut d'Investigació 
Biomèdica de Girona (IDIBGI). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Diumenge 5 de juny 2011 
 

• Cap a 62.000 viatgers ja han passat pel túnel del TAV  
 

Gairebé 62.000 persones van agafar el TAV des de mitjans de desembre fins al mes 
d'abril. L'alta velocitat s'ha consolidat com a mitjà de transport més enllà del lògic 
efecte de crida inicial just després d'estrenar-se, amb una mitjana de viatgers per sobre 
dels 14.000 usuaris mensuals. En el primer mes i mig de funcionament, l'havien utilitzat 
14.500 persones. Barcelona és el principal emissor i receptor, amb 40.000 dels 62.000 
usuaris. La ruta amb París és la de més èxit, seguida de la que l'uneix amb Montpeller i 
Perpinyà -13.604, 11.721 i 6.923 viatgers respectivament-. Entre tots els destins, s'han 
venut 39.987 bitllets. 
 
A les comarques gironines, l'estació de Figueres-Vilafant és la que absorbeix gairebé tot 
el trànsit, amb 19.172 de les 21.768 persones que agafen el servei a la demarcació. La 
resta ho fan a l'estació de Girona. París i Montpeller són les destinacions principals. Per 
ara hi continua havent dues expedicions diàries en cada sentit del TAV entre Figueres i 
Perpinyà, un servei que ofereix l'operadora francesa SNSC. Renfe dóna l'opció de  
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connectar amb l'estació de Vilafant amb un tren directe que només para a Barcelona i 
Girona. 
 
El funcionament de la línia del TAV de manera definitiva es preveu per al 2012, quan 
s'hagin acabat les obres a tot el tram. El 2016, però, ja podria estar saturada. Això és el 
que defensa el lobby europeu Ferrmed, dins d'una anàlisi de l'estudi que el Ministeri de 
Foment ha presentat sobre el corredor mediterrani. Segons el document, a una mitjana 
de 116 quilòmetres per hora de velocitat comercial dels combois, la línia entre Perpinyà 
i Figueres estarà saturada el 2018. Però si la velocitat puja als 200 km/h, la saturació es 
produiria en el 2016, quan hauria d'assumir un trànsit de 128 trens diaris. En canvi, es 
considera que la línia de velocitat convencional entre Portbou i Barcelona ja es va 
saturar el 2010, amb un 78% de la capacitat consumida. 
 
Per això considera que s'han de desenvolupar projectes que el ministeri no preveu dins 
de l'eix mediterrani. Per exemple, una línia només de mercaderies entre Castellbisbal i 
Girona, que servís de circumval·lació del sector nord. De Sant Celoni a Girona, per 
exemple, l'obra costaria 450 milions, i Ferrmed la planifica a llarg termini, entre el 2021 
i 2025. Entre el que també es requereix, i ja a curt termini, és dotar d'ample UIC la línia 
fins a Portbou. 
Ampliar la notícia: El Punt  
 
 

Dijous 9 de juny 2011 
 

• La compra d'habitatges a Girona es desploma un 27,4% el primer trimestre  
 

El mercat immobiliari gironí torna a recular. Segons dades fetes públiques pel Ministeri 
de Foment, a Girona es van tancar 1.453 transaccions de compravenda d'habitatge el 
primer trimestre de l'any, fet que suposa un retrocés del 27,4% respecte al mateix 
període de l'any passat. En el conjunt de l'Estat les vendes van caure un 30%, després 
dels canvis normatius que van provocar una mini bombolla immobiliària en els últims 
mesos de l'any passat. 
 
L'impuls de les vendes en l'any 2010 va estar marcat per l'augment de l'IVA (del 7 al 8 
%) a partir de juliol i per la desaparició de la desgravació per compra d'habitatge 
habitual per a les rendes superiors a 24.000 euros a finals d'any. 
 
Pel que fa a l'evolució de les vendes en els principals municipis gironins, destaca el 
creixement de vendes experimentat per Figueres i Roses respecte als tres primers 
mesos de l'any passat. A la capital de l'Alt Empordà, les compres van repuntar un 28% i 
la localitat de la Costa Brava un 21%.  
 
En l'extrem contrari, hi trobem Palamós, amb una caiguda del 76%, Girona, on les 
compravendes van disminuir un 66%, o Santa Coloma de Farners (-61%). 
 
El Departament que dirigeix José Blanco assenyala que després de la caiguda 
experimentada el gener les vendes van recórrer en els dos mesos següents "una 
tendència de recuperació" que va situar les transaccions el març en valors similars als 
d'octubre de 2010. 
 
En el conjunt de l'Estat, durant el primer trimestre de l'any, la major part de les vendes 
van ser d'habitatge usat, que amb 48.294 operacions (un 20 % menys), mentre que les 
d'obra nova es van reduir el 43,8 %, fins a totalitzar 26.246 transaccions. 
 
Les dades evidencien una "autèntica caiguda" de les transaccions, va assegurar Pedro 
Pérez, secretari general del grup que uneix les principals immobiliàries cotitzades (G-
14). 
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Al seu judici, l'augment de les vendes experimentat en l'últim trimestre de 2010 ha 
creat un "miratge" en les estadístiques relatives al primer trimestre, període en el qual 
s'han registrat les operacions tancades mesos abans. 
 
Pérez va atribuir el mal comportament d'aquest mercat també a la incertesa que genera 
l'atur, a la reducció del finançament i a l'augment dels tipus d'interès. 
 
Precisament avui es reuneix el Banc Central Europeu (BCE) per analitzar la política 
monetària de la zona de l'euro, reunió en la qual, segons els analistes, podrien acordar 
una nova pujada de tipus d'interès per al juliol, des de l'1,25% a l'1,50%. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 10 de juny 2011 
 

• Un 43% dels cotxes de Girona tenen més de 10 anys  
 

L'augment de les vendes de cotxes usats en detriment de les noves matriculacions ha 
augmentat sensiblement el nombre de vehicles de més de deu anys en circulació, que 
ja suposa el 43% del parc automobilístic a Girona, la més alta de Catalunya, segons 
l'estudi realitzat per Audatex, companyia especialitzada en solucions i serveis de 
valoració de sinistres. A Catalunya, el 39% del parc automobilístic supera ja els deu 
anys d'antiguitat, percentatge similar a la mitjana de l'Estat espanyol. Segons l'informe, 
Girona i Lleida són, actualment, les demarcacions amb més vehicles de 10 anys en 
circulació, en representar el 43% i el 40% del parc, respectivament. Segueixen en 
volum Barcelona, amb un parc proper al 39% i la demarcació de Tarragona, amb un 
38%. 
Ampliar la notícia: El Punt  
 
 

Divendres 10 de juny 2011 
 

• Un 14% dels ciutadans de Girona pagaran les taxes i impostos amb recàrrec 
 

Un 14% dels ciutadans de Girona pagaran els impostos i les taxes municipals amb 
recàrrec, ja que no han pagat els imports de cada cas dins del període voluntari, que va 
acabar el dia 6 de juny. L'àrea d'Hisenda calcula que fins ara s'ha arribat a cobrar un 
86,3%, és a dir 31 del total de 36 milions i escaig que preveu recaptar l'Ajuntament de 
Girona pels impostos d'IBI, vehicles, així com les taxes d'escombraries d'activitats, els 
cementiris, la tinença d'animals o l'ocupació de la via pública per part de negocis i 
empreses. 
 
La regidora en funcions d'Hisenda a Girona, Maria Àngels Freixenet, assenyala que ara 
el consistori procedirà a enviar cartes als domicilis de tots els ciutadans que no han 
satisfet els impostos i taxes "per informar-los que fins que no s'iniciï la fase executiva, 
el recàrrec en el pagament serà del 5% i que un cop iniciada passa al 10%". Si tampoc 
es paga en aquell moment, l'Ajuntament aplicarà a partir d'aquell moment un recàrrec 
del 20% i s'hi sumaran interessos com més temps passi. Freixenet indica que les xifres 
del període voluntari són molt semblants a les de l'any passat i posa en relleu que en 
congelar els impostos i la majoria de taxes, el consistori acabarà recaptant uns 17.000 
euros menys que en l'exercici del 2010. Per poder fer el cobrament, l'Ajuntament de 
Girona ha tramitat l'enviament de més de 163.231 rebuts en aquest període voluntari. 
 
Menys de la meitat dels ciutadans de Girona tenen domiciliats els rebuts d'impostos i 
taxes. Així ho demostra que per via de la domiciliació bancària, el consistori preveu 
cobrar 16,1 milions i sense domiciliar més de 19,8 milions d'euros. A través dels bancs 
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ja s'han cobrat 15,6 milions, mentre que anant a pagar expressament s'estima que 
s'han cobrat 15,4 milions. 
Ampliar la notícia: El Punt  
 
 

Dissabte 11 de juny 2011 
 

• Els preus dels habitatges a Girona se situen a nivells de l'any 2004 
 

El primer trimestre de l'any ha estat el "pitjor" de les dues últimes dècades pel que fa a 
la venda d'habitatges a la demarcació de Girona, segons l'estudi que publiquen 
semestralment el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària (API) i el Gremi de 
Promotors. Tot i això, s'entreveu una "tendència de recuperació" propiciada per la 
venda de pisos per part d'entitats financeres que volen aconseguir liquiditat a uns preus 
avantatjosos que estimulen la compra per part de particulars. Els preus dels habitatges 
nous i de segona mà se situen a nivells de l'any 2004 però cada població té un 
comportament diferent. 
 
Aquesta tendència a la baixa s'observa també a nivell estatal i entre les causes, hi 
hauria la incertesa de l'economia i les dificultats per aconseguir finançament però 
sobretot l'augment de l'IVA i el final de les desgravacions per a la compra d'una vivenda 
a finals del 2010. 
 
Tot i això, s'entreveu una "tendència" de recuperació durant els mesos d'abril i maig 
amb l'arribada d'un nou element al mercat com és la venda de pisos per part d'entitats 
bancàries que s'han quedat amb els habitatges de promotors que no els han pogut 
vendre, el que s'anomena "dacions". "Hem batut el rècord de dacions de pagament, i 
això vol dir que les entitats financeres segueixen incorporant immobles en el seu 
estoc", va assenyalar el president del col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària 
(API) a Girona, Ramon Corominas. Els promotors de l'estudi, però, alerten que aquests 
preus no "marquen una tendència" i que es pot donar el cas que a la mateixa zona no 
hi hagi cap més habitatge a aquell preu. 
 
La situació actual del mercat immobiliari gironí es caracteritza per una "gran varietat" 
de preus, segons l'estudi, tant en el cas de la compra i lloguer de pisos de nova 
construcció com els de segona mà. Els preus se situen a nivells de l'any 2004 tot i que 
depèn de l'oferta i demanda de cada població. Així, es desprèn que Girona i Palamós 
són els dos municipis amb el preu més car per metre quadrat de mitjana tant pel que fa 
als pisos de nova construcció com els de segona mà.  Així, els preus van des dels 
290.000 euros per un pis de 70 metres quadrats a Girona (el més car) als 58.000 euros 
a Olot (el més barat). Pel que fa als lloguers, la ciutat de Girona i Palamós registren els 
preus més alts. 
 
D'altra banda, la frenada de la construcció de nous habitatges ha suposat que en 
aquests moments hi hagi a la província de Girona uns 11.000 habitatges construïts per 
vendre. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dissabte 11 de juny 2011 
 

• El pitjor trimestre en vint anys en la venda de pisos 
 

L'increment de l'IVA i la fi de les desgravacions fiscals en la compra del primer 
habitatge, sumat a la dificultat d'aconseguir finançament i a la incertesa de la situació 
econòmica, han provocat que el primer trimestre d'aquest 2011 hagi estat el pitjor dels 
darrers vint anys en la venda d'habitatges. Ho va confirmar ahir el president del Col·legi 
d'Agents de la Propietat Immobiliària (API) de Girona, Ramon Corominas, durant la 
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presentació de l'últim estudi sobre la situació del mercat immobiliari a la demarcació, 
que elaboren els API junt amb el Gremi de Promotors i Constructors d'Edificis de 
Girona. 
 
La sentència de Corominas es referma amb les dades que, precisament ahir, publicava 
l'Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre operacions de compravenda d'habitatges: 
a l'abril n'hi va haver 388, menys de la meitat que el mateix mes del 2010 (any en què 
se'n van realitzar 801). En total, el balanç d'aquest quadrimestre és de 2.379 
operacions de compravenda, versus les 3.047 de fa un any (-22%). 
 
Corominas, però, sosté que en el segon trimestre s'entreveu una tendència de 
recuperació, ja que s'ha incrementat l'oferta, sobretot pel que fa als pisos que han 
posat al mercat les entitats financeres.  
 
Quant a l'estudi, els preus dels pisos a les comarques gironines se situen en el nivell del 
2004, segons Pere Bahí, vicepresident del Gremi de Promotors i Constructors. No 
obstant això, va deixar clar que no hi ha una sola dinàmica. "Els preus varien en funció 
de la zona i la població. I això és perquè en el mercat conviuen diversos agents: hi ha 
gent que té necessitat de vendre, i abaixa els preus, i n'hi ha que no, i els manté", va 
explicar. 
 
Mentrestant, els estocs continuen sent un dels grans problemes per al sector. Segons 
Josep Donés, secretari del gremi, hi ha 78.000 habitatges acabats pendents de vendre 
a Catalunya, 11.000 a les comarques gironines i 500 a la ciutat de Girona. El problema 
és que d'aquests 78.000, un 30% són segones residències a la costa, que tenen un 
comportament de venda més lent. Per reduir aquest estoc s'està fent promoció en 
països europeus, ja que s'ha detectat un increment del nombre de ciutadans europeus 
amb interès per comprar habitatges a la costa. D'altra banda, en municipis d'interior ja 
hi ha necessitat de construir, però, segons afirma Donés, els problemes de finançament 
continuen sent un gran obstacle.  
Ampliar la notícia: El Punt  
 
 

Diumenge 12 de juny 2011 
 

• La UdG, setena universitat estatal en qualitat docent a l'informe CyD 
 

La Universitat de Girona és, segons l'informe que edita anualment la Fundació 
Conocimiento y Desarrollo (CyD), el setè centre universitari de tot l'Estat amb millor 
qualitat docent, d'un total de 47 universitats públiques analitzades. El rànquing, que 
avalua aspectes com la taxa d'abandonament, la despesa mitjana per estudiant o la 
ràtio entre alumnes i professorat, està liderat per la Universitat Pompeu Fabra, la de 
Saragossa i la de Lleida. Val a dir que hi ha centres catalans situats als primers 10 llocs 
del rànquing (les esmentades UPF, Lleida i Girona, i la Rovira i Virgili). 
 
El concepte de la qualitat docent es mesura en aquest estudi a través de vuit 
indicadors: un primer bloc es refereix a l'eficàcia acadèmica (mesurant la taxa 
d'abandonament i la de rendiment); i un segon se centra en els recursos docents (ràtio 
entre estudiants i personal, la despesa corrent per alumne matriculat o els recursos 
físics). També s'analitza el grau d'obertura a l'exterior, entès com el percentatge de 
matriculats que tenen la seva residència a Espanya però fora de la província de la 
universitat on cursen els seus estudis.  
 
En aquest sentit, les universitats amb una taxa més elevada de rendiment van ser la 
Pompeu Fabra, la Carlos III de Madrid i la UAB. Aquest també és un dels punts més 
forts de la UdG, que se situa en setena posició amb un 71,96%. Es posiciona en la 
mateixa situació si s'analitza la ràtio entre estudiants i personal docent (d'un 10,43), 
mentre que la millor és la de la universitat de Saragossa (9,18).  
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Un dels aspectes on la UdG ha avançat considerablement respecte d'anteriors edicions 
d'aquest informe ha estat en els llocs en aules d'informàtica, i se situa ara en una 
meritòria sisena posició. En llocs d'ús simultani a les biblioteques assoleix la 15a posició, 
mentre que en aules d'ensenyament baixa fins a la 18a.  
 
Pel que fa a la despesa per estudiant, el centre que més recursos hi destina és la 
Politècnica de Catalunya, arribant als 9.671 euros.  La despesa corrent que fa la UdG 
per cada alumne és de 7.719,52 euros, amb la qual cosa se situa en la desena posició 
estatal. Qui menys hi inverteix és la Universitat d'Extremadura, amb 4.933,79 euros.  
 
Un dels indicadors on la universitat gironina encara té feina a fer és en la qualitat 
investigadora, situant-se al 32è lloc. També queda més enrere que en d'altres 
indicadors en la qualitat del doctorat , on queda al lloc 26 de 47.  
 Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Diumenge 12 de juny 2011 
 

• El Girona augmenta l'assistència a Montilivi un 52% en una temporada 
 

No només ha estat aquesta temporada 2010/11 la de la consolidació esportiva del 
Girona FC a Segona. També, des de l'aspecte social, l'entitat ha fet un salt endavant 
poc imaginable només fa uns mesos. La xifra impacta: en comparació amb la 
temporada passada, s'ha augmentat un 52% l'assistència a l'estadi de Montilivi, que 
coincidint amb la visita del Granada es va omplir de gom a gom per primer cop. 
 
Les xifres parlen per si soles. Dels 4.272 espectadors que de mitjana van anar a veure 
la temporada passada els partits del Girona a Montilivi, s'ha passat en només un any a 
6.508, un increment espectacular del 52%. El bon paper que l'equip de Raül Agné ha 
fet a la lliga, lluitant fins les darreres jornades pel somni del play-off d'ascens, i les 
múltiples iniciatives que va engegar el Consell d'Administració han permès canviar 
l'habitual fesomia de l'estadi, tradicionalment amb més seients buits que plens. Una de 
les grans obsessions de la directiva aquesta temporada era resoldre l'assignatura 
pendent del Girona des del retorn a Segona A: que Montilivi s'omplís de gom a gom. Ho 
va aconseguir el dimarts 1 de març, coincidint amb la visita del Granada. Tant va ser 
que el partit fos televisat i que el duel es jugués a les 9 de la nit d'un dia entre 
setmana. La política d'invitacions va desbordar-se fins al punt que més de 9.300 
persones van anar al camp i es van haver de tancar les portes, la qual cosa va deixar 
fora alguns abonats indignats. Contra el Barça B fa menys d'un mes el ple va ser 
virtual, amb 9.032 persones a les grades. Cal recordar que la capacitat actual de 
Montilivi és de 9.282 espectadors. Aquesta ha estat la primera temporada en què el 
club ha pogut disposar de la grada de Preferent refeta, tot i que no va ser fins el partit 
contra el Nàstic a principis de febrer quan ho va poder fer amb tota la seva capacitat. 
Fins aleshores, com que faltaven els accessos, per raons de seguretat no es podia 
omplir tot l'aforament. 
 
La temporada va començar amb una assistència a Montilivi força similar a la dels anys 
anteriors, però des del partit contra la Ponferradina, les xifres es van començar a 
disparar. A Montilivi s'hi han sortejat cotxes i d'altres regals, s'hi ha estrenat l'himne 
amb una actuació del grup The Gruixut's i s'hi ha vist néixer la nova mascota Carmany. 
Tot destinat a entretenir els seguidors i donar-los més motius per anar al camp.   
 Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dilluns 13 de juny 2011 
 

• Descens de viatgers a l'Aeroport de Girona durant el mes de maig 
 

Uns 280.000 viatgers han passat aquest mes de maig per l'Aeroport de Girona-Costa 
Brava, una xifra que suposa un descens del 41% respecte al mateix període de l'any 
passat. Pel que fa a les dades des de principis d'any, s'han registrat 1.239.540 
passatgers, un 31,1% menys que el 2010. L'aeroport del Prat, en canvi, amb més de 3 
milions de passatgers, ha aconseguit una ocupació que no s'assolia des de l'agost de 
l'any passat. A part, és la primera vegada que l'aeroport barceloní supera aquesta xifra 
en un mes de maig. Aquests números suposen un augment del 22,3% en comparació 
al mateix mes de l'any anterior, un increment causat, entre altres motius, per la final de 
la Lliga de Campions a Londres. 
 
L'aeroport gironí ha experimentat aquest maig un descens significatiu del número de 
viatgers. Així, aquest mes 277.291 usuaris han usat les instal·lacions de Vilobí d'Onyar, 
un 41% menys que el 2010. Pel que fa a les dades des de principis d'any, s'han 
registrat 1.239.540 passatgers, xifra un 31,1% menor a la de l'any passat. 
 
Pel que fa a operacions, al maig es van fer 2.702 moviments d'aterratge i enlairament, 
un 36,2% menys que en el mateix mes del 2010. En l'acumulat anual, s'han registrat 
12.063 operacions, xifra que suposa un descens del 29,7% en comparació amb 
l'acumulat del maig de l'any passat. 
 Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 14 de juny 2011 
 

• L'aeroport de Girona, a la baixa al maig 
 

Uns 280.000 viatgers van passar al maig per l'aeroport de Girona, una xifra que suposa 
un descens del 41% respecte al mateix mes del 2010. Des de principis d'any s'han 
registrat 1.239.540 passatgers, un 31,1% menys que l'any passat. La davallada és per 
la reducció del nombre de vols de Ryanair des de Vilobí. El Prat, amb més de 3 milions 
de passatgers, ha aconseguit una ocupació que no tenia des de l'agost passat. Aquests 
números suposen un augment del 22,3%, causat, entre altres motius, per la final de la 
lliga de campions.  
Ampliar la notícia: El Punt  
 
 

Dimecres 15 de juny 2011 
 

Girona té una de les qualitats de vida més altes de l'Estat però nivells educatius 
sota la mitjana 

Girona és una de les províncies amb major qualitat de vida de tot l'Estat espanyol. 
Quatre dels seus municipis majors de 10.000 habitants -Girona, Olot, Banyoles i Ripoll- 
tenen la màxima qualitat de vida possible, de manera que entre els 643 municipis 
d'aquest tamany que hi ha en el conjunt de l'Estat, no n'hi ha cap que sigui millor per a 
viure tenint en compte les variables utilitzades. Però mentre que en el conjunt de l'Estat 
l'elevada qualitat de vida (concentrada especialment a les zones centre i nord) ve molt 
determinada per un nivell d'educació també alt, Girona és en aquest punt l'excepció 
que confirma la regla: les seves variables educatives es troben tant per sota la mitjana 
espanyola com la catalana. Així doncs, Girona basa la seva excepcional qualitat de vida 
més aviat en variables de tipus econòmic, com ara una baixa taxa d'atur, una bona 
condició socioeconòmica i un alt poder adquisitiu. 
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Així ho explica l'investigador de la Universitat d'Oviedo Eduardo González Fidalgo, que 
ha elaborat un estudi sobre el benestar i la qualitat de vida als municipis i comunitats 
autònomes de tot l'Estat. Segons explica, el concepte de "qualitat de vida" és una 
combinació de diversos factors, com ara la salut, l'oci, la vivenda, el medi ambient o la 
seguretat personal i econòmica, però el que més marca la diferència es l'educació. Però 
aquesta norma generalitzada, en canvi, troba en Girona la seva excepció, ja que els 
seus nivells educatius es troben per sota la mitjana però en canvi les seves bones 
condicions econòmiques fan que la seva qualitat de vida es trobi entre les més altes de 
tot l'Estat. 
 
I és que la qualitat de vida mitjana de la demarcació se situa en un 96,6%, molt per 
sobre de la mitjana espanyola, que és del 89,3%, i també per sobre de la catalana, que 
se situa en un 92,3%. Això col·loca Girona entre les províncies amb major qualitat de 
vida. Les que la tenen més elevada són Navarra i Sòria. En canvi, les províncies que 
obtenen pitjors resultats són les andaluses, les Illes Canàries i Múrcia. En aquest cas, es 
pot comprovar que tant Andalusia com les Canàries tenen uns percentatges d'estudis 
universitaris i bàsics molt baixos, fet que es tradueix en una baixa qualitat de vida. En 
canvi, a les zones del centre i el nord d'Espanya, amb nivells més alts tant d'educació 
com de renda, són els que tenen una major qualitat de vida. En el cas de Girona, però, 
només es compleix la variable de l'economia, no la de l'educació.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 17 de juny 2011 
 

• Girona dobla en cinc mesos els ingressos d'altes d'IBI previstos per a tot 
l'any  

 
En només cinc mesos l'Ajuntament de Girona ja ha ingressat gairebé el doble de diners 
previstos per a tot l'any pel que fa a les altes d'IBI, és a dir, de pisos on per primer cop 
hi entra gent a viure. La regidora d'Hisenda en funcions de Girona, Maria Àngels 
Freixenet, assenyala que fins al maig el consistori ja havia ingressat uns 900.000 euros 
amb les altes d'IBI que s'havien produït aquest any, quan en el pressupost municipal la 
previsió feta per l'equip de govern era ingressar en els dotze mesos 500.000 euros. 
Freixenet indica: "En els últims anys hem tingut una gran cautela i hem estat molt 
prudents en el moment de preveure les previsions d'ingressos per al pressupost 
municipal". El bon ritme d'altes d'IBI per als pisos indica que durant aquest any han 
entrat a viure ciutadans en pisos que els últims anys estaven buits, principalment 
perquè els promotors han acabat abaixant molt els preus per vendre'ls i, en algun cas, 
perquè les mateixes entitats bancàries propietàries els han posat al mercat a baix preu 
per no assumir-ne el cost del manteniment. 
 
Els altres dos impostos relacionats amb l'estoc d'habitatges mantenen nivells baixos 
respecte als anys de gran auge constructiu. Així, per exemple, de l'impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres (ICIO), se n'ha recaptat prop d'1,9 milions fins al 31 
de maig, quan la previsió del govern era de 2,55 milions quan acabés l'any. A un ritme 
semblant van els ingressos produïts per la compra/venda de pisos, en què s'han 
recaptat 941.000 euros dels 1,6 milions que va preveure el govern als pressupostos. 
Tot fa pensar que es compliran les austeres previsions del tripartit a Girona. 
L'any passat les reformes van acabar aguantant mínimament els ingressos del 
consistori per l'ICIO. Freixenet assenyala que aquest any ha començat a aprovar-se 
alguna llicència d'obres per fer promocions noves, un fet que en els últims anys era 
molt estrany. De fet, també és habitual veure com les promotores prorroguen llicències 
de noves promocions.  
Ampliar la notícia: El Punt  
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Divendres 17 de juny 2011 
 

• Els caçadors han abatut a Girona 113 senglars durant la temporada 
 

Les dues colles de caçadors de Girona han abatut durant la temporada de caça del 
senglar un total de 113 exemplars. La colla del Tall Gros ha mort 96 exemplars la 
temporada 2010/11, que es va acabar ja fa setmanes. Destaca que, dels exemplars 
abatuts a la rodalia de Girona, set eren mascles i pesaven més de 100 quilos, mentre 
que 21 animals més pesaven entre 70 i 100 quilos. La colla de Campdorà va matar 
durant la temporada de caça d'aquest animal 17 exemplars. El regidor en funcions de 
l'àrea de Medi Natural, Ponç Feliu, fa un balanç bo de les actuacions que s'han dut a 
terme, sempre amb un avís previ als veïns més pròxims als sectors on es feien les 
batudes, i es manté la tònica dels últims anys, quan aquests animals s'han anat 
acostant cada cop més a les zones urbanes a la recerca de menjar. Per això s'han fet 
algunes batudes especials en sectors concrets, com va passar amb l'illa del Ter. 
Ampliar la notícia: El Punt  
 
 

Divendres 17 de juny 2011 
 

• Girona dobla en cinc mesos els ingressos d'altes d'IBI previstos per a tot 
l'any 

 
En només cinc mesos l'Ajuntament de Girona ja ha ingressat gairebé el doble de diners 
previstos per a tot l'any pel que fa a les altes d'IBI, és a dir, de pisos on per primer cop 
hi entra gent a viure. La regidora d'Hisenda en funcions de Girona, Maria Àngels 
Freixenet, assenyala que fins al maig el consistori ja havia ingressat uns 900.000 euros 
amb les altes d'IBI que s'havien produït aquest any, quan en el pressupost municipal la 
previsió feta per l'equip de govern era ingressar en els dotze mesos 500.000 euros. 
 
Freixenet indica: "En els últims anys hem tingut una gran cautela i hem estat molt 
prudents en el moment de preveure les previsions d'ingressos per al pressupost 
municipal". El bon ritme d'altes d'IBI per als pisos indica que durant aquest any han 
entrat a viure ciutadans en pisos que els últims anys estaven buits, principalment 
perquè els promotors han acabat abaixant molt els preus per vendre'ls i, en algun cas, 
perquè les mateixes entitats bancàries propietàries els han posat al mercat a baix preu 
per no assumir-ne el cost del manteniment. 
 
Els altres dos impostos relacionats amb l'estoc d'habitatges mantenen nivells baixos 
respecte als anys de gran auge constructiu. Així, per exemple, de l'impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres (ICIO), se n'ha recaptat prop d'1,9 milions fins al 31 
de maig, quan la previsió del govern era de 2,55 milions quan acabés l'any. A un ritme 
semblant van els ingressos produïts per la compra/venda de pisos, en què s'han 
recaptat 941.000 euros dels 1,6 milions que va preveure el govern als pressupostos. 
Tot fa pensar que es compliran les austeres previsions del tripartit a Girona. 
 
L'any passat les reformes van acabar aguantant mínimament els ingressos del 
consistori per l'ICIO. Freixenet assenyala que aquest any ha començat a aprovar-se 
alguna llicència d'obres per fer promocions noves, un fet que en els últims anys era 
molt estrany. De fet, també és habitual veure com les promotores prorroguen llicències 
de noves promocions. 
Ampliar la notícia: El Punt  
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Dimarts 21 de juny 2011 
 

• La primavera ha estat la més calorosa dels últims 70 anys  
 

Malgrat que l'estiu comença oficialment avui, les temperatures d'aquesta primavera han 
avançat climatològicament l'estació en el calendari. Les dades de l'Agència Estatal de 
Meteorologia (AEMET) indiquen que aquesta primavera ha estat la més calorosa dels 
últims 70 anys. Per aquest estiu, la previsió apunta que la temperatura pot estar un 
grau per damunt de la mitjana dels últims anys. 
 
Catalunya ha registrat la primavera més calorosa des de fa 70 anys, amb temperatures 
rècord de fins a 33 graus a l'abril, i es preveu que la temperatura d'aquest estiu sigui 
un grau per damunt de la mitjana dels últims anys, segons els pronòstics de l'Agència 
Estatal de Meteorologia (AEMET). 
 
El delegat d'AEMET a Catalunya, Antonio Conesa, va fer ahir un balanç climatològic de 
temperatures i precipitacions entre març i maig en el qual destaca que els termòmetres 
han registrat valors rècord que han oscil·lat entre els 4 graus per damunt del normal al 
Pirineu i 0,5 graus al sud de Tarragona. Mentre que la mitjana dels tres mesos de 
primavera és de 2,3 graus per damunt de la mitjana calculada des de fa 70 anys a 
Catalunya. 
 
Conesa va destacar que el mes d'abril a Catalunya ha estat el més càlid, al costat dels 
de 1945 i 1949, des que es fan registres climàtics, amb temperatures que van arribar a 
superar la mitjana en 6 graus. El delegat per a Catalunya d'AEMET va pronosticar que, 
després d'aquesta primavera calorosa i humida, els mesos de juliol, agost i setembre 
seran més càlids del normal a Catalunya, amb una mitjana d'un grau per damunt de la 
mitjana acumulada els últims anys. Conesa també va advertir, però, que aquests 
pronòstics, que realitza el Centre Europeu de Predicció a Mitjà Termini, no són cent per 
cent fiables, ja que estan sotmesos a fluctuacions aleatòries del temps i són més difícils 
en latituds més allunyades al tròpic. Segons Antonio Conesa, les temperatures aquest 
estiu seran més altes del normal no només a Catalunya sinó a tota la regió Est i Sud 
peninsular, Balears i Canàries. 
 
Sobre pluges, s'espera un trimestre estiuenc amb precipitacions que no sortiran dels 
valors normals de l'època estival. 
 
Conesa també va augurar que el canvi climàtic portarà a registrar cada any 
temperatures mitjanes més altes, encara que hi haurà intervals d'anys més freds "amb 
variabilitat i oscil·lacions".  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 24 de juny 2011 
 

• Les exportacions gironines creixen més d'un 20% fins al mes d'abril  
 

Les empreses exportadores de les comarques gironines van tancar el primer 
quadrimestre de ?l'any amb volum de vendes a l'exterior de 1.334 milions d'euros, el 
que suposa un creixement del 20,69% respecte el mateix període de l'any anterior i el 
millor inici d'any de la seva història segons les estadístiques del ministeri d'Indústria. En 
el conjunt de Catalunya, les exportacions creixen un 16,3% i a l'Estat un 22,2%. 
 
A Girona, el sector carni és el líder en exportacions. Amb unes vendes superiors als 292 
milions d'euros en quatre mesos, té un creixement interanual 22,59%.  
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Entre els sectors que més creixen en vendes en aquest principi d'any cal destacar el del 
cafè. Amb unes exportacions de més de 33 milions d'euros entre gener i abril, triplica 
les vendes de fa un any. La posada en funcionament de la fàbrica de Nescafé Dolce 
Gusto a Girona és la gran responsable del creixement. 
 
Dels principals sectors exportadors gironins, només es registra un descens en les 
vendes de productes farmacèutics (-0,42%). 
 
Pel que fa a mercats de destí, els països de la Unió Europea segueixen comprant prop 
del 80% dels productes exportats des de Girona. Un sol estat, França, concentra un 
terç de les exportacions gironines. 
 
El conjunt d'empreses catalanes han facturat a l'estranger 17.559 milions els primers 
quatre mesos de l'any, un 16,33% més que en el mateix període del 2010. Pel que fa al 
comportament dels diferents sectors productius en aquest inici d'any, els més dinàmics 
han estat el sector químic, els béns d'equipament i el sector de l'automòbil, amb 
creixements acumulats durant el quadrimestre del 16,68%, el 22,64% i del 19,03%, 
respectivament. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dissabte 25 de juny 2011 
 

• Cauen un 14% les pernoctacions als hotels gironins just abans de començar 
l'estiu  

 
Pintava tan bé l'any per als hotels gironins que la darrera dada coneguda ha estat com 
una galleda d'aigua freda. Les pernoctacions van caure el mes de maig, just abans de 
començar la temporada estiuenca, un 14% respecte al maig de 2010. Als hotels de la 
Costa Brava el descens ha estat del 14,7%. Tot això, en un mes en què la mitjana de 
pernoctacions als hotels espanyols ha crescut, encara que sigui només un 1,6%. 
 
En total, els hotels gironins van assolir el maig 867.027 pernoctacions, segons les dades 
donades a conèixer per l'Institut Nacional d'Estadística, per les més d'un milió de maig 
de 2010. Un descens del 14% que ha estat provocat essencialment per la brusca 
caiguda del turisme nacional (català i espanyol), les pernoctacions del qual han baixat 
un sorprenent 23,2%, arribant a les 244.456, quan un any enrere gairebé assolien les 
320.000. Les pernoctacions estrangeres també han caigut, si bé de manera més 
moderada: les 622.571 suposen un descens del 9,8%. 
 
Els hotels espanyols van registrar 24,6 milions de pernoctacions el maig, xifra que 
suposa un augment de l'1,6% respecte al mateix mes de 2010, mentre que els preus 
han baixat un 0,5%. L'augment de les pernoctacions experimentat en el cinquè mes de 
l'any es va deure al comportament dels turistes estrangers, que van elevar un 9,3% les 
seves estades en aquests establiments, ja que les nits en hotels dels turistes espanyols 
van caure un 10,6%. 
 
En els primers cinc mesos de l'any, les pernoctacions en hotels han crescut un 5,6% en 
comparació d'igual període de l'any passat. L'estada mitjana s'ha situat el maig en 3,2 
pernoctacions per viatger.  
 
Pel que fa al grau d'ocupació, el maig es van tapar el 48,9% de les places ofertes, un 
1,2% més que un any enrere, mentre que el grau d'ocupació per places en cap de 
setmana s'ha situat al 55,1%, amb un descens interanual del 0,7%. 
 
Els viatgers procedents d'Alemanya i el Regne Unit han fet més de 8,8 milions de 
pernoctacions al maig. El mercat alemany va experimentar un augment interanual del 
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2,1%, mentre que el britànic va elevar-les un 7,4%. Les pernoctacions dels viatgers 
procedents de França, els Països Baixos i Itàlia van registrar el maig taxes interanuals 
del 8,1%, 5,8% i del 15,1%, respectivament. 
 
El principal destí elegit pels estrangers ha estat Balears, comunitat en la qual les 
pernoctacions d'aquests turistes es van incrementar un 10,2% respecte a maig del 
2010. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dissabte 25 de juny 2011 
 

• Beure aigua de l'aixeta a Girona estalvia 660 euros 
 

Una família de Girona que begui aigua de l'aixeta en compte d'aigua envasada pot 
estalviar entre 190 i 660 euros, segons la marca. És una de les conclusions de l'estudi 
impulsat per Aigües de Girona, Salt i Sarrià amb la col·laboració dels tres municipis, així 
com la Generalitat i l'Agència de Residus. 
 
En l'estudi s'estima que una família amb quatre integrants beu al cap de l'any uns 1.468 
litres, consum que suposa un cost de poc més d'un euro si es tracta d'aigua de l'aixeta i 
en canvi una despesa d'entre 190 i 660 euros si es compra aigua embotellada. Les 
dades s'han extret d'un estudi fet per la campanya divulgativa  
Un dels problemes derivats de l'alt nivell de consum d'aigua envasada a Girona és la 
gran generació de residus que això suposa. Per això, la campanya també té per 
objectiu reduir la generació d'aquest tipus de residus. L'Ajuntament de Girona calcula 
que el consum d'aigua embotellada genera cada any uns 476 tones de residus de 
plàstic que acaben al contenidor groc. Una xifra que representa un 1,1% del total de 
residus que es genera a la capital gironina anualment. Un altre càlcul és que el 12% de 
tots els residus que acaben al contenidor groc han contingut aigua per beure. 
 
La campanya s'ha acompanyat amb una enquesta a 400 usuaris de la ciutat de Girona 
que evidencia que gairebé tothom fa servir l'aigua de l'aixeta per cuinar i valora 
positivament el gust, la confiança sanitària, la comoditat i el preu. Tot i això, quan la 
pregunta es dirigeix exclusivament als hàbits a l'hora de beure aigua es reflecteix que 
més de la meitat van a comprar aigua envasada. Per contra, només un 43% té l'hàbit 
de veure l'aigua directament de l'aixeta. La mateixa enquesta explica el motiu pel qual 
més de la meitat dels veïns de Girona opten per l'aigua envasada. Els enquestats 
"tenen la percepció que l'aigua envasada és més saludable i aporta més beneficis per a 
l'organisme". 
 
La gent que beu l'aigua de l'aixeta admet que una de les principals raons és la 
comoditat, mentre que entre els que compren l'aigua envasada la principal raó que 
esgrimeixen és el gust o color de la marca d'aigua que compren. Curiosament, el 
percentatge que ho fa perquè és més sa és una minoria i es repeteix en poques 
respostes ja es begui de l'aixeta, utilitzant filtres o envasada. 
 
En l'estudi també es destaca que encara un 3% de les persones beuen l'aigua provinent 
de pous, deus d'aigua o la van a buscar a la font, i un 1% consumeix aigua de l'aixeta 
filtrada. 
Ampliar la notícia: El Punt 
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Diumenge 26 de juny 2011 
 

• Les temperatures augmenten 6 graus en un dia en espera de l'onada de 
calor 

 
La demarcació de Girona va viure ahir una jornada de calor sota temperatures que, en 
molts municipis, van superar la trentena de graus. Cabanes, a l'Alt Empordà, va tenir la 
temperatura més alta, arribant als 33,6 graus. La ciutat de Girona va registrar 33,4. Les 
temperatures més benignes van ser preses a les comarques del Ripollès i la Cerdanya. 
El cel serè o poc ennuvolat per algun núvol d'evolució diürna a punts de muntanya en 
aquestes comarques va provocar un dia de ple estiu. Un dels fets més destacats de 
l'evolució de la situació meteorològica és que, en només 24 hores (dia 24, festivitat de 
Sant Joan), la temperatura ha augmentat al voltant de sis graus en municipis gironins. 
Aquest ha estat el cas, per exemple, d'Anglès (de 26,2 a 32,2 graus) i Olot (de 26 a 
32,1 graus). La intensa calor va ser només un avanç de l'onada de calor que avui arriba 
a Girona i que ahir ja va afectar la resta de l'Estat espanyol amb temperatures de fins a 
39 graus a Galícia, i Castella- Lleó i les valls del Tajo, Guadiana i Gualdalquivir. L'onada 
de calor, provocada per una massa d'aire procedent de l'Àfrica, possibilitarà que les 
temperatures s'enfilin caps els 40. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya 
(SMC) és que, en les pròximes hores, les temperatures pujaran "lleugerament o 
moderadament".  
 
El fenomen meteorològic, que va començar divendres a l'oest de l'estat a causa de la 
citada entrada d'una massa d'aire càlida, no ha afectat, inicialment, la zona 
mediterrània. Segons informava ahir l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), l'onada 
de calor durarà fins demà al nord i nord-oest, i, fins dimarts, a la resta. El SMC destaca 
que hi haurà "ambient plenament estiuenc fins dimarts, amb altes temperatures arreu i 
només intervals de núvols durant les tardes al Pirineu que podrien deixar algun ruixat 
feble i aïllat". A partir de dimecres, continua, "augmentarà la nuvolositat i la probabilitat 
de xàfecs al Pirineu i Prepirineu, alhora que la temperatura baixarà arreu del territori". 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dilluns 27 de juny 2011 
 

• La meitat dels gironins són mileuristes 
 

La meitat dels assalariats de les comarques gironines cobren, en el millor dels casos, un 
salari brut que no sobrepassa mil euros. Segons el darrer informe de nivells salarials de 
l'Agència Tributària -elaborat amb dades del 2009-, a la demarcació hi havia uns 
160.000 contribuents (gairebé la meitat del total) amb salaris situats per sota dels mil 
euros. El percentatge de mileuristes gironins coincideix amb el del conjunt de l'Estat i és 
lleugerament inferior al de catalans, que ronda el 45%. 
 
A l'extrem contrari, trobem 2.050 gironins que cobren més de deu vegades el salari 
mínim interprofessional (SMI, situat en 624 euros al mes), cosa que els reporta uns 
ingressos bruts anuals mitjans de 125.895 euros. 
 
La retribució anual dels assalariats gironins es va situar en 18.273 euros, per sota la 
mitjana estatal de 19.085 euros. I això que diverses estadístiques situen Girona entre 
les demarcacions amb major renda per càpita de l'Estat. 
Un dels fets que contribueix a situar el salari mitjà per sota de la mitjana és el pes del 
sector de l'hostaleria, que concentra la seva activitat durant els mesos d'estiu i en caps 
de setmana.  
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Aquest sector ocupa més del 10% dels assalariats de la demarcació, que reben unes 
percepcions salarials mitjanes lleugerament superiors als 10.000 euros.  
 
A l'altre extrem trobem els treballadors gironins del sectors financer i assegurador, amb 
uns ingressos anuals propers als 30.000 euros. 
 
Atenent a la retribució anual, els assalariats madrilenys són els treballadors de l'Estat 
que perceben un sou mitjà més alt, amb 24.583 euros bruts a l'any, seguits dels 
barcelonins (22.280 euros). Girona ocupa el lloc 17 del rànquing provincial.  
L'informe de l'Agència Tributària també permet constatar que els trams d'edat més 
joves són els que compten amb els salaris més baixos. Així, els gironins menors de 18 
anys, declaraven el 2009 uns ingressos salarials de 2.924 euros anuals, mentre que el 
tram d'edat comprès entre els 18 i els 25 anys, tenia un salari mitjà de 8.396 euros. 
 
Les percepcions salarials a Girona es van incrementant amb l'edat, fins arribar a la 
cinquantena. Així, el tram amb els sous més elevats és el que va dels 46 als 55 anys, 
que declaren salaris de 23.575 anuals. A partir dels 55 els ingressos tornen a baixar. 
 
Segons Hisenda, el sexe també influeix en els salaris. A Girona, les dones tenien l'any 
2009 un salari mitjà de 15.852 euros, mentre que el dels homes era de 20.262.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dilluns 27 de juny 2011 
 

• El 80% de gironins als qui es diagnostica càncer oral són fumadors i 
bevedors 

 
Aproximadament quatre de cada cinc gironins amb càncer oral detectat consumeixen 
grans quantitats de tabac i alcohol. Així ho posa de manifest el president del Col·legi 
d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Girona, Pere Siqués, que alerta que el consum constant 
d'aquestes dues substàncies suposa un factor de risc molt perillós per contraure 
aquesta patologia.  
 
En aquest sentit, una de les recomanacions que fan els odontòlegs és portar una vida 
sana, mantenir una dieta equilibrada i sotmetre's de tant en tant a revisions per 
afavorir una detecció precoç. Els especialistes constaten que aquests factors (sobretot 
el diagnòstic primerenc) poden arribar a reduir a la meitat les morts causades per 
aquesta malaltia.  
 
Siqués remarca que l'any passat es van detectar un total de 143 casos de càncer oral a 
les comarques gironines. Aquesta xifra es troba dins dels paràmetres mitjans de l'Estat 
espanyol, si bé afegeix que entre un 30 i un 70% de les deteccions es poden evitar 
amb una dieta equilibrada. A l'Estat espanyol el càncer bucal té una incidència de 5.100 
casos, en la majoria de casos corresponents a persones del sexe masculí (fins a un 
80%).  
 
Els símptomes més comuns que poden desembocar en un càncer oral són principalment 
les úlceres, però també ferides anòmales i plaques vermelles o blanques a la zona 
bucal. Per això, els odontòlegs aconsellen que si un usuari té una úlcera bucal que 
persisteix tres setmanes acudeixi directament als especialistes per sotmetre's a un 
examen mèdic.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
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Dimarts 28 de juny 2011 
 

• Unes 115 entitats tenen menys de vint-i-cinc socis 
 

Les associacions de la ciutat de Girona són majoritàriament amb pocs membres. Així ho 
corrobora la reedició de la guia d'entitats feta per l'Ajuntament de Girona, que concreta 
que de les més de 500 entitats de la capital 115 tenen menys de 25 socis. És el grup 
més nombrós seguit per les 91 entitats que tenen entre 100 i 249 persones associades. 
De l'estadística també cal destacar que en 22 casos l'entitat té més de 850 socis. Per 
temàtiques, l'àmbit comunitari és el més nombrós amb 141 entitats, seguides per les de 
cultura, que en són 91. 
Ampliar la notícia: El Punt 

 
 
Dimarts 28 de juny 2011 
 

• Girona és la demarcació catalana amb la taxa de temporalitat més alta  
 

Més atur, més temporalitat i més desprotecció social. Aquest és el resum del mercat de 
treball que fa l'informe "L'ocupació a Catalunya", elaborat per CCOO. L'informe aporta 
algunes novetats respecte al mercat de treball gironí, a partir d'una detallada anàlisi de 
l'Enquesta de Població Activa. Segons l'estudi, Girona és la demarcació catalana amb 
una taxa de temporalitat més elevada. A finals de 2010 va arribar al 22%, per sobre de 
les de Tarragona (21,2%), Lleida (18,3%) i Barcelona (18,0%). Entre 2009 i 2010, la 
població assalariada amb contracte temporal va créixer un 15% a Girona, el creixement 
més elevat de Catalunya després del de Barcelona. 

 
La contrapartida de l'increment de la temporalitat és que es van generar llocs de 
treball. Segons CCOO, Girona va guanyar l'any 2010 fins a 8.620 persones assalariades, 
gràcies a l'increment de l'ocupació femenina. La major part de nous assalariats (fins a 
7.561) van correspondre a contractes eventuals.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
 
Dimarts 28 de juny 2011 
 

• El 18% dels gironins tenen problemes amb Internet  
 

Els gironins són els catalans que tenen més problemes amb els proveïdors d'Internet: 
concretament, un 18,5% dels habitants de la demarcació s'han trobat amb alguna 
incidència d'aquest tipus, una xifra situada molt per sobre de les altres demarcacions 
catalanes. A més, gairebé un 40% dels gironins han realitzat alguna vegada una 
compra on-line. 
 
Segons les dades fetes públiques ahir per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), 
el 71,2% dels gironins tenen ordinador, i el 65,7% compten amb connexió a Internet. A 
més, un 64,3% dels enquestats asseguren comptar amb banda ampla. Les xifres 
s'eleven si parlem de la telefonia mòbil, ja que el 94,5% dels habitants en disposen.  
 
Pel que fa a l'ús d'aquests aparells, el 75,2% dels gironins assegura que ha utilitzat 
l'ordinador una vegada, mentre que el 71% ho ha fet durant els darrers tres mesos. En 
l'àmbit comarcal, la Garrotxa, el Baix Empordà i el Gironès són els indrets on més es fa 
servir l'ordinador, mentre que el Ripollès i l'Alt Empordà són les zones on el seu nivell 
d'ús és més baix.  
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D'altra banda, el 73% dels gironins s'han connectat en alguna ocasió a Internet, i 
gairebé el 70% ho ha fet durant l'últim trimestre. Només un 52,1%, però, ha fet en 
alguna ocasió un curs d'informàtica. Per comarques, els habitants del Pla de l'Estany 
són els que més utilitzen la xarxa, i els ripollesos, els que menys. 
 
Pel que fa a les compres on-line, es tracta d'un mitjà cada cop més estès, ja que el 
37,7% dels gironins han utilitzat l'ordinador per comprar alguna vegada. Per 
comarques, el Baix Empordà és el lloc on es compra més a través d'Internet, mentre 
que el Ripollès i el Pla de l'Estany són les comarques que menys utilitzen aquest 
sistema.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
 
Dimecres 29 de juny 2011 
 

• L'oficina de la Generalitat atén més de 550 persones cada dia  
 

L'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) del nou edifici de la Generalitat de Catalunya atén 
de mitjana més de 550 persones cada dia. Així ho recullen les dades estadístiques del 
primer any de funcionament. Des de la posada en marxa de l'oficina, el dia 16 de juny 
de l'any passat, han utilitzat l'oficina d'informació ciutadana 118.739 persones. La 
responsable de l'oficina, Mercè Nadal, va assenyalar que la mitjana d'atencions diàries 
per sobre del mig miler té puntes quan coincideix amb convocatòries per a Mossos 
d'Esquadra o per a professors i mestres, "quan s'arriben a atendre fins a mil persones 
al dia". 
 
Una altra dada important que tenen en compte els ciutadans quan han de fer gestions 
amb les administracions és el temps d'espera, que en aquest primer any de 
funcionament s'ha situat en els set minuts quan es vol fer una atenció generalista, 
mentre que, quan s'han de fer tràmits més especialitzats, la mitjana d'espera ha estat 
de 14 minuts. Per agilitzar l'atenció dels casos que només pretenen fer un registre de 
documents ràpidament s'ha habilitat un espai específic que permet que la gestió es faci 
en només 4,5 minuts. 
 
Pel que fa al funcionament intern en aquests primers dotze mesos, Casadesús va voler 
posar en relleu que "els funcionaris han guanyat més complicitat per la major 
coneixença entre ells, sobretot, en els departaments més transversals". A banda d'això, 
va agrair l'esforç dels funcionaris per garantir un bon servei i atenció a l'oficina. I 
encara més en l'àmbit intern, Casadesús reconeix que la unificació dels departaments 
també li ha servit en el seu càrrec per "obtenir més sintonia i proximitat amb el treball 
entre els directors del serveis territorials i el delegat". 
 
Des del mes d'octubre es va posar en marxa un servei d'intèrprets per a persones 
sordes durant dues hores a la setmana que ha permès a 63 persones sordes fer els 
tràmits pertinents. 
 
Un terç dels usuaris de l'Oficina d'Atenció Ciutadana eren estrangers nascuts fora de la 
Unió Europea, mentre que els catalans representaven més del 56% i els de la resta de 
l'Estat, un 8%. 
 
El mes de desembre es va implantar el procés de cita prèvia per acudir a l'oficina per a 
casos especialitzats, i des d'aleshores s'han atès 819 persones a les quals s'havia donat 
hora prèviament. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 

 
Dimecres 29 de juny 2011 
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• Els gironins han donat de baixa més de 9.000 línies de telefonia fixa els 
últims dos anys 

 
Els gironins han donat de baixa en els últims dos anys 9.300 línies de telefonia fixa, en 
una tendència que s'ha accelerat amb la crisi econòmica. És una de les dades incloses 
en l'informe anual de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT), que situa 
el nombre de línies fixes per habitant a la demarcació en 47,2 per cada 100 habitants. 
Mentre que la telefonia fixa sembla anar de baixa, el nombre de mòbils va en augment i 
ja hi ha més de 400.000 línies en  
 
servei a la demarcació. Tot i això, un 7,9% de la població gironina -prop de 60.000 
persones- viu en municipis sense cobertura mòbil 3G. 
 
 
L'informe de la CMT també situa Girona entre les demarcacions de l'Estat amb major 
penetració de la banda ampla d'Internet (24,5 línies per cada 100 habitants), només 
per darrera Madrid, Barcelona,Guipúscoa i Saragossa. Així mateix, també assenyala, 
que el 9,1% dels gironines està abonat a algun tipus de televisió de pagament. 
 
D'acord amb l'informe, els preus de gairebé tots els segments d'activitat van retrocedir, 
especialment en telefonia mòbil, a causa de l'augment de la competència. Així, l'ingrés 
mitjà per minut de la telefonia mòbil va descendir un 6,6%, fins als 14,9 cèntims d 
'euro. Pel que fa als preus finals de la telefonia fixa, es va produir una caiguda del 
2,6%, fins a situar-se el cost per minut en 2,3 cèntims. 
El president de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions (CMT), Bernardo Lorenzo, 
va afirmar que, tenint en compte les noves ofertes actuals dels operadors de 
telecomunicacions, existeix marge a Espanya per reduir els preus i va recordar, no 
obstant això, que en un mercat liberalitzat les tarifes les fixa la "lliure competència". 
"Estan baixant els preus i hi ha noves ofertes, pel que existeix marge per a majors 
reduccions ja que, en cas contrari, no podria baixar-se", va aclarir Lorenzo, qui va 
matisar que no es pot parlar de preus "abusius" al mercat de telecomunicacions 
espanyol. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
 
Dimecres 29 de juny 2011 
 

• El temps d'espera a l'Oficina d'Atenció Ciutadana és d'entre 7 i 14 minuts 
 

Els temps mig d'espera per fer tràmits d'atenció generalista és de 7 minuts a l'Oficina 
d'Atenció Ciutadana (OAC) que es troba a la nova delegació de la Generalitat a Girona. 
Mentre que en l'atenció especialitzada l'espera s'allarga, de mitjana, fins als 14 minuts. 
 
Aquesta oficina, que es va inaugurar el 16 de juny de 2010, ha donat servei a 118.739 
persones en un any. Per tant, ha atès unes 553 persones cada dia, amb una afluència 
puntual de 800 i amb pics de fins a 1.000 usuaris, i de 3.076 cada setmana.  
 
De les 118.739 persones assistides, 61.391 (52%) han demanat una atenció 
generalista. És a dir, informació genèrica, registre de documents, cèdules d'habitabilitat 
o conciliacions, entre d'altres. La resta, o sigui, 57.348 ciutadans (el 48%), han 
demanat una atenció especialitzada. 
 
Aquesta és l'única oficina de Catalunya que concentra tots els serveis territorials. 
Aquest juliol s'incorporarà el darrer, Justícia.  
 
El director general d'Atenció Ciutadana i Difusió, Ignasi Genovès, va acompanyar el 
delegat Eudald Casadesús a la presentació de les dades i va qualificar la seu gironina 
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del Govern català d'experiència "pionera" a Catalunya que s'expandirà a "altres 
territoris". 
 
La responsable de l'OAC, Mercè Nadal, va exposar que entre les "suggerències" rebudes 
estan els temps d'espera, tot i que Genovès va remarcar que són uns temps 
"raonables". 
 
Arran d'aquest primer any de funcionament, la Direcció General d'Atenció Ciutadana ha 
realitzat una enquesta de satisfacció entre 240 usuaris que han utilitzat els serveis.  
 
El resultat d'aquesta avaluació atorga a l'OAC un nota de 8,4 sobre 10. Els aspectes 
més ben valorats són l'ordre i la neteja (8,9), l'amabilitat de les persones que hi 
treballen (8,8) i l'horari d'atenció al públic (8,8). A l'OAC hi treballen més de 40 
professionals. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
 
Dijous 30 de juny 2011 
 

• Més de la meitat dels gironins votarien a favor de la independència en un 
referèndum 

 
Si ara mateix es fes un referèndum sobre la independència de Catalunya, més de la 
meitat dels gironins hi votaria a favor. Almenys, és el que es desprèn de l'últim 
baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat. És la taxa més elevada 
registrada a tot Catalunya, on de mitjana quatre de cada deu enquestats aposta per 
aquesta via.  
 
El sondeig també ha revelat que CiU guanyaria còmodament les eleccions catalanes, 
malgrat la polèmica que s'ha generat per les retallades. Per primera vegada, un estudi de 
la Generalitat ha preguntat als enquestats sobre què votarien en cas d'un hipotètic 
referèndum sobiranista. Segons els resultats, el 54,3% dels sondejats a Girona votarien 
que sí, el 20,7% s'oposarien i el 20,2% s'abstindria. 
 
En l'àmbit català, el 42,9% dels sondejats votarien que sí, el 28,3% s'oposarien i el 
23,3% apostaria per l'abstenció i un 4,4% seria indecís.  
 
No obstant això, malgrat les dades, tan sols el 25,5% de la ciutadania catalana ha 
manifestat obertament que és independentista, ja que hi ha més població que s'ha 
autodefinit com a federalista (33%) i autonomista (31,8%). 
 
Per al sondeig, elaborat a principis de juny i per tant després del 15-M i les eleccions 
municipals de maig, s'han enquestat entre 2.500 persones i el seu marge d'error és del 
2,47%. A més, se'ls ha qüestionat sobre si aproven o no el concert econòmic proposat 
pel president de la Generalitat, Artur Mas, del qual el 75,5% s'ha mostrat a favor, 
exceptuant els qui voten PP i C's. 
 
D'altra banda, el baròmetre ha evidenciat que CiU guanyaria còmodament les eleccions 
catalanes, amb una intenció directa de vot 20 punts superior a la del PSC, malgrat la 
polèmica que s'ha generat per les retallades. D'aquesta manera, CiU té una intenció 
directa de vot del 32,1%, 2,4 punts menys que el gener, mentre que la del PSC se situa 
en els 12,9%, 1,4 punts més.  
 
Així mateix, l'enquesta ha situat ICV-EUiA amb una intenció directa de vot del 7,5%, tres 
dècimes més; el PP amb un 4,6%, mig punt més; ERC un 4,4%, 1,3 punts menys; SI un 
1,7%, una desena menys, i C's es manté estable amb un 1,4%. La intenció directa de la 
CUP és de l'1,2%, segons l'estudi mentre que la de PxC s'ha situat al voltant de l'1%. 
L'enquesta reflecteix també que a les eleccions generals CiU guanyaria per primera 
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vegada el PSC i donaria una urpada en obtenir un 23% (en l'anterior baròmetre era 
21,8%), mentre que PSC aconsegueix el 18,2% (19% al gener). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
 
Dijous 30 de juny 2011 
 

• L'economia gironina registra un creixement nul 
 

L'economia gironina registra un creixement "pràcticament nul" -un 0,2% el 2010 i un 1% 
aquest 2011- i no genera ocupació. Aquest és el resultat de l'informe que va presentar 
ahir la Cambra de Comerç de Girona. "La recuperació està sent lentíssima, quasi 
agònica", va manifestar el president de la Cambra, Domènec Espadalé, que va constatar 
que la construcció i la indústria "es mouen en una preocupant atonia". 
 
Però no tot és negatiu. L'informe assenyala que les exportacions han augmentat un 
23,5% aquest primer trimestre de l'any i que el turisme, que fins ara "s'ha mantingut en 
els mateixos nivells que el 2010" malgrat que s'ha "beneficiat de la recuperació europea i 
de la inestabilitat  
geopolítica del nord de l'Àfrica", es preveu molt millor que l'any passat. 
 
Pel que fa a les exportacions, el cap de l'àrea d'Estudis Econòmics i Fiscals de la Cambra, 
Pere Busquets, va assegurar que, des del 2004, s'ha reduït el nombre d'empreses que 
exporten productes d'un nivell tecnològic mitjà- alt i, per contra, ha augmentat el 
nombre de productes de nivell mitjà- baix, especialment els productes agroalimentaris. 
"Això no beneficia l'economia del coneixement de la demarcació", va dir. 
 
Quant al turisme, l'informe assenyala que es perfila com un dels "motors per a la 
reactivació econòmica a curt termini", ja que en el període de gener a abril el nombre de 
viatgers s'ha mantingut en els mateixos nivells que el 2010, malgrat que el nombre de 
pernoctacions ha baixat un 2,7%. El punt negatiu, però, és la quantitat de viatgers que 
han arribat a l'aeroport de Girona: durant el període de gener a maig s'ha registrat un 
31,2% menys que durant el mateix període del 2010. 
 
La previsió per a aquest 2011 és que el creixement econòmic sigui de l'1% en l'economia 
gironina. L'informe detalla que l'atur registrat presenta una tendència a estabilitzar-se 
després d'haver arribat el maig passat a un màxim històric de 58.037 parats. 
 
El president de la Comissió d'Estudis Econòmics i Fiscalitat, Martí Casanovas, va alertar 
que Grècia "és molt a prop econòmicament parlant" i, per tant, un col·lapse del país 
tindria conseqüències negatives. És per això que Casanovas va demanar que la crisi 
grega "no es tanqui en fals". A més, va destacar que les desavinences en el si de la Unió 
Europea tampoc afavoreixen la recuperació econòmica, i alerta que per als propers 
mesos les previsions deixen una situació "complexa". 
Ampliar la notícia: El Punt 
 

 
Dijous 30 de juny 2011 
 

• La Cambra creu que Girona creixerà un 1% aquest any però descarta 
rebaixar l'atur 

 
L'economia gironina està estancada, tot i que tendeix a una lenta recuperació gràcies a 
l'aportació de la indústria exportadora i a les bones perspectives del sector turístic. 
Segons les estimacions de la Cambra de Comerç, l'economia gironina va registrar un 
creixement pràcticament nul (0,2%).  
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Per a l'any 2011, si les condicions actuals de l'entorn econòmic no varien de forma 
substancial, el creixement de l'economia gironina s'hauria de situar al voltant de l'1%. En 
qualsevol cas, amb aquest nivell d'activitat, la Cambra manté que serà impossible 
generar llocs de treball i que la taxa d'atur es mantindrà en els nivells actuals (22%). 
 
En un àmbit de marcada inestabilitat financera internacional, i una recuperació de 
l'economia mundial titubejant, l'economia gironina es mou en una senda d'estabilitat que 
porta cap una situació estacionària: un creixement insuficient per reactivar el mercat de 
treball. Aquestes són les conclusions que s'extreuen del darrer informe de conjuntura 
presentat ahir pel Departament d'Estudis de la Corporació. 
 
De la seva banda, el president de la corporació, Domènec Espadalé, va destacar que 
l'única dada positiva del primer trimestre del 2011 és la de les exportacions, ja que hi ha 
un augment del 23,5% respecte al mateix període de l'any passat. Aquesta xifra suposa 
que la demarcació presenta, a diferència de l'any passat, una recuperació de les 
exportacions per sobre de la mitjana catalana que, en els primers mesos de l'any, s'ha 
situat en el 18,4%. 

 
Segons va explicar el cap de l'àrea d'Estudis Econòmics i Fiscals, Pere Busquets, la dada 
negativa és que, des del 2004, s'han reduït el pes de les exportacions de productes d'un 
nivell tecnològic mig- alt i, per contra, augmenten els productes de nivell mig- baix, 
especialment productes agroalimentaris.  
 
L'altre punt positiu de l'economia gironina és el turisme que, segons l'informe, es 
beneficia de la recuperació europea i de la inestabilitat geopolítica del nord d'Àfrica. 
Segons l'informe, el turisme es perfila com "un dels motors per a la reactivació 
econòmica a curt termini" ja que en el període gener- abril el nombre de viatgers en 
establiments hotelers s'ha mantingut als mateixos nivells que el 2010, malgrat que les 
pernoctacions han baixat un 2,7%. 
El punt negatiu, però, és la xifra de viatgers que han arribat a l'aeroport de Girona que, 
durant el període gener- maig, ha estat un 31,2% menys que durant el mateix període 
del 2010. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

 
Dijous 30 de juny 2011 
 

• El creixement econòmic, insuficient per reactivar el mercat de treball 
 

Un informe sobre l'economia gironina recull que el creixement de l'economia és 
insuficient per reactivar el mercat de treball. Les dades econòmiques situen en l'1% el 
creixement pel 2011 i, per tant, els economistes asseguren que no es podran crear nous 
llocs de treball.  
L'augment del 23,5% de les exportacions durant aquest primers trimestre són l'única 
dada positiva d'un informe on la majoria d'indicadors econòmics continuen estancats. 
 
La Cambra de Comerç de Girona ha presentat aquest matí l'informe de conjuntura 
econòmica del 2011, on fa un recull de les dades econòmiques més significatives dels 
darrers mesos. Entre les conclusions que se'n deriven, l'informe recull que l'economia 
gironina està en una situació "estacionària" que fa que el creixement sigui insuficient i no 
generi llocs de treball. L'estudi detalla que una "marcada inestabilitat" financera 
internacional i una recuperació mundial "titubejant" també influeixen en la lentitud de la 
recuperació. 
 
La previsió per aquest 2011 és que el creixement sigui de l'1% en l'economia gironina. 
L'informe detalla que l'atur registrat presenta una tendència a estabilitzar-se després 
d'haver arribar el passat mes de maig fins al màxim històric del 58.037 aturats. 
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Espadalé ha destacat que l'única dada positiva dels primer trimestre del 2011 és la de les 
exportacions, ja que hi ha un augment del 23,5% respecte el mateix període de l'any 
passat. Aquesta xifra suposa que la demarcació presenta, a diferència de l'any passat, 
una recuperació de les exportacions per sobre de la mitjana catalana que, en els primers 
mesos de l'any, s'ha situat en el 18,4%. 

 
Des del 2004, s'han reduït les empreses que exporten productes d'un nivell tecnològic 
mig- alt i, per contra, augmenten els productes de nivell mig- baix, especialment 
productes agroalimentaris.  
 
L'altre punt positiu de l'economia gironina és el turisme que es beneficia de la 
recuperació europea i de la inestabilitat geopolítica del nord d'Àfrica. Segons l'informe, el 
turisme es perfila com "un dels motors per a la reactivació econòmica a curt termini" ja 
que en el període gener- abril el nombre de viatgers en establiments hotelers s'ha 
mantingut als mateixos nivells que el 2010, malgrat que les pernoctacions han baixat un 
2,7%. 
 
El punt negatiu però és la xifra de viatgers que han arribat a l'aeroport de Girona que, 
durant el període gener- maig, ha estat un 31,2% menys que durant el mateix període 
del 2010. 
Ampliar la notícia: Naciodigital.com 

 
 

Dilluns 4 de juliol 2011 
 

• L'atur cau un 6% a Girona  
 

El nombre d'aturats a Girona va sumar el juny 50.582 persones, cosa que significa 
3.323 persones menys que el maig, una reducció percentual del 6,16%, la caiguda 
relativa més elevada de totes les demarcacions catalanes, segons ha informat el 
Ministeri de Treball. En relació amb el juny del 2010, l'atur va augmentar 819 persones, 
l'1,65% més que fa un any. Pel que fa els contractes signats, Girona també registra un 
important augment de la contractació i el juny es van signar 20.428 operacions, 3.114 
més que el maig, un 17,99% més. Tot i aquest fort increment intermensual de la 
contractació, en relació amb l'any passat el nombre de contractes han caigut en 678 
actes, un 3,21% menys que fa un any. 
 
El nombre de desocupats a Catalunya cau 18.948 persones el juny i fixa un atur de 
576.394 persones, un descens del 3,18% en relació amb el maig, segons el Ministeri de 
Treball. Tot i aquesta caiguda intermensual, en relació amb el juny del 2010 l'atur 
augmenta 22.133 persones, amb un increment del 3,99%. 
 
A l'estat espanyol, l'atur cau 67.858 persones, l'1,62% menys que el maig i acumula 
139.433 aturats més que el juny del 2010, un creixement del 3,5%. El juny és un mes 
que recull molts contractes del període turístic i per tant és un mes de caigudes de 
l'atur. Tot i la bona la temporada turística, el descens de l'atur d'aquest any ha estat 
menor que el 2010 i s'han fet prop de 7.000 contractes menys. 
 
El mes de juny és un dels mesos més actius en la creació de llocs de treball, un 
comportament molt condicionat per a la contractació dels establiments turístics per fer 
front a la temporada de l'estiu. La disminució de l'atur aquest mes de juny, 18.948 
persones, ha estat un 7,46% menor que la registrada el juny del 2010, quan la 
desocupació en xifres absolutes va caure 20.475 persones, de moment la caiguda més 
important de la sèrie històrica d'aquest mes de l'estiu des que el Ministeri de Treball va 
començar a publicar les xifres desagregades per autonomies el 2005 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
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Dilluns 4 de juliol 2011 
 

• El nombre de treballadors autònoms torna a créixer a Girona 
 

Amb 60.690 treballadors cotitzant en el règim especial d'autònoms, Girona és la 
demarcació catalana que presenta una millor evolució en aquest àmbit des de principis 
d'any. Segons dades de la Seguretat Social, des de gener, a Girona el nombre d'afiliats 
a aquest règim s'ha incrementat en 650 persones, mentre que Barcelona n'ha perdut 
més de mil, Lleida més de 500 i Tarragona només en guanya 51. El comerç, amb més 
de 14.000 afiliats, i la construcció, amb prop d'11.000, són els subsectors productius on 
més gironins han apostat pel treball per compte propi. 
 
No obstant, el sector arrossega problemes importants, sobretot de finançament. 
Salvador Duarte, president de la CTAC-UGT de Catalunya, va explicar que tot i que es 
registra un "creixement exponencial" d'iniciatives d'auto ocupació, el volum de projectes 
que finalment es converteixen en realitat és baix i inclús ha disminuït. 
 
Duarte explica que les dificultats per accedir al crèdit està "llastrant l'emprenedoria". De 
fet, segons xifres de la CTAC, cap de les més de 20 línies de crèdit implementades 
durant el 2010 i el primer semestre han complert amb el seu objectiu. 
 
 
El dirigent de la UGT defensa que el "restabliment" de fórmules de microfinançament i 
capitalització d'emprenedors ha de ser una "prioritat" en matèria de polítiques 
públiques. 
 
La CTAC defensa que si el finançament privat no funciona, haurà de ser el sector públic 
el que trobi vies d'accés al crèdit per aquest col·lectiu d'emprenedors. 
 
D'altra banda, l'organització defensa que "les accions de promoció i foment de 
l'emprenedoria haurien d'especialitzar-se en sectors d'alta qualificació, ajudant a 
realitzar el canvi de model productiu vers un model que tingui com a principals 
objectius la cerca de l'excel·lència en els nous nínxols d'ocupació". Per això, proposa 
potenciar la "innovació i el desenvolupament com a base d'aquesta nova economia 
productiva que, allunyant-se de les tendències especulatives dels darrers anys, posi en 
valor el capital humà, la competitivitat i la tecnificació". 
 
L'evolució d'autònoms, tot i encara ser negativa a Catalunya en els primer cinc mesos 
d'aquest any, es comencen a donar mostres d'una certa recuperació, que encara són 
massa incipients per marcar un canvi de tendència.. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimarts 5 de juliol 2011 
 

• Més expedients de regulació però menys gironins afectats  
 

Més expedients de regulació d'ocupació (ERO) però menys treballadors afectats. És el 
balanç del primer semestre de l'any a les comarques gironines en aquest àmbit del 
mercat de treball. En concret, els serveis territorials del Departament d'Empresa i 
Ocupació han autoritzat 139 ERO els primers sis mesos de l'any (quan en el mateix 
període del 2010 en van ser 96) que han comportat que 1.660 gironins vagin a l'atur, 
de manera temporal o definitiva, o hagin vist com se'ls reduïa la jornada -fa un any 
n'eren 1.756-. 
 
Què significa això? Que hi ha més empreses que estan obligades a retallar plantilla a 
causa de la crisi econòmica però que les mesures que prenen no són tan dràstiques. 
Això també queda reflectit en els tipus d'expedients. En el cas dels d'extinció, segons 
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els serveis territorials del Departament d'Empresa i Ocupació, se n'han autoritat 11, tres 
menys que el mateix període de l'any passat. En canvi, els ERO de suspensió temporal 
de feina han pujat -87 ara respecte de 70 de fa un any-. Finalment, pel que fa als de 
reducció de jornada laboral, la xifra gairebé es triplica -48 i 17-. Seguint aquesta 
distribució però analitzant-ho des del punt de vista del nombre de treballadors, la 
dinàmica és paral·lela, a excepció dels ERO de suspensió. És a dir, baixa el nombre de 
gironins afectats per expedients d'extinció -194 ara, 264 l'any passat-; puja de manera 
espectacular en els ERO de reducció de jornada -dels 87 de fa un any s'ha passat a 
376-; en canvi, baixa el nombre de persones que han quedat suspeses temporalment 
de feina, tot i que el nombre d'expedients puja -1.090 treballadors, quan en el primer 
semestre del 2010 en van ser 1.405-. 
 
Pel que fa als sectors d'activitat, els serveis continuen sent líders en expedients de 
regulació d'ocupació. Se n'han autoritzat 55, que han deixat sense feina, temporalment 
o definitivament, 357 gironins. Tot seguit, hi trobem els sectors de la indústria i la 
construcció -37 i 32 expedients, respectivament, amb 908 i 304 treballadors-. En darrer 
lloc se situa el sector de l'agricultura, amb 22 expedients i 91 treballadors. Comparat 
amb l'any passat, però, el major increment s'ha registrat en aquest darrer sector, 
l'agricultura, en el qual, en el primer semestre de l'any passat, només hi va haver 3 
expedients autoritzats. En el cas de la construcció, el nombre d'expedients es duplica, 
en els serveis se n'han registrat dotze més i, en la indústria, un menys -vegeu el gràfic 
que acompanya aquesta informació-. 
Ampliar la notícia: El Punt  
 
 

Dimarts 5 de juliol 2011 
 

• La majoria de queixes de l'oficina d'indignats del Trueta són per retards en 
intervencions 

 
A finals de maig, la majoria de sindicats de l'hospital Trueta van obrir una oficina 
alternativa d'indignats i afectats per les retallades amb l'objectiu que els usuaris 
poguessin explicar el seu cas, i demostrar així que la tisorada sí que afecta la qualitat 
assistencial. Després d'aproximadament un mes i mig aquesta oficina encara segueix 
activa i porta recollides més de 80 queixes, la majoria de les quals són per retards en 
intervencions quirúrgiques. 
 
Segons les dades recollides per CCOO (un dels sindicats que participen en aquesta 
iniciativa), el 37% de les queixes són per una demora en les operacions, mentre que un 
23,5% consisteixen en retards en visites, i un 2,5% en retards en proves. Les dades 
d'aquest sindicat xifren en un altre 37% altres incidències que no han quedat 
especificades. 
 
En aquest sentit, el sindicat posa de manifest que bona part de les denúncies dels 
usuaris fan referència a les unitats de traumatologia (un 11,1%), oftalmologia (8,6%) 
cirurgia general (7,4%) o oncologia (7,4%). En total, les queixes estan classificades en 
21 especialitats, entre les quals també hi ha neurocirurgia, cardiologia, neurologia o 
ginecologia. 
 
Una altra dada que destaca CCOO és que la majoria de queixes provenen del sector 
femení: un 59,3% de dones s'han acostat fins al punt d'atenció situat al vestíbul del 
Trueta, mentre que el 40,7% que ho han fet són homes. 
 
El balanç que en fa el sindicat és molt positiu. La presidenta de la Junta de Personal del 
Trueta i membre de CCOO, M. Àngels Rodríguez destaca la implicació que han tingut 
des del primer moment els usuaris amb aquesta iniciativa. "L'afluència ha estat 
constant, des del dia que varem començar. Això té mèrit ja que l'oficina només està 
oberta dues hores al dia", comenta. 
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Les queixes estan degudament identificades i firmades pels mateixos usuaris, i la 
intenció és la de posar-les a registre per posteriorment trametre-les al departament de 
Salut. Rodríguez assegura que algunes de les queixes són realment "esfereïdores" i que 
són una prova convincent que les retallades estan afectant la qualitat assistencial dels 
pacients. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 5 de juliol 2011 
 

• Ja hi ha més de 14.000 aturats gironins que han esgotat totes les 
prestacions  

 
La contractació del sector serveis, especialment el d'empreses relacionades amb el 
turisme, va provocar un descens de 3.223 persones de les llistes de l'atur a Girona el 
mes de juny. Tot i això, el descens no evita que encara hi hagi 819 desocupats més a 
Girona que ara fa un any. 
 
A més, el descens de l'atur topa amb una realitat més dura: Cada mes que passa estan 
augmentant els desocupats que esgoten totes les prestacions que preveu el sistema. 
Segons Treball, ja són 14.201 els gironins apuntats a les llistes del Servei d'Ocupació de 
Catalunya que no cobren cap tipus de pensió o subsidi. 
 
D'aquesta manera, en xifres d'atur properes al seu rècord històric, l'Estat està rebaixant 
els diners que destina en prestacions als aturats. El març, quan l'atur registrat va 
marcar a Girona el seu rècord històric (58.037 desocupats), el 80% de les persones 
sense feina cobrava algun tipus de prestació. La situació s'ha anat degradant fins al 
punt que, segons les darreres dades disponibles -les que corresponen al maig- només 
el 73% dels aturats gironins està cobert per algun tipus de subsidi o prestació. 
 
El principal motiu de l'increment d'aturats sense prestació és el creixement del nombre 
de desocupats de llarga durada. Segons el darrer informe anual del mercat de treball 
del sindicat CCOO, el 54% dels aturats catalans fa més d'un any que busquen feina.  
La prestació mitjana que cobren els aturats gironins se situa en 856 euros al mes, en 
línia amb la mitjana estatal. 
 
El nombre d'aturats a Girona va sumar el juny 50.582 persones, cosa que significa 
3.323 persones menys que el maig, una reducció percentual del 6,16%, la caiguda 
relativa més elevada de totes les demarcacions catalanes. En relació amb el juny del 
2010, l'atur va augmentar 819 persones, l'1,65% més que fa un any. 
 
El nombre de desocupats va baixar en tots els sectors productius gironins, especialment 
en el sector serveis (-7,81%) i en l'Agricultura (-6,85%), en els quals els contractes de 
temporada han animat l'activitat. També cal destacar els bons comportaments de la 
indústria, on la desocupació cau més d'un 4% i la construcció, amb un descens del 
3,3%. 
 
En l'àmbit català, la desocupació va caure de 18.948 persones el juny i fixa un atur de 
576.394 persones. En relació amb les xifres d'ara fa un any, Catalunya té 22.133 
aturats més. En el conjunt de l'Estat, la desocupació va baixar un 1,62% el mes passat. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dimarts 5 de juliol 2011 
 

• Cau lleugerament l'activitat concursal 
 

Fins a 35 empreses van presentar concurs de creditors a Girona en el primer semestre 
de l'any, una menys que en el mateix període de l'any passat. Són dades del Baròmetre 
Concursal de PWC, que indica que el nombre d'empreses i persones que van ser 
declarades en l'antiga suspensió de pagaments en el primer semestre de ?l'any a tot 
l'Estat va tocar un nou rècord en situar-se en 3.379. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 6 de juliol 2011 
 

• La Catedral rep 101.448 visitants el primer mig any de 2011, pels 98.970 de 
l'any passat 

 
Aliena al tancament de rutes de Ryanair, desafiant des del cor de la Girona medieval la 
totpoderosa aerolínia irlandesa, la Catedral de Girona ha rebut un total de 101.448 
visitants durant els primers sis mesos de 2011, xifra que supera clarament els 98.970 
del primer semestre de l'any passat. L'increment ha estat de 2.478 visitants, malgrat 
que en el mateix període el trànsit de passatgers per l'aeroport de Girona ha caigut 
entre un 30 i un 40% pel tancament de rutes de Ryanair des que l'empresa disposa de 
la immensa Terminal B de l'aeroport de Barcelona com si fos pròpia. 
 
Jaume Julià, president del Capítol catedralici, ha admès en declaracions al Diari de 
Girona que Ryanair és "una de les qüestions que preocupen", però en tot cas el més 
important per a ell és que s'ha incrementat el nombre de visitants que paguen per 
entrar. Jaume Julià ha constatat que aquest increment coincideix amb l'augment de 
visitants procedents del nord d'Europa, especialment de Rússia. A banda d'aquesta 
constatació, i a falta d'estudis més aprofundits, poques coses més es poden dir sobre 
aquest fenomen paradoxal de l'increment de turistes a la Catedral en paral·lel a la 
davallada de turistes a Vilobí d'Onyar.  
 
No obstant això, encara s'està lluny dels 262.389 visitants del 2007. Durant l'any 2005, 
el primer que es va fer pagar entrada (aleshores 3 euros, ara ja en costa 5), el temple 
va rebre uns 230.000 visitants. La xifra va anar a l'alça, però amb la crisi va començar 
la davallada i tot just ara s'està recuperant molt lleugerament.  
 
L'edifici ha estat objecte d'una intensa febre restauradora els darrers deu anys i s'han 
posat al dia les diverses teulades, les façanes, el campanar i fins i tot s'ha iniciat la 
consolidació dels delicats vitralls que filtren a l'interior en múltiples cromatismes la llum 
del sol. 
 
Per als gestors del temple, convertit en el primer museu de les comarques gironines, 
amb permís del Salvador Dalí de Figueres, la fórmula de pagament d'entrada establerta 
l'any 2005 és molt important perquè permet atresorar diners per destinar-los al 
manteniment d'aquest monumental edifici construït quan el culte de l'esperit encara era 
una de les potes de sosteniment de la persona.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dimecres 6 de juliol 2011 
 

• El Govern situa l'estoc d'habitatge nou sense vendre a Girona en 15.247 
pisos 

 
L'estoc d'habitatge nou pendent de vendre a les comarques gironines es va situar, 
segons el Ministeri de Foment, en 15.247 pisos a finals de 2010. Es tracta d'una xifra 
similar a l'estimació que fa poques setmanes va fer CatalunyaCaixa (15.700 unitats) i 
lluny de la que admeten els promotors gironins (11.000 pisos), segons els quals les 
xifres oficials resulten incompletes ja que parteixen de la base que tot l'habitatge que 
es construeix es destina a la venda. 
 
L'estoc d'habitatges nous a Catalunya era de 103.302 a finals del 2010, un 3,67% 
menys que el 2009, quan l'any es va tancar amb 107.240 pisos i cases per vendre. És 
una xifra més positiva que la del conjunt de l'Estat, on només ha baixat un 0,08% i el 
total d'habitatges en estoc estava en 687.523 al tancar el 2010. 
 
Per demarcacions, Barcelona n'acumulava 60.281, les comarques gironines 15.247 (un 
1% menys que e 2009), Lleida 11.577 i Tarragona 16.197. 
 
L'estoc d'habitatges d'obra nova segueix en xifres altes i similars a les del 2009 a 
l'Estat, amb un lleuger descens del 0,08% respecte del 2009. Tot i modest, es tracta 
del primer descens des dels últims cinc anys, marcats per la crisi del sector immobiliari, 
i des de quan es recullen les dades del mercat immobiliari. 
 
El Ministeri de Foment fa notar que les comunitats de la conca mediterrània tenen el 
47,7% del total d'habitatges nous en estoc. 
 
La consultora d 'Analistas Financieros Internacionales (AFI) María Romero afirma que, 
prenent els mateixos indicadors que Foment -certificats de fi d'obra menys els 
habitatges d'autopromoció i les compravendes- els seus càlculs llancen un lleuger 
increment de gairebé 4.000 habitatges en 2010, fins a les 692.000 habitatges, unes 4. 
500 habitatges més que les detallades pel Govern. Així mateix, AFI creu que l'estoc ha 
seguit creixent en el primer trimestre després de la caiguda de les compravendes per la 
fi de la deducció per habitatge habitual fins a més o menys les 700.000 habitatges. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 8 de juliol 2011 
 

• Menys naixements i casaments catòlics però més de civils 
 

Menys naixements i menys casaments catòlics, però més de civils, que representen tres 
de cada quatre. Aquest és a grans trets el resum dels indicadors demogràfics de les 
comarques gironines corresponents a l'any passat. Per segon any consecutiu el 2010 es 
va registrar un descens de la natalitat i de la nupcialitat, però menor que l'any abans. 
Hi va haver 8.965 naixements, un 0,5 menys que els 9.016 del 2009. I es van celebrar 
2.655 casaments, un 0,7% menys. 
 
Però tot el descens se'l van emportar les cerimònies catòliques, el nombre de les quals 
va baixar un 13%, de 672 el 2009 a 586 el 2010. Per contra les civils es van mantenir 
en 2.039, 14 més que l'any abans. Si es miren les dades dels últims deu anys es pot 
veure com a partir del 2003 es va produir una inflexió i els casaments civils van 
començar a superar amb diferència els catòlics. 
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Les dades de l'Instituto Nacional de Estadística constaten que la taxa de natalitat i 
nupcialitat va registrar un lleuger descens. La taxa de natalitat gironina es va situar en 
12,34 naixements per 1.000 habitants, la més alta de les quatre demarcacions 
catalanes i de les més altes de l'Estat, només superada per la de Guadalajara, Múrcia, 
Ceuta i Melilla. 
 
Respecte de la nupcialitat, es van registrar 3,65 casaments per 1.000 habitants, una 
xifra que se situa en la mitjana. El mes amb més casaments va ser el setembre, seguit 
pel juny i juliol. 
Respecte al conjunt de Catalunya, les dades provisionals de l'INE indiquen que l'any 
passat van néixer 84.163 infants, és a dir, 1.041 menys que el 2009 (1,23% de 
reducció) i 5.086 menys que el 2008. La tendència a la baixa és encara més evident si 
s'observa la taxa de natalitat. Així, el 2010 van néixer a Catalunya 11,49 infants per 
cada 1.000 habitants, mentre que dos anys abans la taxa era de 12,27 infants per cada 
1.000 habitants. 
 
L'INE atribueix el descens en el nombre de naixements, que va afectar tot l'Estat, a una 
reducció progressiva del nombre de dones en edat fèrtil ja que el nombre de fills per 
dona es va mantenir. 
Ampliar la notícia: El Punt  
 
 

Divendres 8 de juliol 2011 
 

• El nombre de matrimonis a Girona cau en picat els dos últims anys amb un 
28% menys 

 
Els matrimonis estan a la baixa a les comarques gironines. Molt a la baixa, si es tenen 
en compte les dades publicades ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) que fan 
referència als enllaços conjugals. Durant el 2010 hi va haver 2.655 matrimonis, una 
xifra notablement baixa si es compara amb els 3.286 que hi va haver l'any anterior, 
cosa que representa un 19,20% menys. En total, 631 unions menys, una dada que 
evidencia la baixada en picat d'aquest fenomen en els últims anys. Sense anar més 
lluny, l'any 2008 els matrimonis van arribar als 3.407. En aquest cas el descens els dos 
últims anys és del 28%. 
 
Per contra, a la demarcació de Girona hi va haver 8.965 naixements durant el 2010, 40 
més que l'any 2009. Aquest fenomen suposa un canvi, ja que fa dos anys es va 
registrar una davallada considerable de la natalitat per primera vegada en 10 anys, 
passant de 9.356 naixements el 2008 a 8.925 un any següent. 
 
Pel que fa a les defuncions, també s'ha invertit la tònica dels últims temps. Durant el 
2010 hi va haver 5.650 morts a les comarques gironines, molts menys dels que hi va 
haver el 2009 (5.801) i 2008 (5.718). A Catalunya el nombre de naixements va arribar 
fins als 84.163, menys que els 84.914 de 2009. 
 
Respecte l'àmbit estatal, el nombre de naixements va ser de 484.055 el 2010, fet que 
suposa una reducció de gairebé un 2% respecte a l'any anterior, i la taxa bruta de 
natalitat (els naixements per cada 1.000 habitants) es va situar en 10,51, el nivell més 
baix des del 2003. Així es recull en l'Enquesta Moviment Natural de la Població 
corresponents al 2010, difosa ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que 
reflecteix també que l'esperança de vida en néixer va augmentar l'any passat fins als 82 
anys i és més gran entre les dones (84,9 anys) que entre els homes (78,9). 
 
El descens del nombre de naixements es produeix per segon any consecutiu després de 
deu anys de continu creixement. De l'estadística que va fer pública l'INE es desprèn 
també que l'edat mitjana a la qual les dones accedeixen a la maternitat va repuntar fins 
als 31,2 anys. 
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Les dones estrangeres segueixen tenint els seus fills en edats més primerenques (28,7 
anys) que les espanyoles (31,9). El percentatge de naixements de mare estrangera es 
va estabilitzar en nivells similars als dos últims anys (20,3% del total). Les dades de 
l'INE reflecteixen un descens de la taxa de mortalitat (morts per cada 1.000 habitants), 
que se situa en 8,34 enfront de 8,22 de l'any anterior. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 

Dissabte 9 de juliol 2011 
 

• Turisme: Creixements de fins al 12% aquest estiu 
 

El president de la FOEG, Jordi Comas, va dir ahir que s'estan confirmant les previsions 
que tenien i que hi haurà creixements en el turisme de fins el 12% a la Costa Brava. Els 
nivells més alts es concentraran en hotels, càmpings i apartaments del litoral de la 
Selva, i a comarques com el Baix Empordà i l'Alt Empordà el creixement se situarà entre 
el 8% i el 10%. "És molt important que tinguem una bona temporada turística perquè 
el turisme representa el 20% del PIB i afecta de manera transversal els altres sectors", 
va dir Comas..  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 12 de juliol 2011 
 

• L'aeroport gironí té un terç menys de passatgers 
 

Des del gener fins ara, l'aeroport de Vilobí d'Onyar ha rebut 1.537.577 passatgers, la 
qual cosa suposa un descens d'un 33,5% amb relació al mateix període de l'any passat. 
A l'estiu, quan el trànsit de passatgers és més significatiu, és quan més s'ha fet notar la 
davallada. Valgui com a exemple que durant el mes de juny es van registrar 298.937 
usuaris, una xifra que representa una baixada d'un 41,9%. 
 
Les mateixes xifres es repeteixen pel que fa a moviments, amb un total de 14.740 vols, 
un 31,7% menys que en el mateix període del 2010; i el mes de juny hi va haver 2.677 
aterratges i enlairaments, la qual cosa es tradueix en una baixada d'un 39,2%. 
Aquestes dades arriben en un moment en què les relacions entre l'administració i 
l'única companyia aèria que opera des de l'aeroport Girona- Costa Brava, la irlandesa 
Ryanair, es troben en un dels seus pitjors moments, i no s'arriba a cap acord perquè la 
companyia de baix cost no deixi d'operar a Vilobí per fer-ho des de l'aeroport del Prat 
de Llobregat. Les demandes econòmiques de la companyia han canviat de manera 
substancial respecte a les mateixes amb les quals estava d'acord amb l'anterior govern 
de la Generalitat. Ryanair opta per traslladar el seu servei a l'aeroport barceloní, que a 
diferència del de Girona ha experimentat un augment en el nombre d'usuaris d'un 20% 
durant els cinc primers mesos del 2011. 
Ampliar la notícia: El Punt  
 
 

Dimarts 12 de juliol 2011 
 

• L'aeroport de Girona perd un 42% de viatgers al juny i el Prat creix un 23% 
 

Abans inclús que Ryanair abandoni del tot l'aeroport de Girona, les xifres fan por. 
Segons dades donades a conèixer ahir per Aena, el mes de juny van passar per 
l'aeroport de Girona un 42% menys de viatgers que el juny de 2010, que situen 
l'equipament en el 16è lloc en el rànquing d'aeroports -i baixant-, quan uns mesos 
enrere era habitual trobar-lo entre els deu primers, inclús en el lloc setè i vuitè. En el 
còmput dels sis primers mesos de l'any, l'aeroport gironí ha perdut un 33,5% de 
viatgers. El descens va començar al setembre de l'any passat, quan Ryanair va 
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començar a operar a Barcelona eliminant rutes i freqüències a Girona, ja que l'aerolínia 
irlandesa és la que du la pràctica totalitat de viatgers a Girona. I la situació es pot 
agreujar si finalment Ryanair i Govern català no arriben a cap acord i la companyia opta 
per eliminar la seva base de Girona. 
 
Els sis primers mesos de l'any, l'aeroport de Girona va registrar 1,5 milions de 
passatgers, un 33,5% menys que entre gener i juny de 2010, quan en va assolir 2,3 
milions. És a dir, en mig any han passat per Girona uns 800.000 viatgers menys. El 
descens va ser del 41,9% en el mes de juny, amb un total de 298.037 viatgers, quan 
un any enrere superava el mig milió. 
 
Mentrestant, l'aeroport de Barcelona- el Prat va registrar 15,8 milions de passatgers el 
primer semestre de l'any, un 20,6% més que en el mateix període de l'any 2010. Al 
juny, van passar pel Prat 3,2 milions d'usuaris, un 23% més que en el mateix mes de 
l'any anterior i va ser el segon mes consecutiu que l'aeroport va superar els tres milions 
de viatgers. 
 
L'Aeroport de Reus va transportar 587.768 passatgers entre gener i juny, un 5,9% més 
que en el mateix període de l'any anterior, encara que el mes de juny es van registrar 
195.105 passatgers, un 5,4% menys. L'aeroport de Reus es troba en una crisi semblant  
al de Girona, i Ryanair ja ha anunciat que a l'octubre deixarà de tenir-hi una base, 
també per desacords econòmics amb el Govern català. 
 
Si la situació actual de l'aeroport de Girona és greu, ben aviat pot ser dramàtica. 
Ryanair no només amenaça d'abandonar-lo, sinó que ja comença a passar de les 
paraules als fets.  
 
El desacord entre la companyia de baix cost que té pràcticament el monopoli dels vols a 
l'aeroport de Girona i el Govern català és cada cop més accentuat. Després que el 
Govern català accedís a les demandes de Ryanair i oferís 7,5 milions d'euros anuals 
més una possible rebaixa en les taxes de 4 milions i un plus si els viatgers transportats 
superaven els 4 milions, els responsables de la companyia van indicar que durant els sis 
mesos de demora el mercat ha canviat molt i ara reclamen per seguir a Girona 15 
milions d'euros anuals a canvi de transportar-hi tres milions de viatgers. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimarts 12 de juliol 2011 
 

• La venda d'habitatges a Girona creix un 8% 
 

La venda d'habitatges a les comarques gironines ha crescut al maig un 8,3% amb 
relació al maig passat, després de tres mesos consecutius de caigudes de la venda 
d'habitatges. En total, al maig es van comercialitzar 705 habitatges quan el mateix mes 
de fa un any es van vendre 651 unitats. Amb aquest resultat, Girona va ser l'única 
demarcació que al maig va registrar un comportament positiu en el mercat de les 
compravendes d'habitatges. 
 
Tot i aquest bon comportament, els cinc primers mesos de l'any, la venda va caure un 
16,6% amb relació al mateix període del 2010. Aquesta caiguda és amb escreix la més 
alta de tot Catalunya. En xifres absolutes, a Girona, durant els cinc primers mesos 
d'aquest any es van vendre 3.084 habitatges. Per mesos, el comportament a Girona va 
ser: al gener, amb un increment de les vendes del 4%; al febrer, una caiguda del 
15,77%; al març, amb una altra disminució del 22,53%; a l'abril, una reducció del 
51,56%. 
 
Pel que fa al global de Catalunya, al maig es van vendre 4.198 unitats, cosa que va 
suposar una caiguda del 10,53%, amb relació al maig de l'any passat (4.692), i ja 
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acumula tres mesos consecutius de baixades, segons va publicar ahir l'Instituto de 
Estadística Español (INE). 
 
La caiguda de l'activitat de compravenda d'habitatges a Catalunya va ser més suau que 
la contracció que es va registrar al maig a l'Estat espanyol, que va ser del -18,3%. En 
els primers cinc mesos de l'any, la desacceleració de les vendes a Catalunya va ser del -
2,18%. 
 
En el conjunt de l'Estat espanyol la caiguda acumulada durant els primers cinc mesos 
de l'any va ser del 4,7%. Fins al maig d'aquest any, les transaccions d'habitatges van 
sumar 179.623 unitats, mentre que els primers cinc mesos del 2010 van sumar 188.488 
operacions. 
 
Diferents experts apunten que els increments dels primers mesos són encara la inèrcia 
d'operacions fetes l'any 2010, per tal d'aprofitar la vigència dels incentius fiscals per la 
compra d'habitatge habitual, que es van eliminar a partir de l'1 de gener d'aquest any. 
Ampliar la notícia: El Punt  
 
 

Dimarts 12 de juliol 2011 
 

• La feina dels advocats del torn d'ofici baixa per primer cop en quatre anys 
 
La demanda de lletrats del torn d'ofici va de baixa. El consell dels catorze col·legis 
d'advocats de Catalunya va informar ahir que els 6.308 lletrats inscrits en els serveis del 
torn d'ofici i d'assistència al detingut han tramitat un total de 108.777 expedients entre 
el gener i l'abril passats, fet que significa un 3,5% menys que en el mateix període del 
2010, quan es van presentar 112.797 denúncies o peticions d'assistència als jutjats. 
 
El president del Consell de l'Advocacia Catalana, el degà de Vic, Antoni Molas, precisa 
que es tracta del primer descens, de manera global, de demanda ciutadana de justícia 
gratuïta des d'almenys el 2008. Des de llavors, coincidint amb la crisi econòmica, no 
havia parat de créixer en tots els àmbits. 
 
Per àmbits, el civil és l'única activitat que ha continuat creixent en gairebé tots els 
col·legis catalans, un 12% respecte al mateix període que el 2010. La raó és que en 
aquest àmbit hi ha els temes directament relacionats amb la crisi, com ara reclamacions 
monetàries, execucions hipotecàries, desnonaments i modificacions de pensions 
assignades, sobretot per rebaixar les pensions assignades o per impagaments. 
 
Pels responsables del Consell de l'Advocacia Catalana, aquest descens és degut en part 
a la reforma de la llei d'estrangeria, que ha provocat que "hi hagi menys estrangers en 
situació irregular"; això ha fet que baixi el nombre d'expedients d'expulsió i el de les 
detencions en general, i per tant de peticions d'assistència en l'àmbit penal i el 
contenciós, i d'assistència al detingut. El consell hi afegeix que el descens en l'àmbit 
laboral "indica que el gros de les regulacions laborals per la crisi ja s'ha produït". 
 
Aquest descens de tramitació ha suposat -segons el consell- un estalvi de 398.717 
euros. El servei del torn d'ofici i la justícia gratuïta és sufragat, en gran part, pel 
Departament de Justícia, i fa uns mesos els col·legis de Catalunya van rebutjar una 
retallada del 4% en les retribucions als lletrats, com proposava la conselleria, una 
mesura que sí que van acceptar els procuradors. 
 
Precisament, avui, 12 de juliol, és el Dia de la Justícia Gratuïta i el Torn d'Ofici -impulsat 
a l'Estat-, i els advocats de Barcelona faran una pedalada per la ciutat per reivindicar 
aquest servei a la societat.  
Ampliar la notícia: El Punt  
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Dimarts 12 de juliol 2011 
 

• La Costa Brava rebrà a l'estiu fins a un 12% més de turistes  
 

La patronal FOEG va constatar ahir que el turisme s'està recuperant i que aquest estiu 
registrarà fins a un 12% més de visitants tant en hotels com en càmpings i 
apartaments. L'informe d'indicadors econòmics del primer trimestre del 2011 que va 
presentar ahir la Federació d'Organització Empresaris de Girona coincideix amb 
l'informe que va exposar la Cambra de Comerç de Girona la setmana passada quan diu 
que el turisme i les exportacions, que han crescut un 23,5% de gener a maig, són els 
dos únics indicadors positius de l'economia gironina. 
 
En relació amb el turisme, el president de FOEG, Jordi Comas, va dir que els nivells més 
alts d'ocupació es concentraran a la Selva i a les comarques del Baix Empordà i l'Alt 
Empordà, i que el creixement se situarà entre el 8 i el 10%. "És molt important que 
tinguem una bona temporada turística perquè el turisme representa el 20% del PIB i 
afecta de manera transversal els altres sectors", va dir Comas. 
 
L'altra bona notícia és el comportament de les exportacions, liderades pels sectors 
agroalimentari i metal·lúrgic. Segons l'informe de la FOEG, les exportacions gironines 
han superat els 992 milions d'euros. 
 
A Girona, segons l'informe, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social disminueix un 
2,4% (la disminució va ser del 0,7 en el primer trimestre del 2011) i l'atur es situa al 
22,3% (19,2% en el trimestre precedent, 20,5% ara fa un any), mentre que la taxa 
d'activitat (66%) augmenta en termes interanuals i la d'ocupació (51,3%) disminueix. 
El nombre de treballadors afectats per ERO (588) disminueix en 42 en relació amb el 
trimestre precedent, mentre que el nombre d'empreses concursades ho fa en 4. 
 
El nombre d'habitatges en construcció i els béns de consum duradors tornen a caure. El 
PIB de la construcció cau per onzè trimestre consecutiu. La contracció de la construcció 
va acompanyada d'una disminució del nombre d'hipoteques. 
 
La FOEG ha vist com el govern els ha rebaixat un 10% els recursos per organitzar 
cursos de formació i ocupacionals per a aturats. Aquest primer semestre no se n'ha 
pogut fer cap a causa del canvi de govern, ja que el pressupost estava prorrogat i la 
FOEG no ha rebut subvencions. El problema és que en el context de crisi que estem 
vivint hi ha hagut una increment "espectacular" de la demanda de cursos. Segons el 
secretari general de la FOEG, David Hugas, la demanda ha crescut un 300%. 
Ampliar la notícia: El Punt  
 
 

Dimarts 12 de juliol 2011 
 

• La compravenda d'habitatges cau un 11% a Catalunya 
 

El nombre d'habitatges venuts a Catalunya el maig va ser de 4.198 unitats, cosa que va 
suposar una caiguda del 10,53% en relació amb el maig de l'any passat (4.692) i ja 
acumula tres mesos consecutius de baixades, segons ha publicat l'Institut d'Estadística 
espanyol. La caiguda de l'activitat de compravenda d'habitatges a Catalunya ha estat 
més suau que la contracció que es va registrar el maig en el conjunt de l'estat espanyol 
que va ser del -18,3%. En l'acumulat dels primers cinc mesos de l'any, la 
desacceleració de les vendes a Catalunya ha estat del -2,18%. Totes les demarcacions 
catalanes van registrar caigudes el maig, amb l'excepció de Girona, on les vendes van 
augmentar un 8,3%. 
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En el conjunt de l'estat espanyol la caiguda acumulada durant els primers cinc mesos 
de l'any va ser del 4,7%. Fins el maig d'aquest any, les transaccions d'habitatges van 
sumar 179.623 unitats, mentre que els primers cinc mesos del 2010 van sumar 188.488 
operacions. 
 
Les caigudes durant aquest últims tres mesos van ser a Catalunya del 10,79% el març, 
el 30% l'abril i el 10,53% el maig.  
 
Les xifres del conjunt de l'estat espanyol indiquen que la caiguda de la venda dels 
habitatges és més acusada en l'habitatge lliure, que el maig va caure un 20,7%, mentre 
que l'habitatge protegit va quedar gairebé estancat, amb un repunt del 0,9%. 
 
D'altra banda, l'habitatge nou també és que més està patint la contracció del mercat 
immobiliari i el maig la caiguda de les operacions va ser del 22,7% en relació amb el 
maig del 2010, mentre que l'habitatge de segona mà va caure un 13,9%.  
 
Tot i que durant el maig, Girona va ser l'única demarcació catalana on les vendes 
d'habitatges es van incrementar, en l'acumulat de l'any és la demarcació on les 
operacions de compravenda cauen més en tot Catalunya, en concret una disminució 
acumulada del -16,6%. 
 
En xifres absolutes, a Girona, durant els primers cinc mesos d'aquest any es van vendre 
3.084 habitatges, cosa que suposa una caiguda del 16,6% en relació amb el mateix 
període del 2010, quan el nombre de transaccions va ser 3.698 habitatges. 
 
En el transcurs d'aquest any, el comportament per mesos a Girona va ser el gener , 
amb un increment de les vendes del 4%, el febrer una caiguda del 15,77%, el març 
amb una altra disminució del 22,53%, l'abril una reducció del 51,56% i aquest maig un 
increment del 8,3%. En concret el maig es van realitzar 705 operacions de 
compravenda, mentre que el maig de l'any passat les vendes van ser de 651. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 12 de juliol 2011 
 

• 3.224.991 turistes i 10.675.016 nits d'hotel 
 

Les previsions indiquen que aquesta temporada turística serà millor que la de l'any 
passat. Però, com va anar la del 2010? Precisament aquesta setmana l'Instituto 
Nacional de Estadística ha publicat les dades definitives sobre l'ocupació hotelera 
corresponents a l'any passat. Es tracta d'una estadística molt detallada que confirma 
que les comarques gironines, en general, la Costa Brava, concretament, i Lloret de Mar, 
en particular, ocupen els primers llocs de l'Estat espanyol pel que fa a la destinació 
turística. 
 
En l'estadística, que només té en compte les dades corresponents als hotels, es conclou 
que els establiments gironins van rebre 3.224.991 viatgers que hi van passar 
10.675.016 nits. Poc més de 7 milions de nits corresponen a 1,8 milions d'estrangers. 
Pel que fa a l'1,4 milions de visitants espanyols, hi van passar la meitat de nits, 3,7 
milions. Aquesta diferència es va traduir en el fet que els espanyols van fer una estada 
mitjana de 2,6 dies, en relació amb el cas dels estrangers, que va ser de gairebé 4 dies. 
 
Com és de suposar, la Costa Brava és el punt d'atracció turístic principal ja que va 
acaparar el 92% dels visitants de la demarcació. Un de cada tres es van allotjar en un 
hotel de Lloret. L'ocupació mitjana dels hotels va ser del 51%, tot i que a l'agost es va 
arribar al 76% i al juliol, al 68%. Els establiments de quatre estrelles són els que van 
tenir l'ocupació més alta, del 61%. 
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El rànquing dels estrangers l'encapçalen amb diferència els francesos: l'any passat 
gairebé 700.000 es van allotjar en establiments gironins. Després hi van seguir els 
alemanys (183.838), britànics (150.667), belgues (113.024), italians (110.228) i russos 
(87.179). El turisme rus és el que ha experimentat un creixement més alt els últims 
anys. L'any passat va augmentar un 60% i es va passar de 54.116 a 87.179 persones. 
Ampliar la notícia: El Punt  
 
 

Dimarts 12 de juliol 2011 
 

• La compra d'habitatges modera la seva caiguda a les comarques gironines 
 

A les comarques de Girona s'han comprat 3.698 habitatges entre els mesos de gener i 
maig. Les dades, de l'Institut Nacional d'Estadística, mostren un descens del 16,3% 
respecte les vendes registrades en el mateix període de l'any passat. No obstant això, 
al maig, el nombre d'operacions (705) va ser un 8,3% superior al de l'any passat. Es 
tracta de l'únic increment mensual a tot Catalunya, tot i que en dades acumulades de 
l'any, el descens de Girona és, amb diferència, el més acusat de les quatre 
demarcacions. 
 
La caiguda de l'activitat de compravenda d'habitatges a Catalunya ha estat més suau 
que la contracció que es va registrar el maig en el conjunt de l'estat espanyol que va 
ser del -18,3%. En l'acumulat dels primers cinc mesos de l'any, la desacceleració de les 
vendes a Catalunya ha estat del -2,18%.  
 
Les xifres facilitades per l'INE indiquen que si bé durant els primers dos mesos de l'any, 
tant a l'estat espanyol com a Catalunya les vendes es van aguantar i mantenien el signe 
positiu en relació amb el mateix període de l'any passat, a partir del mes de març, es va 
iniciar un comportament de caigudes que ja acumula tres mesos tant a l'estat espanyol 
com a Catalunya. 
 
Diferents experts han apuntat aquests últims mesos que els increments dels primers 
mesos són encara la inèrcia d'operacions realitzades durant el 2010, per tal d'aprofitar 
la vigència dels incentius fiscals per a la compra de l'habitatge habitual, que es van 
eliminar a partir de l'1 de gener d'aquest any. 
 
De cara a la segona meitat de l'any, les perspectives no són massa optimistes i els 
experts consideren que la moderació de maig és puntual.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 12 de juliol 2011 
 

• La FOEG assegura que l'economia gironina recupera la productivitat  
 

L'informe d'indicadors que trimestralment publica la Federació d'Organitzacions 
Empresarials de Girona (FOEG) confirma, un cop més, que la indústria exportadora i el 
sector turístic són les activitats més dinàmiques en un context econòmic de gran 
incertesa i escàs creixement. 
 
En un intent de buscar elements d'optimisme a la situació, l'autor de l'informe FOEG, el 
professor de la UdG Modest Fluvià, va destacar l'increment de la productivitat de les 
empreses així com la tendència a la moderació salarial que es viu a la demarcació. "Són 
indicadors que mostren que a Girona s'estan fent les coses raonablement bé i que 
alguna cosa tenen a veure amb el creixement de les exportacions", va assenyalar 
Fluvià. 
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Tot i que l'informe recorda que el mercat de treball va tenir un comportament negatiu 
durant els primers mesos de 2011, Fluvià també va aportar un element de reflexió en 
positiu: "La taxa d'atur té a Girona un comportament cíclic molt erràtic. En canvi, la 
taxa d'ocupació, que reflecteix el volum de població que realment treballa, és més 
estable i té una evolució millor que la del conjunt de Catalunya i l'Estat". 
 
Tot i que l'activitat econòmica a Catalunya encadena quatre trimestres consecutius 
d'augments, aquest és tan feble que no permet fer baixar l'atur. La previsió de la FOEG 
és que la taxa d'atur a l'Estat no baixarà significativament per sota del 20% ni durant 
aquest any ni tampoc el 2012. 
 
Per a Fluvià, és difícil saber quan es tornarà a generar ocupació. L'experiència diu que 
fins que l'economia no creixi per sobre el 2% és difícil crear nous llocs de treball. En 
qualsevol cas, l'autor de l'Informe FOEG creu que és possible arribar a crear ocupació 
amb creixements menors, a causa dels efectes positius de la reforma laboral i als canvis 
d'estructura productiva (el sector serveis guanya pes i té uns costos menors). 
 
El secretari general de la FOEG, David Hugas, va explicar que els han rebaixat al voltant 
d'un 10% els recursos que reben de l'administració per organitzar cursos de formació i 
ocupacionals per a treballadors i aturats. Hugas va dir que, a causa del canvi de Govern 
i per tenir un pressupost prorrogat, durant el primer semestre de ?l'any no han pogut 
fer cap curs. 
 
El context de crisi fa que la demanda de formació hagi crescut espectacularment, fins a 
un 300%.  Per exemple, va explicar que fa uns mesos van tenir 220 peticions per fer un 
curs que només tenia 15 places. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 13 de juliol 2011 
 

• Les taxes universitàries pujaran un 7,6% 
 

El Govern va aprovar ahir el decret de preus dels serveis acadèmics pel qual les taxes 
de les universitats públiques catalanes experimenten un augment del 7,6% el curs 
2011-2012. L'increment estableix una pujada equivalent a l'IPC (3,6%) més 4 punts. 
Actualment, els alumnes paguen de mitjana un 11,4% del cost total dels seus estudis. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dijous 14 de juliol 2011 
 

• Girona es manté com la demarcació catalana amb la taxa d'inflació més alta 
 

Els preus van caure dues dècimes el juny a Girona i van fixar una taxa interanual de la 
inflació del 3,6%, l'indicador percentual més elevat de tots els registrats en les quatre 
demarcacions catalanes, segons va informar l'Institut Nacional d'Estadística. Mentre que 
la inflació anual segueix sent la més alta de Catalunya,  la caiguda intermensual del 
preus en dues dècimes també va ser la més pronunciada al Principat. La caiguda de la 
taxa interanual de la inflació el juny a Girona acumula dos mesos consecutius de 
disminució, després d'haver registrat un índex del 4,4% l'abril d'aquest any. 
 
La guerra de preus del tabac va ser decisiva el juny en la segona disminució 
consecutiva de la taxa anual de la inflació. Una caiguda de preus mensual tan elevada, 
4,7%, mai s'havia registrat en les sèries històriques del tabac que elabora l'INE i que va 
començar a recollir el 1993. El resultat final va ser una disminució de preus d'una 
dècima en relació amb el maig i una taxa interanual del 3,3%, segons ha informat 
l'Institut d'Estadística espanyol. 
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Els preus també han disminuït una dècima a l'Estat, però, van deixar una taxa 
interanual del 3,2%, una dècima per sota que la registrada a Catalunya.   
La inflació subjacent, l'indicador que no té en compte el comportament dels preus dels 
carburants ni els aliments frescos, els que habitualment són més volàtils de les cistelles 
que configuren la inflació, va quedar fixada el juny en l'1,7%, una substancial 
disminució de quatre dècimes en relació amb el registra del mes de maig. 
 
A més de la incidència del tabac amb el comportament final de la inflació del juny, el 
sector del vestit i el calçat, i el dels carburants, també van ajudar a baixar els preus 
mensuals d'aquest mes que tanca el primer semestre de l'any. En concret, les 
campanyes de descompte i liquidació habituals les setmanes prèvies a l'inici de la 
campanya de rebaixes de la temporada d'estiu, l'1 de juliol, van impulsar a la baixa al 
preus en un 0,8% en el conjunt de l'Estat, a Catalunya una mica menys, el -0,5%.  
 
Els sindicats catalans CCOO, UGT i USOC van alertar que l'actual inflació interanual del 
3,3% és molt superior en els productes de primera necessitat, cosa que perjudica el 
poder adquisitiu de les persones amb sous baixos. 
 
De la seva banda, les patronals Foment del Treball i Pimec van celebrar que la baixada 
dels preus al juny ha acostat aquest indicador econòmic a la mitjana de la UE. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Divendres 15 de juliol 2011 
 

• El 90% dels titulats de la Universitat de Girona tenen feina tres anys 
després d'acabar els seus estudis 

 
Estudiar a la universitat té premi, com a mínim en l'àmbit laboral. Mentre la taxa d'atur 
entre els joves catalans ronda el 40%, nou de cada deu alumnes titulats l'any 2008 a la 
UdG està treballant. Es tracta del mateix percentatge que hi ha en l'àmbit de Catalunya, 
on el 45% compaginava una feina amb els estudis abans d'obtenir la titulació. Són 
algunes de les conclusions que apareixen en la quarta enquesta triennal que l'Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) ha fet aquest 
2011. 
 
A la UdG, filòlegs (catalana i romànica), mestres, pedagogs, criminòlegs, titulats en 
Relacions Laborals tenen una inserció laboral del 100% tres anys després d'acabar la 
carrera. A l'extrem contrari, hi trobem els llicenciats en Geografia i Filologia Hispànica, 
amb una inserció laboral del 75%. 
 
Tots els graduats de l'àmbit de la salut fan funcions pròpies de la seva titulació. En la 
resta d'àmbits la mitjana se situa al voltant del 60%. El pitjor percentatge el trobem a 
Geografia. Només una quarta part dels geògrafs titulats a la UdG treballa en una feina 
relacionada amb els seus estudis. 
 
En l'estudi també s'han analitzat les vies d'inserció laboral, que indiquen que els 
contactes continuen sent la primera via, amb una tendència a la baixa, i Internet irromp 
amb força en aquesta darrera dècada situant-se en la segona posició, prenent el relleu 
als anuncis de premsa. 
 
També mostra un canvi en el perfil dels estudiants, havent-hi una tendència a la baixa 
dels qui estudien a temps complet i a l'alça dels qui compaginen estudis amb feina.  
 
Per realitzar l'estudi es van enquestar 16.182 titulats en universitats catalanes el 2008. 
En el cas concret de la Universitat de Girona, d'una població de 1.439 titulats aquell any 
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es va obtenir una mostra de 1.013 persones, la qual cosa representa més d'un 70% de 
resposta, una participació molt per sobre de la mitjana. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dilluns 18 de juliol 2011 
 

• Més contents que mai amb la feina 
 

La valoració dels gironins, que són els que estan més contents que mai de treballar, és 
que tenir feina en la situació econòmica actual és gairebé un tresor. La satisfacció amb 
la feina és de notable alt. Concretament, ho puntuen amb una nota de 7,82 sobre 10.  
 
Els gironins són els catalans que hi donen més puntuació i, a diferència de l'evolució al 
conjunt del país, la nota és més alta que la que van expressar l'any anterior (7,73). És 
com es desprèn de l'Enquesta de Qualitat de Vida en el Treball del 2010, que fa el 
Ministeri de Treball i la Generalitat. L'estudi analitza el nivell de benestar de la població 
ocupada. 
 
A la demarcació els treballadors estan altament satisfets amb la feina: un 62,69% es 
declaren així. Hi ha un 35,05% que té un nivell de satisfacció mitjà i només el 2,27% es 
confessen poc satisfets. 
 
Pel que fa als aspectes del lloc de treball, el que els gironins valoren més és l'activitat 
que desenvolupen (8,09), la satisfacció personal (8,06) i la jornada (7,86). En canvi, els 
ajuts socials que dóna l'empresa (4,17) tenen un suspens i posen un bé a les 
possibilitats de promoció (6,25). Comparat amb la resta de catalans, la millor nota la 
tenen el salari (6,58), la flexibilitat d'horaris (7,36), les vacances (7,81) i l'organització 
del treball (7,79), entre d'altres. 
 
Al conjunt del país, la satisfacció dels treballadors catalans disminueix amb l'edat. És a 
dir, els que valoren més la feina són els joves de 16 a 24 anys (7,66) i les persones de 
més de 55 anys l'avaluen amb un 7,19. En funció dels estudis, les més satisfetes són 
les persones amb formació professional (7,63), seguits dels qui tenen estudis 
universitaris (7,55). A l'altra extrem hi trobem els que no tenen estudis o només 
educació primària (7,20). Per sectors, la valoració més bona la posen els treballadors 
dels serveis (7,53), al davant de la construcció (7,42), la indústria (7,37) i l'agricultura 
(7,23). Si es té en compte la situació professional, els empresaris o professionals amb 
assalariats valoren amb un 8,13 la feina, seguits dels assalariats del sector públic, amb 
un 7,64. Per contra, els autònoms sense assalariats la puntuen amb un 7,14. 
 
La qualitat de vida, la proximitat i l'entorn de les comarques gironines són factors que 
influeixen perquè els treballadors posin una nota tan alta a la seva feina. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 
 

Dilluns 18 de juliol 2011 
 

• L'atur puja en més de la meitat de municipis 
 

Les bones perspectives del sector turístic gironí -a la Costa Brava esperen creixements 
anuals d'entre el 8% i el 12%- han fet que l'atur encadeni tres mesos consecutius de 
baixades. És una dada que convida a l'optimisme però que amaga una dura realitat: 
Mai en un mes de juny hi havia hagut tants aturats a les comarques gironines. Les 
50.582 persones registrades a les Oficines de Treball de Girona representen un rècord 
històric a tancament de semestre i suposen 819 desocupats més que ara fa un any.  
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El mapa de l'atur gironí també aporta algunes bones notícies, la meitat de les 
comarques gironines té avui menys aturats que ara fa un any. La que presenta millor 
evolució és el Ripollès, on el nombre de desocupats ha caigut un 7,41% des de juny de 
l'any passat. A l'extrem contrari, al Pla de l'Estany té un 11,7% més d'atur. A mig camí, 
cal destacar la bona evolució de la Garrotxa (-3,29%), la de la Selva (-2,43%) i la dels 
municipis gironins de la Cerdanya (-4,41%). A banda del creixement de l'atur del Pla de 
l'Estany, la desocupació també augmenta al Gironès (+6,65%), i a l'Alt i el Baix 
Empordà (2%). 
 
En termes absoluts, les comarques del Gironès (13.544) i la Selva (11.867), i les dues 
comarques de l'Empordà -prop de 9.200 desocupats cadascuna- són les que tenen un 
nombre més alt d'aturats. Entre les quatre comarques concentren el 86% dels gironins 
que busquen feina. 
 
L'anàlisi municipal de l'atur permet constatar que la desocupació està començant a 
baixar en algunes de les grans poblacions de la demarcació, on la recuperació del 
mercat de treball sol ser més lenta. Així, en el darrer any cal destacar el descens de 
l'atur a Blanes (-4,3%), Lloret (-10,5%), Salt (-2,3%) i Olot (-3,1%). En canvi, el 
creixement de l'atur es manté amb força tant a la ciutat de Girona (+9,8%) com a a la 
de Figueres (+5,4%). 
 
En termes absoluts, Girona és la localitat de la demarcació amb un atur registrat més 
alt (6.912), seguida de Figueres (4.116), Salt (3.470), i Blanes (3.393). 
 
Molt lluny d'aquestes xifres queden els pobles amb menys habitants, sobretot els del 
Pirineu. Pardines, amb només un habitant registrat a les llistes de l'atur, és el municipi 
gironí on la falta de feina preocupa menys.  
Ampliar la notícia: El Punt 
 
 

Dilluns 18 de juliol 2011 
 

• Els gironins afirmen que pateixen poc estrès i poca discriminació a la feina 
 

Segons l'Enquesta de Qualitat de Vida en el Treball, són els que posen la nota més baixa 
a l'estrès, un 5,57, només superats en aquest sentit pels treballadors de Ponent, l'Alt 
Pirineu i l'Aran, que valoren l'estrès amb un 5,30. Per contra, a l'àmbit metropolità de 
Barcelona, la puntuació és de 6,37. Això fa que, a Girona, la mitjana sigui inferior a la del 
conjunt de Catalunya (5,98). 
 
Del resultat de les comarques gironines tampoc no se'n perceben problemes greus pel 
que fa situacions de monotonia o rutina, esforç físic o situacions de risc o perill. 
Concretament, les valoracions d'aquests aspectes són 4,98, 4,75 i 3,83, respectivament. 
En relació amb la puntuació vinculada amb les situacions de risc, cal destacar que és la 
més baixa de tots els àmbits territorials catalans. D'altra banda, només en el cas de la 
rutina, a la demarcació gironina superen la mitjana catalana, d'un 4,84. 
 
En l'enquesta també es valora l'existència de diverses situacions de discriminació al 
centre de treball. A les comarques gironines, la percepció o vivència d'aquestes 
situacions és mínima. De fet, en cap territori del país no s'assoleix una puntuació que 
superi l'1. A la demarcació de Girona, els treballadors són els que valoren de manera 
més baixa la discriminació per sexe (0,64) i per edat (0,49). En la resta, no lideren el 
rànquing però tot i això hi posen notes mínimes: 0,55 a la discriminació per nacionalitat, 
0,49 per discapacitat, 0,59 a l'assetjament psicològic i 0,18 a l'assetjament sexual. 
 
Pel que fa a tot Catalunya, segons els resultats, és on hi ha menys assetjament sexual 
(0,16) i, en canvi, la discriminació per sexe és la que obté la nota més elevada, tot i que 
no s'arriba ni a un 1 -concretament és d'un 0,76-. 
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Veure tota l'enquesta a www.elpunt.cat 
Ampliar la notícia: El Punt 
 

 
Dimarts 19 de juliol 2011 
 

• La població a la demarcació baixa al mateix temps que ho fa la immigració 
 

La demarcació de Girona continua perdent habitants, segons constaten les darreres 
dades de l'Instituto Nacional de Estadística (INE). El dia 1 de juliol d'aquest 2011 es van 
comptabilitzar un total de 725.719 habitants: 740 menys, segons les dades que el 
mateix organisme va fer públiques l'1 de juliol del 2010, quan se'n van enregistrar 
726.459. Aquesta tendència s'arrossega des del 2009, quan es van comptabilitzar 
728.834 habitants, és a dir, 3.115 més que el juliol del 2011. 
 
No són aliens a aquesta pèrdua d'habitants els moviments migratoris que s'han produït, 
especialment en el primer semestre del 2011, una temporada en la qual han marxat 
moltes més persones que no pas les que han arribat. 
 
En aquest aspecte, les xifres també són clares. Segons les dades de l'INE, en els 
primers sis mesos d'aquest any han arribat a les comarques gironines un total de 6.222 
persones, mentre que n'han marxat un total de 9.575. La diferència, doncs, és d'un 
saldo negatiu de 3.353 persones. 
 
La cosa canvia quan es mira per sexes: la majoria dels qui han marxat són homes, amb 
una xifra de 5.841, i les dones que han optat per abandonar les comarques gironines 
han estat 3.734. 
 
Aquesta tendència, pel que fa a la gent arribada de nou, presenta una disminució que 
arrenca del 2009. Durant tot l'any van arribar 13.063 persones; i el 2010 ja van baixar 
fins a les 12.301. Ara, en aquests primers mesos, ens situem més o menys a la meitat 
que el 2010, però, cal tenir en compte que és ara quan creix el nombre de 
contractacions, bàsicament pel sector turístic i la campanya d'estiu. 
 
 Les xifres i la tendència també es manifesten en relació amb anys anteriors amb la 
gent que opta per marxar. El nombre de persones que ja ho han fet en aquest any 
2011 proporcionalment és molt superior a tots els qui van marxar el 2009 (14.629) i el 
2010 (11.756), tenint en compte que el còmput actual només és de mig any. 
 
Segons les dades de l'INE, hi ha una coincidència clara entre la davallada d'habitants a 
les comarques gironines i les tendències dels fluxos migratoris. De les xifres es desprèn 
d'una manera clara que el nombre d'habitants que s'han anat perdent des del 2009 fins 
al primer semestre del 2011 coincideix clarament amb el nombre de gent arribada de 
fora i els qui han marxat, amb una tendència inequívoca a favor dels segons. La 
coincidència no és tan sols aritmètica, sinó que té uns components molt més 
complexos. 
Ampliar la notícia: El Punt 

 
 
Dimarts 19 de juliol 2011 
 

• Girona té més veïns estrangers que de la resta de l'Estat 
 

La ciutat de Girona té entre les persones empadronades més gent nascuda en un país 
estranger que no pas originària de la resta de l'Estat espanyol. Així ho revela la Unitat 
Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) en un estudi, en què estableix que els nous 
gironins nascuts a l'estranger són més de 21.000 persones, i en canvi els provinents de 
la resta de l'Estat són 14.700. 
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El grup més nombrós són els ciutadans nascuts a la mateixa capital gironina, que amb 
més de 37.300 persones representen gairebé quatre de cada deu empadronats a Girona 
dels pocs més de 96.600 que s'hi comptabilitzen. Per contra, els nascuts a l'estranger 
representen prop del 22% de la població, molt per sobre dels nascuts en territori 
espanyol, amb un 15,22%, o fins i tot, dels nascuts en altres municipis de les comarques 
gironines, que amb poc més de 14.000 persones representen en l'actualitat el 14,5% 
dels residents a la ciutat de Girona. Una altra dada curiosa és que els nascuts a 
l'estranger doblen amb escreix el nombre de nous gironins nascuts a la resta de 
demarcacions catalanes, que amb pocs més de 9.400 persones representen encara no 
un 10% de la població de la capital. 
 
Si s'entra en el detall de les procedències dels empadronats a Girona que són originaris 
de països estrangers s'observa com l'Amèrica Llatina és la zona de món amb més 
representants, amb presència a la ciutat de més de 9.000 persones. Darrere seu s'hi 
situen els ciutadans nascuts a la Unió Europea, amb més de 4.000 persones, i els 
procedents del Magrib són el tercer col·lectiu d'estrangers establerts a Girona, amb més 
de 3.700 persones. 
 
L'anàlisi de les principals procedències dels veïns de Girona des de l'Estat espanyol situen 
de manera indiscutible Andalusia en el lloc capdavanter. 
 
Producte del fenomen migratori dels anys seixanta i setanta del segle XX, Girona té en 
l'actualitat més de 7.000 ciutadans nascuts a Andalusia. Extremadura, amb 1.450 
ciutadans, i Castella i Lleó, amb encara no 1.300, són la segona i la tercera comunitats 
autònomes que més ciutadans hi aporten. 
 
Si s'analitza al detall els ciutadans que ara viuen a Girona però que van néixer en una 
altra demarcació catalana, s'observa el poder d'atracció de la capital gironina per als 
barcelonins. Així, de les més de 9.400 persones nascudes en altres demarcacions, les 
procedents de Barcelona són prop de 8.400.  

Ampliar la notícia: El Punt 
 
 
Dimarts 19 de juliol 2011 
 

• Girona és la demarcació catalana on els preus dels pisos baixen més  
 

Girona és la demarcació catalana on el juny han baixat més els preus de l'habitatge 
respecte al juny del 2010. Segons les dades que va fer públiques ahir el Ministeri de 
Foment, el preu per metre quadrat a les comarques gironines va ser de 1.845,2 euros, 
un 7,9% menys que el segon trimestre del 2010. Segons l'estudi, Girona i Lloret de Mar 
són les dues úniques ciutats de fora de la demarcació barcelonina que superen la barrera 
dels 2.000 euros per metre quadrat (2.070,3 i 2.038,5 euros respectivament). 
 
Barcelona segueix sent la demarcació catalana més cara, amb 2.404,5 euros per metre 
quadrat (-5,4%). Els preus de Tarragona van ser de 1.686,7 (-4,3%) i els de Lleida, de 
1.231,6 (un -7,3% menys). 
 
En el conjunt de Catalunya el preu de l'habitatge lliure ha caigut un 5,4% durant els 
darrers dotze mesos, una baixada que supera en dues dècimes la mitjana espanyola (-
5,2%). Al final de juny, el preu mitjà de l'habitatge lliure es va situar en 2.132,3 euros, 
per sota dels 2.11,1 euros de finals del 2010 i lluny dels 2.470,8 euros que assolien de 
mitjana els habitatges tres anys enrere. 
Ampliar la notícia: El Punt 
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Dimarts 19 de juliol 2011 
 

• El preu de l'habitatge a Girona cau fins a nivells de fa més de cinc anys 
 

El preu de l'habitatge lliure ha baixat a Girona el 3,7% en el segon trimestre i un 7,9% 
l'últim any, fins a situar el seu valor en els 1.845 euros per metre quadrat, una dada que 
suposa tornar a nivells registrats a finals de 2005, abans de l'esclat de la bombolla 
immobiliària. 
 
El preu de l'habitatge va arribar a la seva cota màxima a la demarcació en el segon 
trimestre de 2008, moment des del qual ha experimentat una rebaixa del 16,38 per cent, 
segons l'estadística de preus publicada pel Ministeri de Foment. 
 
No obstant això, en els municipis gironins de més de 25.000 habitants, han registrat un 
descens molt més brusc des dels seus màxims històrics. Destaca la caiguda en picat de 
Salt (-37%). També han tingut descensos acusats a Figueres (-32%) i Olot (-31,6%). 
Les ciutats més cares a l'hora de comprar un pis són Girona (2.070) euros per metre 
quadrat) i Lloret de Mar (2.038 euros). 
 
En el conjunt de l'Estat, l'evolució percentual del mercat immobiliari ha estat similar. 
Després de tancar 2010 amb una caiguda del 3,5 % -la més baixa des de 2008-, el preu 
de les cases ha accelerat el seu descens des de principis d'any. 
 
Segons els expert, després de l'efecte crida de les vendes d'habitatge generat per 
l'eliminació de part de les deduccions fiscals a començaments de l'any, les operacions 
s'han desplomat el 2011 i això ha comportat un "ajust en els preus". 
 
Aquesta política d'alienació d'actius, va indicar Gil, estarà al seu torn influïda per 
l'evolució dels processos de reestructuració i pels canvis en la normativa de provisions 
del Banc d'Espanya. 
 
L'estadística publicada ahir mostra que el preu de l'habitatge nou (fins a dos anys 
d'antiguitat) va arribar als 1.770,7 euros per metre quadrat de mitjana a l'Estat, fet que 
suposa un descens del 4,1 %, mentre que el de l'usat (més de dos anys d'antiguitat) va 
disminuir el 6,2 %, fins als 1.739,4 euros. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

 
Dijous 21 de juliol 2011 
 

• Medicina té la nota de tall més alta i deixa en espera 2.356 estudiants 
 

La Universitat de Girona ofereix per al curs 2011-2012 un total de 3.570 places de nou 
accés per als 39 estudis de grau que imparteix, adaptats completament al nou model 
europeu. Per cobrir aquestes places, en la primera assignació universitària, la UdG ha 
rebut un 5% més d'estudiants, concretament 3.371 (2.215 dels quals en primera 
preferència). L'any 2010 es van assignar 3.204 estudiants (2.043 en primera 
preferència). Aquesta dada indica, segons fonts universitàries, la consolidació de la UdG 
com a institució de referència per als estudiants preuniversitaris. 
 
Les titulacions amb més demanda en primera preferència són: Infermeria (267 
sol·licituds en primera preferència i 1.088 sol·licituds totals); Mestre Educació Primària 
(253 sol·licituds en primera preferència i 1.156 sol·licituds totals); Fisioteràpia (206 
sol·licituds en primera preferència i 474 sol·licituds totals); Mestre Educació Infantil 
(194 sol·licituds en primera preferència i 821 sol·licituds totals); Medicina (183 
sol·licituds en primera preferència i 3.145 sol·licituds totals); Dret (173 sol·licituds en 
primera preferència i 711 en sol·licituds totals); Psicologia (119 sol·licituds en primera 
preferència i 728 en sol·licituds totals); Administració i Direcció d'Empreses (110 en 
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primera preferència i 463 sol·licituds totals); i Educació Social (100 sol·licituds en 
primera preferència i 584 sol·licituds totals). 
 
La titulació amb la nota de tall més alta de Catalunya és Medicina a la UB amb 12,158 
sobre 14. A la UdG són Medicina (11,619), Biotecnologia (9,576), Infermeria (8,600), 
Biologia (8,398), Educació infantil (8,360) i Publicitat i Relacions Públiques (8,084). Fins 
a 20 dels 39 graus que ofereix la UdG han generat llista d'espera. Medicina (2.356), 
Infermeria (557), Mestre Educació Primària (358), Mestre Educació Infantil (315), 
Psicologia (212), Criminologia (171), Biologia (158), Educació Social (155), Dret (147), 
Publicitat i Relacions Públiques (137), Biotecnologia (125), Treball Social (124), 
Pedagogia (98), Fisioteràpia (77), Arquitectura (68), Administració i Direcció d'Empreses 
(67), Ciències Ambientals i Economia (44), Comunicació Cultural (37), Enginyeria en 
Tecnologies Industrials (11). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

 
Dijous 21 de juliol 2011 
 

• La UdG té llista d'espera en 20 dels 39 graus que ofereix 
 

Amb 3.145 sol·licituds, medicina ha estat la titulació més sol·licitada a la UdG, seguida 
de la carrera de mestre d'educació primària, amb 1.156 peticions, i infermeria, amb 
1.088 sol·licituds. Entre els 39 graus que ofereix la UdG, 20 han generat llista d'espera. 
Es tracta de medicina (2.356); infermeria (557); mestre d'educació primària (358); 
mestre d'educació infantil (315); psicologia (212); criminologia (171), biologia (158); 
educació social (155); dret (147); publicitat i relacions públiques (137); biotecnologia 
(125); treball social (124); pedagogia (98); fisioteràpia (77); arquitectura (68); 
administració i direcció d'empreses (67); ciències ambientals i economia (44); 
comunicació cultural (37) i enginyeria en tecnologies industrials (11). 
Un total de 3.371 joves han demanat d'estudiar la carrera a la Universitat de Girona, un 
5% més que els 3.204 de l'any passat. I, del total, 2.215 han presentat a la UdG la 
sol·licitud en primera preferència, una xifra un 8% més alta que la de l'any passat, que 
va ser de 2.043. La UdG valora positivament aquest creixement, que tot i ser menor que 
el de l'any passat (aleshores va ser del 15%) indica que es manté la consolidació de la 
UdG com a institució de referència per als estudiants preuniversitaris. 
 
L'augment del 5% no guarda cap relació amb el nombre de places de nou accés que la 
UdG ofereix per al curs 2011-2012: 3.570 per als 39 estudis de grau que imparteix. I és 
que justament el nombre de places ha disminuït en 30 respecte de les del curs anterior. 
 
Les titulacions amb més demanda en primera preferència han estat, de més a menys: 
infermeria, mestre d'educació primària, fisioteràpia, mestre d'educació infantil, medicina, 
dret, psicologia, administració i direcció d'empreses i educació social. 
 
Les titulacions amb les notes de tall més altes són: medicina (11,619); biotecnologia 
(9,576); infermeria (8,600); biologia (8,398); mestre d'educació infantil (8,360) i 
publicitat i relacions públiques (8,084). 
 
Els estudiants que tenen plaça assignada en primera preferència a la UdG poden 
formalitzar la matrícula a partir de demà i fins al dia 28, excepte el dia 25, que és festa 
local. Els estudiants que no han aconseguit una plaça en aquesta primera fase del procés 
podran saber, a partir del 4 d'agost, si han entrat en les opcions següents.  
Ampliar la notícia: El Punt 
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Divendres 22 de juliol 2011 
 

• La contractació de noves hipoteques cau un 31% el mes de maig a Girona 
 
El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges va baixar un 31,4% a Girona al 
maig respecte al mateix mes de 2010, una xifra similar a la del conjunt de l'Estat, 
(32,2%) on ja s'acumulen tretze mesos de descensos consecutius, segons les dades 
publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). 
 
L'import mitjà de les hipoteques constituïdes sobre habitatges a Girona va ser de 
116.814 euros al maig, un 2,81% inferior al de fa un any. En el conjunt de l'Estat, la 
hipoteca mitjana va ser de 110.032 euros. 
 
Les caixes d'estalvis van ser les entitats que van concedir un nombre més elevat de 
préstecs hipotecaris (50,1 % del total), seguides dels bancs (36,1 %) i altres entitats 
financeres (13,8 %). 
 
El tipus d'interès mitjà utilitzat el maig va ser del 4,08 %, fet que suposa un augment del 
4,1 % en taxa interanual i de l'1 % respecte al mes anterior. 
 
Per entitats, el tipus d'interès mitjà dels préstecs hipotecaris de les caixes d'estalvis va 
ser del 4,17 per cent i el termini mitjà, de 22 anys, el mateix que el dels bancs, el tipus 
d'interès mitjà dels quals va ser del 4,15 per cent. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

 
Divendres 22 de juliol 2011 
 

• El nombre d'hipoteques cau un 31% a Girona 
 

Cau un 31% el nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges a la demarcació de 
Girona durant el passat mes de maig. En xifres totals, es va assolir un registre de 846, 
molt per sota dels 1.234 contractes del mes de maig de l'any passat, segons les dades 
publicades ahir per l'Instituto Nacional de Estadística (INE). El preu mitjà d'aquestes 
hipoteques va ser de 116.814 euros, gairebé 4.000 euros menys que un any enrere. 
 
En el conjunt de Catalunya, el percentatge de descens és del 21% (10 punts menys que 
la mitjana gironina), amb unes xifres totals de 8.322 hipoteques sobre habitatges. En 
aquest cas, hem de parlar d'un import mitjà de 122.618 euros, un 1,7% inferior als preus 
del maig de l'any passat. Per demarcacions, Barcelona és on s'han registrat més 
contractes, amb 4.603. A l'altre extrem trobem les comarques lleidatanes, amb 341 
hipoteques sobre habitatges. 
Ampliar la notícia: El Punt 

 
 
Dissabte 23 de juliol 2011 
 

• L'ocupació hotelera a les comarques de Girona ha augmentat un 13% al 
juny 

 
Segons les dades de Conjuntura Turística Hotelera publicades ahir per l'Institut Nacional 
d'Estadística (INE), en el conjunt de la demarcació de Girona el grau d'ocupació per 
places al mes de juny ha incrementat un 13,10% respecte el mateix mes de 2010. La 
dada de 2011 és d'un 56,38 per cent, mentre que al juny de 2010 Girona presentava un 
grau d'ocupació del 49,85 per cent.  
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L'altra xifra a destacar és un descens del 6,52% del nombre de viatgers a la província. A 
diferència dels 325.071 turistes del juny de l'any passat, aquest any només han entrat 
303.887 viatgers.  
 
A més, s'han produït 1,3 milions de pernoctacions en els diferents establiments hotelers, 
una xifra que ha presentat un increment del 16,83% respecte al juny de 2010, amb 1,14 
milions de pernoctacions.  
 
L'estada mitjana d'aquest mes de juny ha estat de 3,14, que es situa per sota de la de 
Tarragona (4,14), per sobre de la de Barcelona (2,71) i Lleida (1,79), i representa un 
descens del 10,8 per cent respecte el juny de 2010, en què s'indicava una estada mitjana 
de 3,52. 
 
L'INE també indica les dades de juny de 2011 sobre la zona turística de la Costa Brava i 
el punt turístic de Lloret de Mar.  
 
El grau d'ocupació a la Costa Brava ha estat d'un 58,35 per cent, una dada que ha 
presentat un augment del 11,93 per cent respecte al grau d'ocupació del juny de 2010 
(52,13 per cent). La marca turística ha rebut, a més, la visita d'un total de 374.967 
turistes. Pel que fa a les pernoctacions, s'indiquen els totals de 990.978 pernoctacions de 
viatgers residents a Espanya i 314.424 pernoctacions de viatgers procedents de 
l'estranger. Mentre que l'estada mitjana pel mes de juny a les costes gironines ha estat 
d'un 3,48. 
 
El punt turístic de Lloret de Mar ha presentat un grau d'ocupació per places del 70,32 per 
cent, mentre que al juny de l'any passat l'ocupació hotelera es situava a un 62,13 per 
cent. Per tant, hi ha hagut un augment del 13,18 per cent del grau d'ocupació per aquest 
mes de juny.  
 
El nombre de viatgers totals ha estat de 140.338 visitants, mentre que les pernoctacions 
per residents d'Espanya ha estat de 73.445, i el total de pernoctacions per viatgers 
procedents de l'estranger, 598.154. L'estada mitjana dels allotjats a Lloret de Mar ha 
estat d'un 4,79. Pel que fa al grau d'ocupació, Catalunya presenta un total de 63,03 per 
cent, i les províncies de Tarragona (70,21) i Barcelona (67,57) se situen per sobre de 
l'ocupació hotelera de Girona (56,38). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
 

Diumenge 24 de juliol 2011 
 

• Treball detecta un increment anual del 14% de gironins en l'economia 
submergida 

 
L'economia submergida segueix creixent enmig de la pitjor recessió en dècades. L'últim 
informe anual de la Inspecció de Treball així ho avala. Durant l'any 2010 els inspectors 
van aconseguir descobrir a Girona fins a 888 empleats sense contracte i sense la 
preceptiva cotització al sistema de la Seguretat Social. Això suposa un increment del 14,3 
per cent respecte a les xifres de 2009. 
 
L'augment és atribuïble tant al creixement de l'economia irregular com al fet que la 
Inspecció de Treball donés prioritat a aquest tipus d'inspeccions. Respecte a l'any 2008, 
el creixement de treballadors sense contracte detectats per la Inspecció de Treball a 
Girona s'ha incrementat un 83 per cent. 
 
Les sancions que la Inspecció de Treball va proposar durant el 2010 per irregularitats o 
il·legalitats a les empreses gironines va pujar a poc més de 5,1 milions d’euros, cosa que 
suposa un descens proper al 15% respecte a l'any anterior. Aquesta baixada no té 
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relació amb l'activitat de la Inspecció, ja que les actuacions totals a la demarcació -
16.581- es van incrementar en més d'un 14% anual. 
 
En total, Treball va aixecar 1.759 actes d'infracció, la major part de les quals ha acabat 
amb una multa ferma. D'altra banda, es va paralitzar l'activitat en 6 centres de treball 
davant d'un risc greu i imminent per a la seguretat dels treballadors. 
 
Els sindicats han denunciat que moltes empreses, sobretot de la construcció, afectades 
per una important crisi, intenten reduir les despeses en mesures de protecció i deixen 
d'invertir en prevenció de riscos laborals. En matèria de seguretat i salut laboral, els 
tècnics van fer l'any passat més de 5.300 actuacions, de les quals finalment es van 
aixecar 601 actes d'infracció, les multes de les quals van arribar a 2,3 milions d'euros. 
 
L'estacionalitat de moltes activitats empresarials vinculades al turisme fa que la Inspecció 
de Treball a Girona intensifiqui durant l'estiu les actuacions en aquest camp.  
 
En el conjunt de Catalunya, la Inspecció de Treball va aixecar durant 2010 un total de 
6.500 actes d'infraccions i va realitzar un total de 73.000 actuacions, un 8,6% més que 
l'any anterior, mentre que en el primer semestre d'aquest any ja s'ha arribat a les 7.000. 
 
En conjunt, el nombre d'actuacions inspectores portades a terme pel personal inspector i 
subinspector d'Inspecció de Treball va augmentar un 8,6% el 2010, passant de 67.515 el 
2009 a 73.293 el 2010. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
 

Diumenge 24 de juliol 2011 
 

• Càritas Girona va donar atenció al 8% de la població de la ciutat el 2010 
 

La memòria de 2010 de Càritas Girona, que coordina el treball social realitzat en 16 
parròquies i entitats religioses de la ciutat, indica que 7.821 persones de "les famílies 
més desprotegides de tots els barris" han rebut ajuda en els 14 serveis, de diferent 
tipologia, situats en 39 ubicacions. És el 8,12% de la població de la ciutat, si tenim en 
compte el padró continu del citat any de l'Institut d'Estadística de Catalunya (96.236 
habitants). El Servei d'Aliments, amb centres de distribució a Pedret, Santa Eugènia i 
Sant Narcís és el que més destaca en usuaris: 3.701. Els aliments vénen de la Unió 
Europea (UE), institucions, empreses, campanyes, donacions, i també són comprats. Els 
usuaris són derivats de Serveis Socials i corresponsables amb el projecte perquè 
paguen una part de la despesa, si la situació els ho permet.  
 
En nombre d'usuaris, també destaca el servei de reutilització de roba, amb seu a 
l'Avinguda de Sant Narcís. Va atendre 1.922 persones. La missió és ser un espai de 
recollida i reciclatge de roba de vestir i de la llar nova i usada a fi de ser utilitzada per a 
finalitats socials. El servei d'Acollida ha permès resoldre qüestions bàsiques (orientació, 
derivació...) a 1.294 usuaris. Les gairebé 8.000 persones ateses han estat ajudades per 
237 persones (225 són voluntaris) que han sumat 24.618 hores de servei. 
 
El president de Càritas Girona, Jordi Serra, que és voluntari en la citada responsabilitat, 
argumenta, en una carta enviada als col·laboradors, que "en moments de retallades i 
temps difícils, a Càritas li toca fer el contrari", és a dir, "ampliacions, almenys intentar-
ho, tant de personal com de pressupost". Hi ha un raonament clau en la defensa del 
text. Enguany, "les dificultats de moltes famílies s'agreugen quan les prestacions d'atur, 
etc. s'acaben". En aquest sentit, el president afirma que hi ha moltes persones que 
s'ofereixen com a voluntàries "però necessitem contractar un tècnic per poder-ho 
coordinar i gestionar-ne els serveis i el seguiment adequat". Serra ho pot dir més alt 
però no més clar: "Tots el suggeriments i ajuts per trobar aquest pressupost seran 
benvinguts". 
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La institució eclesial, a través de la carta, té el propòsit de donar, malgrat tot, un 
missatge d'optimisme. "Càritas és un testimoni positiu, discret, present i actiu, que 
aporta solucions i demana alhora corresponsabilitats a qui atenem". 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
 

Dimecres 27 de juliol 2011 
 

• Ryanair passa de 46 a 25 rutes a l'aeroport de Girona 
 

En un dia fosc i de pluja intensa sobre les comarques gironines, el xàfec més gros va 
caure sobre l'Aeroport de Girona. S'havia especulat molt sobre una possible marxa de 
Ryanair, i la roda de premsa del seu vicepresident Michael Cawley havia de desvelar tots 
els dubtes. El veredicte no va deixar indiferent a ningú. Pel costat positiu, la companyia 
es queda, i per l'evident banda negativa -evident per la manca d'acord entre l'imperi 
d'O'Leary i la Generalitat- una reducció important del nombre de vols que s'oferiran a 
partir de finals d'octubre. 
 
L'obertura del nou capítol del serial Ryanair es va endur de cop 21 rutes de l'aeroport 
gironí, un descens de gairebé el 50% respecte a l'última temporada d'hivern, quan n'hi 
havia 46. 
 
Per al ciutadà del carrer, pot resultar evident que es tracta d'una mesura de pressió. De 
fet, el directiu irlandès no s'ha estat de res, i ha privat Girona d'algunes de les seves 
millors armes, ja que entre les rutes cancel·lades hi figuren algunes de les capitals dels 
països importants d'Europa. Dos dels tres aeroports de Londres, Roma, Glasgow, 
Brussel·les i Dublín deixaran de rebre passatgers procedents de l'aeroport de Vilobí. 
L'última resulta especialment impactant, ja que la capital irlandesa és la base 
d'operacions del magnat de Michael O'Leary.  
 
Les rutes nacionals, com Madrid, Sevilla, Alacant o Tenerife, que ja havien estat 
eliminades aquest estiu, continuaran sense aparèixer al mapa de destinacions de 
l'Aeroport de Girona, deixant sola a Palma de Mallorca. Liverpool, Lille, Milà i Estocolm 
també destaquen entre el llistat dels 21 eliminats.  
 
L'impacte més fort de la manca d'acord entre Generalitat i empresa és la reducció 
notable del nombre de viatgers que passaran per Girona. Concretament, el descens es 
comptabilitza en un 50%, que traduït en xifres són 1,3 milions de persones. Aquest és el 
resultat de la pèrdua de 180 freqüències setmanals. 
 
Segons Michael Cawley, aquesta decisió s'ha pres perquè encara no s'ha arribat a cap 
pacte amb el Govern i la companyia havia d'anticipar les seves previsions per a la 
temporada d'hivern. Tot i això, va afegir que la presència de Ryanair a Girona de 
moment no perilla, i que si s'arribés a un acord, l'activitat de l'aerolínia podria tornar-hi a 
créixer. 
 
El vicepresident de l'aerolínia també va avançar algunes altres dades derivades de la 
reducció. Aquesta nova tallada per la meitat dels seus serveis significarà que l'aeroport 
passarà a operar només al 25% de la seva capacitat. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
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Dimecres 27 de juliol 2011 
 

• Ryanair elimina catorze rutes més de l'aeroport de Girona 
 
Ryanair va consumar ahir l'amenaça que ja havia fet pública al febrer. La falta d'acord 
entre la Generalitat i la companyia, malgrat les negociacions que s'han portat a terme els 
últims mesos, repercutiran aquest hivern en una reducció de la meitat de les freqüències 
que ofereix a l'aeroport de Girona. Dels 193 vols setmanals de l'hivern passat, el 
d'enguany en tindrà encara no un centenar. Això es deu al fet que la base de Girona es 
reduirà de sis a tres avions, i les rutes passaran de 46 a 25. De les 21 rutes que es 
perden, 7 ja no s'operen aquest estiu arran de la retallada del febrer. I pel que fa a 
viatgers, l'anunci d'ahir vol dir passar dels 2,6 milions l'any a 1,3 milions, sempre que no hi 
hagi acord per a la temporada d'estiu vinent. Segons Ryanair, això farà perdre un miler de 
llocs de treball. 
 
Les rutes que desapareixeran a partir de primers de novembre són Brussel·les, Bristol, 
Milà, Roma, East Midlands, Dublín, Liverpool, Göteborg, Maastricht, Poznan, Malta, 
Glasgow i l'aeroport londinenc de Luton. I la majoria de les que es mantenen reduiran les 
seves freqüències setmanals. Això ja és irreversible, i el vicepresident de la companyia va 
reiterar ahir que estan oberts a continuar negociant però ja de cara a l'estiu vinent. 
Segons Michael Cawley, hi ha temps fins a finals de setembre per arribar a un acord. I si 
no es produeix? "Operarem fins al 31 de març sense ajudes, i ja veurem què farem a 
partir de llavors". De fet, Cawley va insistir que la seva voluntat és créixer a Catalunya i a 
Girona, però que això ha d'anar acompanyat d'acords amb les institucions. Va assegurar 
que la proposta de la Generalitat era menor que la que s'ha fet pública, i va desestimar 
l'opció de cessió de terrenys per a la construcció d'un hotel. "Però estic convençut que hi 
ha un punt mitjà per trobar un acord", va dir, convençut que Ryanair "és una gran inversió 
pel retorn que representa al territori". 
Ampliar la notícia: El Punt 
 

 
Dimecres 27 de juliol 2011 
 

• Els agents cívics ja han fet més de 19.600 actuacions duran el 2011 
 
Els agents cívics de Girona han fet més de 19.600 actuacions en el que portem d'any, la 
majoria per incompliments de l'Ordenança de Civisme. Entre els advertiments més 
recurrents, hi ha aquells fets a ciclistes que circulen per la vorera o a propietaris que 
duen el gos sense lligar. Però la tasca dels setze agents cívics de Girona va molt més 
enllà. "Són el primer esglaó de la seguretat ciutadana i fan del diàleg l'eina bàsica per 
resoldre possibles conflictes", diu la sotsinspectora de la Policia Municipal, Irene 
Alcaide. Els agents patrullen, d'un en un, arreu de la ciutat i, en el seu dia a dia, també 
fan d'informadors turístics o anoten tots els desperfectes que hi pugui haver a la via 
pública. 

Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimecres 27 de juliol 2011 
 

• El pitjor juliol des de fa 34 anys porta inundacions i pluges de rècord a 
Girona 

 
"Aquest juliol és ben insòlit. En quinze anys no n'he trobat cap d'igual", reconeix el 
meteoròleg de l'estació gironina de Montjuïc, Lluís Regincós. La gent ho comenta i la 
ciència ho confirma: es tracta del pitjor mes de juliol, asseguren els meteoròlegs, des del 
1977. La tarda d'ahir va servir per contrastar que, si més no, aquest juliol està essent 
extraordinàriament plujós. A Montjuïc es van recollir 54 litres durant la tarda d'ahir, 96 
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des de principis de mes; quan la mitjana dels mesos de juliol acostuma a ser d'uns 30 
litres de pluja per metre quadrat, indica Regincós. La tarda d'ahir es va caracteritzar, a 
més, pels conflictes que va causar la forta pluja. Els Bombers de la Generalitat van rebre 
cap a 60 avisos amb origen a Girona i rodalies (sobretot a Salt i Quart) i dotze més a 
Blanes, que no van succeir-se de sortides perquè eren tan sols alertes per l'aigua 
acumulada als carrers del centre.  
 
Per la seva part, la Policia Municipal de Girona va rescatar cinc vehicles. Dos d'ells al pas 
sota les vies del tren a prop de l'Hipercor, al carrer Martí Sureda i Deulovol. Les persones 
que hi viatjaven en van sortir molles però il·leses. Els altres tres vehicles es van extreure 
de prop de la rotonda Güell, i les persones n'havien sortit pel seu propi peu. La pluja 
també va fer caure part de la cobertura de la façana del número 13 del carrer Santa 
Clara, cosa que va obligar a acordonar la zona. Fins a mitja tarda també va caldre tallar 
el pas per alguns carrers i pels passos sota vies. A Salt, es va inundar de nou el CAP de 
recent construcció al passeig Marquès de Camps.  
 
I és que els valors recollits ahir en diverses estacions meteorològiques arreu de les 
comarques de Girona són de rècord. I, segons el Meteocat, tot apunta que avui també 
plourà, com a mínim en l'extrem sud de la Costa Brava. Es preveu, però, una lleugera 
pujada de les temperatures i una treva de pluja de cares a dijous i divendres, que amb 
una mica de sort es perllongarà durant el cap de setmana. El primer lloc en el rànquing 
de precipitacions va ser per Fornells de la Selva, amb 84,4 litres recollits segons dades 
de dos quarts de nou del vespre. Vilablareix va quedar en segon lloc, amb 79,3 litres 
recollits. Pel que fa a les temperatures màximes, Banyoles va batre el rècord del dia amb 
uns moderats 27 graus, mentre que a Setcases amb prou feines van superar els deu. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
 

Dimecres 27 de juliol 2011 
 

• El bitllet d'autobús de Girona és el segon més car entre 40 capitals de l'Estat 
 
Les tarifes d'autobús a Girona se situen entre els més cars de tot l'Estat. L'organització 
Facua-Consumidors en Acció ha efectuat un estudi comparatiu sobre les tarifes dels 
autobusos urbans de 40 ciutats espanyoles entre les quals ha detectat diferències que 
arriben fins al 141,68 per cent. En el cas de Girona, el bitllet per un viatge, amb un preu 
d'1,30 euros, és el segon més car per darrere de Barcelona i igualat amb València i Sevilla. 
Amb 9,20 euros, l'abonament de deus viatges recarregable tampoc resulta gaire 
econòmic, ja que només Múrcia, amb 10 euros, i Madrid, amb 9,30 euros, tenen preus 
més elevats. 
 
L'estudi preveu les tarifes del bitllet univiatge, el bonobús o targeta recarregable, tant dels 
que admeten transbord com els que no, i la targeta mensual, així mateix, s'inclouen les 
tarifes especials. 
 
L'univiatge amb el preu més alt és el de Barcelona, 1,45 euros, seguit dels de Girona, 
Sevilla i València, tots a 1,30 euros. Les més baixes són les tarifes dels bitllets univiatge de 
Logronyo, amb un import de 0,60 euros; Lugo, 0,64; Linares, 0,65, i Conca i Arrecife, 
totes dues 0,70 euros. 
 
El bonobús o la targeta amb deu viatges sense transbord costa una mitjana de 6,55 euros.  
Un total de 15 de les 40 ciutats enquestades tenen una modalitat de bonobús o targetes 
recarregables sense transbord, 27 tenen una amb transbord i en altres tres existeixen les 
dues. Només una ciutat, Tarragona, no té aquestes modalitats de bitllet. 
 
Utilitzar el bonobús o targeta recarregable representa de mitjana un estalvi mínim del 37,6 
per cent enfront del bitllet univiatge en les modalitats que no permeten transbord, i entre 
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el 37 per cent i 68,5 per cent (en funció del nombre de transbords que es realitzin) en les 
que sí que ofereixen aquesta possibilitat.  

 
Bilbao és la ciutat on comprar un bonobús o targeta representa un estalvi més elevat 
respecte al bitllet univiatge, amb un estalvi del 52,5 per cent si no es fa ús mai del 
transbord i de fins al 76,3 per cent si s'utilitza en deu ocasions.  Per contra, les empreses 
d'autobusos que premien menys als usuaris habituals del transport públic són les de Lugo 
i Múrcia.  
 
Finalment, la targeta mensual, existent en 20 de les 40 ciutats analitzades, costa una 
mitjana de 34,72 euros. Els seus preus, que difereixen fins a un 153,7 per cent, van des 
dels 51,00 euros de Barcelona,  fins als 20,10 euros de Salamanca.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
 

Dijous 28 de juliol 2011 
 

• Girona ha de retornar 31.000 euros al mes fins al 2015 a l'Estat i tem que es 
pugui incrementar 

 
L'Ajuntament de Girona està pagant cada mes uns 31.614 euros a l'Estat espanyol 
corresponents a les liquidacions de fons de l'any 2008. Aquell any va ser el primer cop que 
el balanç pel consistori va resultar negatiu. I no per poc marge: l'Ajuntament havia de 
retornar 1.896.841 euros. La llei de pressupostos permet als consistoris tornar els diners 
en cinc anys (seixanta mensualitats). Són doncs, 379.368 euros a l'any (31.614 euros al 
mes) fins l'any 2015, ja que es va començar a pagar l'any passat, un cop es va fer la 
liquidació d'aquell any.  
La forma de retornar aquests diners es fa restant els que està donant l'Estat a 
l'Ajuntament cada mes. En aquest sentit, la tinent d'alcalde d'Hisenda de Girona, Maria 
Àngels Planas, va explicar que aquest any 2011 el govern central està transferint 
mensualment 1.528.553 euros. Però com el consistori gironí ha de retornar els citats 
31.614 euros cada mes, a les arques municipals aquest any 2012 només hi arriben 
mensualment 1.497.039 euros procedents de l'Estat. 
 
L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, però tem que aquesta xifra que s'ha de restar del 
que transfereix l'Estat encara s'incrementi i, per tant, l'Ajuntament rebi encara menys 
diners. El temor rau en la liquidació dels fons corresponents a l'any 2009. L'equip de 
govern de Girona creu que novament el balanç serà negatiu i que, per tant, tocarà tornar 
diners altre cop. Seria el segon cop que succeeix. I les dues vegades, de forma 
consecutiva.  
 
Aquest balanç negatiu, segons va apuntar el màxim representant municipal podria acabar 
afectant la confecció dels pressupostos ja que la quantitat a retornar serà molt major i, 
per tant, no es podrà disposar de tants diners. El resultat de la liquidació de l'any 2009 se 
sabrà aproximadament d'aquí a uns dos mesos, segons calcula la responsable municipal 
d'Hisenda. 
 
El balanç dels diners a donar o retornar es fa en base als ingressos que es preveuen 
recaptar i al fons complementari i de compensació de l'IAE.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 
Dijous 28 de juliol 2011 
 
• Els més de 100 litres de pluja caiguts a Girona baten el rècord de 1884 
 
La pluja del passat dimarts no deixa de fer parlar. Segons els serveis meteorològics de 
Televisió de Catalunya, els diferents observatoris dispersos per la ciutat de Girona -que 
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sempre registren dades diferents, indiquen els seus encarregats: per exemple, a Montjuïc 
sempre plou una mica més, explica el responsable del punt, Lluís Regincós- van recollir, 
fins a les dotze de la nit, entre 101 i 108 litres d'aigua de pluja per metre quadrat. Aquest 
registre, segons els meteoròlegs de la cadena pública, és el més alt collit en un sol dia de 
juliol a Girona des de l'estiu de 1884.  
 
I no va ser el lloc on va ploure més. A Fornells de la Selva, finalment, es van recollir 112,9 
litres per metre quadrat. A Vilablareix, 108,9 litres per metre quadrat. A Anglès, 103,2 
litres. A Vilobí d'Onyar, 85,3 litres. A la Tallada d'Empordà, 84,4. A Torroella de Montgrí, 
83,2. A Serra de Daró, 76,2 i a Cruïlles, 74,3 litres. Cosa que deixa clar que les comarques 
més assotades per la tempesta de dimecres van ser el Gironès i el Baix Empordà.  
 
Dissabte a la tarda s'esperen ruixats a les comarques gironines i els núvols, tot i que 
donaran una treva durant el cap de setmana, tornaran dilluns, malgrat que també 
s'acompanyaran d'un cert repunt de les temperatures. La proliferació de dies ennuvolats 
d'aquest juliol també va camí de ser rècord: els meteoròlegs apunten que com a mínim en 
els darrers 15 anys no hi havia hagut mai 15 dies seguits sense sol a Girona en ple mes de 
juliol. Per saber-ho, però, caldrà esperar a final de mes.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
 

Dijous 28 de juliol 2011 
 

• El viatge de tornada de Ryanair 
 

El que no ha aconseguit la crisi a les butxaques dels usuaris de l'aeroport de Girona ho 
ha assolit la manca d'acord entre Ryanair i la Generalitat de Catalunya. Fa dos dies el 
vicepresident de l'aerolínia, Michael Cawley, va anunciar una retallada important dels 
serveis de la companyia a l'aeroport de Girona. La xifra més cridanera, una escapçada 
per la meitat del nombre de passatgers que passaran pels taulells de Vilobí. O el que és 
l'equivalent, 1,3 milions de passatgers per a la propera temporada d'hivern, uns registres 
que no es donaven des de les acaballes del 2004, quan l'aerolínia d'O'Leary tot just 
s'havia instal·lat a Girona com a aeroport base. 
 
Amb l'avió cap al passat, Ryanair ofereix una ruta que passa pels 2,5 milions de l'hivern 
del 2008 o el sostre dels 2,7 que es van registrar en la temporada del 2007. Uns pics que 
van baixant amb el mateix descens de l'avió de tornada, oferint com a darrers paisatges 
els 1,7 milions del 2005, i aterrant als 1,6 de l'hivern del 2004, el registre més semblant 
al que auguren que serà la propera temporada O'Leary i els seus. 
 
El més curiós del cas és que aquella temporada, l'aerolínia irlandesa comptava amb 
menys sortides des de Girona. Concretament, en aquells moments tan sols hi havia 16 
rutes a ciutats europees. Això sí, de diferències d'aquell moment respecte el present n'hi 
ha diverses. La més important, el moment de creixement que vivia en aquells moments 
l'empresa, que amb l'impacte d'uns preus trencadors, incrementava sense cessar el seu 
nombre d'usuaris. Cal tenir en compte també l'oferta de destinacions d'aleshores, amb 
ciutats com Milà, Brussel·les, Glasgow o Dublín que ara seran esborrades del mapa de 
sortides des de Girona. Tot un cúmul de circumstàncies fan incomparable els dos 
moments, però el que sí que és cert és que l'aeroport de Girona no rebia tan pocs 
passatgers des de llavors. 
 
Si agafem la comparació per la banda del nombre de destinacions en oferta des de 
Vilobí, cal retrocedir fins l'any 2006 per trobar unes xifres similars. Llavors eren 23 les 
rutes que Ryanair posava a la disposició dels usuaris, amb la incorporació de ciutats com 
París, Roma, Eindhoven i Liverpool al mapa inicial. La companyia vivia llavors un moment 
dolç, amb un increment anual de clients, i aquella temporada d'hivern es va saldar 
superant per poc els 2 milions de passatgers. Segons va anunciar Michael Cawley ahir, 
d'aquelles incorporacions del 2006 només restaran París i Eindhoven. 
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Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dissabte 30 de juliol 2011 
 

• L'atur cau a Girona en 1.000 persones i deixa la taxa al 21,6% 
 
L'atur a les comarques gironines s'ha reduït en 1.000 persones en el segon trimestre 
d'aquest 2011 respecte del primer. El nombre total de desocupats queda en 87.800, un 
21,6% de la població activa. Així ho reflecteix l'última enquesta de població activa (EPA). 
Malgrat aquest positiu descens dels darrers tres mesos, Girona és la demarcació catalana 
amb una taxa d'atur més elevada i, en comparació del segon trimestre de l'any passat, 
s'ha registrat un increment de gairebé quatre punts. 
 
Podria ser una qüestió estacionària, podria ser gràcies a la forta empenta d'uns serveis 
liderats pel turisme -amb puntes com ara Setmana Santa i l'inici de la temporada d'estiu-, 
però el cas és que Catalunya ha estat la comunitat en què ha baixat més l'atur el segon 
trimestre, amb dades que mostren que el nombre de desocupats catalans és de 690.900, 
poc més del 18% de la població activa, gràcies al descens de 36.800 persones, al qual 
també s'ha afegit una tímida recuperació de la indústria. A l'Estat el nombre d'aturats s'ha 
reduït en 76.500 persones -gairebé la meitat de l'ocupació, doncs, s'ha generat a 
Catalunya-, però encara té una taxa superior al 20% (el 20,9%) que el president del 
govern, José Luis Rodríguez Zapatero, va qualificar ahir d'"alta i inassumible". Les dades 
de l'enquesta de població activa (EPA), fetes públiques ahir, mostren que a l'Estat encara 
hi ha més de 4,8 milions de persones sense feina. 
 
A Catalunya, la secretària d'Ocupació i Relacions Laborals, Esther Sánchez, va explicar que 
la reducció de l'atur és "positiva, però vinculada a la conjuntura i a l'estacionalitat del 
nostre mercat de treball". Segons Sánchez, caldrà esperar a l'evolució dels pròxims 
trimestres i, tot i la lleugera millora, també va assenyalar que no es pot parlar de bones 
estadístiques, "ja que l'atur provoca problemes personals, familiars, socials i econòmics". 
Per aconseguir millores, va anunciar per al setembre més accions per augmentar les 
ofertes de treball i millorar el seguiment d'accions formatives, així com "desenvolupar 
iniciatives adreçades als joves, als més grans de 45 anys, als aturats de llarga durada i als 
immigrants". 
 
Per part dels sindicats, CCOO va demanar la pròrroga del programa Prepara de 
requalificació professional de persones que esgoten el subsidi, i que s'acaba aquest agost. 
La UGT s'afegeix a la mateixa petició, i a més rebutja les retallades i demana mesures per 
fomentar la contractació juvenil a partir de pràctiques en empreses. 
Ampliar la notícia: El Punt 

 
 
 

Dilluns 1 d’agost 2011 
 

• Un de cada cinc turistes repeteix visita a Girona 
 

Els turistes que visiten la ciutat de Girona posen una nota de notable, més exactament 
un 8,2, a la capital de la demarcació. Aquest és el resultat d'una enquesta realitzada 
per El Punt Avui entre cinc-cents turistes que al llarg del mes de juliol han visitat la 
ciutat. Més enllà de la nota, el percentatge de persones satisfetes de la visita a Girona 
és molt alt, com ho demostra el fet que només una persona va suspendre la ciutat (van 
posar-li un quatre), i dues més varen emetre-li un aprovat just. A partir d'aquí, 
sovintegen les notes per damunt del set, però la més habitual és un vuit (187 
enquestats). Després ve el nou, una nota triada 95 vegades, i també hi ha 63 notes de 
deu. Aquestes dades permeten afirmar que la immensa majoria de turistes que visiten 
la ciutat surten contents del que hi han trobat, sobretot pel que fa al Barri Vell i el seu 
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entorn immediat. També ho confirma el fet que el 92% dels enquestats manifesten que 
algun dia els agradaria tornar a visitar la ciutat. 
 
Però no tots els resultats de l'enquesta són tan positius per a Girona. Un percentatge 
molt alt de turistes que vénen a la ciutat, el 91,2% no s'hi instal·len per passar-hi la nit, 
sinó que vénen d'excursió i pernocten en altres localitats, sobretot de la Costa Brava o 
Barcelona. Així doncs, sembla que la ciutat té encara un llarg camí per recórrer abans 
de convertir-se en un pol d'atracció turístic per ella mateixa i no continuar sent una 
excursió més dels paquets turístics que es venen de les marques Costa Brava i 
Barcelona. Aquesta mena de visita llampec és una tendència que afecta, sobretot, els 
grans grups que visiten la ciutat. 
 
Dels cinc-cents enquestats, quatre-cents seixanta-dos (el 92% del total) pertanyien a 
grups de menys de deu persones, que globalment sumaven més de 1.600 visitants. La 
resta d'enquestats, trenta-vuit persones, formaven part de grups de més de deu 
persones, sobretot d'entre trenta i cinquanta, tot i que n'hi havia alguns que passaven 
del centenar d'integrants i una desena de grups que no arribaven als trenta. 
 
Aquests grans grups representaven fins a 1.400 turistes que van visitar la ciutat. S'han 
enquestat 236 dones i 262 homes. Les dones es mostren lleugerament més satisfetes 
amb la visita i posen a la ciutat una nota de 8,30, deu dècimes per sobre de la mitjana. 
La nota que posen els homes, en canvi, és de 8,18. 
 
Girona és una ciutat que agrada. Així es pot considerar el fet que gairebé un de cada 
cinc dels visitants o turistes enquestats admeten que ja havien estat a la capital 
gironina. El canal pel qual l'han coneguda és molt divers, però el boca orella dels amics 
i familiars n'és un dels principals, ja que ha servit per descobrir l'existència de Girona i 
decidir-se a descobrir-ne els seus encants a gairebé el 20% dels enquestats. 
 
En els últims anys, Girona ha aconseguit guanyar pes com a destinació turística, ja sigui 
per la implantació dels vols de baix cost o per certàmens cada cop més internacionals 
com ara l'exposició de flors. Aquest reconeixement arreu d'Europa s'ha traduït en la 
confecció de noves guies turístiques de la ciutat, més presència a Internet o 
protagonitzar alguns llibres i reportatges en importants revistes turístiques i premsa, 
que han estat clau per a l'arribada d'un 35% dels prop de mig miler d'enquestats. Tot i 
amb això, Girona encara és a l'ombra de l'atractiu que suposa per als estrangers la 
Costa Brava: un de cada cinc reconeix que ha conegut la ciutat per la seva proximitat a 
la preuada costa gironina. Així mateix, el centenar de quilòmetres que la separen de 
Barcelona també permet que un 5% dels enquestats coneguin l'existència de Girona i 
l'acabin visitant. 
 
Els turistes que visiten Girona no marxen sense haver comprat res com sol passar quan 
es va de viatge. Així, ens trobem que nou de cada deu entrevistats asseguren que han 
comprat alguna cosa. No obstant això, cal tenir en compte que n'hi ha uns quants que 
es queixen perquè les botigues estan tancades al migdia, i destaquen aquest fet en la 
llista de coses pitjors de la ciutat. De fet, cada vegada hi ha més botigues, 
principalment del Barri Vell, que opten per no tancar precisament per poder donar 
servei als turistes. Alguns dels turistes més generosos a l'hora de posar nota a Girona 
són els nord-americans, que amb un 8,93 s'acosten gairebé a l'excel·lent, seguits dels 
russos (8,75) i els alemanys (8,35). En quart lloc destaca el 8,32 que posen els turistes 
espanyols. Els holandesos, que encapçalen el rànquing de més entrevistats, es queden 
amb un justet 8,02, mentre que els francesos, que són el segon col·lectiu més 
entrevistat, li posen un 8,17, igual que els belgues. Els polonesos, noruecs i canadencs 
són dels menys generosos, ja que la seva nota està per sota del 8. Per contra, 
escocesos, irlandesos i mexicans li posen més de 9. 
 
El Barri Vell és el gran atractiu que troben els turistes a la ciutat. Gairebé la meitat dels 
enquestats, 226, el destaquen com el millor que hi han trobat.  
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En segon lloc, però a una distància remarcable, hi ha la catedral, amb 117 persones 
que la destaquen per damunt de tots els altres atractius de la ciutat. En un percentatge 
elevat, els enquestats els han triat tots dos. Els segueixen a molta distància la Rambla, 
que destaquen 43 persones, i a prop, la muralla, que és el paratge de Girona preferit 
per 36 dels turistes enquestats.  
 
Molt a prop, curiosament, s'hi situa el primer reclam no històric: les botigues. Fins a 30 
enquestats asseguren que el que més els ha agradat de Girona són els establiments 
comercials que hi ha. Fins a setze persones prefereixen la imatge de les cases vora el 
riu, i disset més concreten que l'atractiu principal és per a ells la vista de Girona des del 
pont de Pedra. 
 
Un dels espais històrics més rellevants de la ciutat, el call jueu, és esmentat només per 
quatre persones. Per davant hi passa la gastronomia gironina, amb onze preferències, i 
un genèric "tot" al qual s'apunten catorze persones. 
 
Pel que fa a la cara menys agradable de la ciutat, el 46% diuen que "res" els ha 
desagradat. Dels que s'hi s'han manifestat, hi ha 95 persones que diuen que el pitjor és 
la dificultat per trobar aparcament. A una trentena d'enquestats els ha molestat la 
brutícia, i la destaquen com el pitjor que han trobat a Girona. N'hi ha cinc més que han 
lamentat la mala olor que fa el barri antic de la ciutat i també la Rambla. Hi ha també la 
queixa de 29 enquestats que lamenten que les botigues estiguin tancades al migdia. 
Per a nou dels enquestats, el pitjor són els cotxes pel Barri Vell i per la Rambla, i cinc 
dels turistes enquestats lamenten que s'hagi de pagar per veure la catedral. 
 
Les xifres: 
92 per cent volen tornar a la ciutat en el futur. Del total d'enquestats, a més, un 20% 
ja l'havien visitada abans. 
83 per cent compren a la ciutat durant la seva visita. Pels enquestats, les botigues són 
un dels punts forts de Girona. 
170 són professors o estudiants. Sovintegen també els professionals liberals i d'alta 
qualificació. 
105 han conegut Girona per la proximitat amb la Costa Brava o Barcelona, i 86 a través 
de familiars o amics. 
500 entrevistes s'han fet per elaborar aquesta enquesta. S'ha fet a la Rambla de Girona 
durant el mes de juliol. 
226 trien el Barri Vell com el que més els ha agradat de Girona. Després ve la catedral, 
amb 117 preferències. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 

 
Dimarts 2 d’agost 2011 
 

• Més visites a la Rambla que a l'oficina de turisme de Girona 
 

L'oficina que gestionen els hotelers a la Rambla de Girona ha rebut en tres setmanes 
més consultes i visitants que l'oficina oficial de turisme de la Generalitat de Catalunya. 
Així, mentre que per la seu oficial hi van passar fins al 28 de juliol 4.120 persones, 
l'oficina Destí Girona va rebre uns 6.460 visitants, malgrat que van obrir el dia 6 del 
mes passat. 
 
Les dades evidencien l'encert que ha suposat la reobertura d'aquest punt d'informació 
turística. En aquest sentit, la regidora de Turisme i Comerç, Coralí Cunyat, assenyala 
que el govern de CiU ja treballa "per definir, cap a la tardor, el model d'oficina que cal". 
El consistori ha parlat amb la Generalitat per veure quin tipus de col·laboració es podria 
establir entre les dues administracions, ja que Cunyat considera que les xifres 
demostren que "val la pena tenir l'oficina a la Rambla". 
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El grup municipal de CiU havia criticat durament el tripartit per haver tancat l'oficina de 
la Rambla i només va necessitar cinc dies al govern per cedir la gestió de l'espai als 
hotelers de la ciutat, que van rebatejar l'espai amb el nom de Destí Girona. 
 
El govern municipal vol seguir aquesta línia de col·laboració entre administracions 
públiques i sector privat en el futur, tal com ho evidencia el fet que, de moment, l'espai 
el gestionaran els hotelers fins a l'octubre. 
 
El gerent de l'Associació d'Hostaleria Girona- Radial, Jesús Pastor, diu que estan 
"satisfets" pel funcionament d'aquestes primeres setmanes i ho veu "com un primer pas 
per fer altres coses amb col·laboració i confiança". El sector allarga així la mà a l'equip 
municipal, que ja ha apuntat la necessitat que el sector privat participi de manera 
activa en el futur patronat o agència de turisme que es vol crear per rellançar la imatge 
turística de la ciutat. 
 
Els hotelers consideren, per exemple, que un atractiu afegit per a la ciutat seria 
l'obtenció del reconeixement de patrimoni de la humanitat, una proposta que la majoria 
de grups municipals van anar fent seva al llarg de la campanya. Pels hotelers, les dades 
de pernoctacions demostren que "Girona encara no és una destinació turística per si 
mateixa" i veuen bé generar activitats perquè els visitants s'hi quedin a dormir. 
 
Els hotelers també consideren necessari que els comerciants plantegin obrir als 
migdies. "Els visitants dinen aviat i quan acaben es troben les botigues tancades", 
assenyala Pastor. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 
 

Dimarts 2 d’agost 2011 
 

• L'atur baixa en 1.212 persones a Girona 
 

Els aturats inscrits al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) de Girona el juliol van 
sumar 49.370 persones, 1.212 persones menys, el 2,40%, en relació amb el juny, 
segons el Ministeri de Treball. En relació amb el juliol del 2010 l'atur no ha trencat la 
tendència negativa i les xifres augmenten 1.579 persones, un 3,30%. Aquest és el 
quart mes consecutiu de caiguda de l'atur a Girona. El sector serveis, amb 1.058 
aturats menys, i la indústria amb -93, segueixen sent els motors de la recuperació de 
l'ocupació. L'agricultura va reduir l'atur en 17 persones i la construcció és l'únic sector 
on augmenta, amb 58 persones més. 102 persones sense una ocupació anterior van 
sortir de les llistes de l'atur. 
 
La reducció percentual de l'atur mensual de Girona, amb el -2,40%, és l'índex més 
elevat registrat per totes les demarcacions catalanes. 
 
En el conjunt de Catalunya, els aturats inscrits al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) 
el juliol van arribar fins 570.869 persones, cosa que va suposar una reducció de 5.015 
persones, el 0,96%, de les llistes de l'atur en relació amb el juny, segons el Ministeri de 
Treball. 
 
En relació amb el juliol del 2010, com a Girona, a Catalunya l'atur tampoc ha trencat la 
tendència negativa i les xifres indiquen un augment de la desocupació de 31.678 
persones, un 5,88%. Aquest és el quart mes consecutius de caiguda de l'atur que es 
registra a Catalunya. 
 
El sector serveis, pel turisme, i la indústria, segueixen sent els motors de la recuperació 
de l'ocupació del Principat. 
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A l'estat espanyol, l'atur es va reduir 42.059 persones, l'1,02%, i en relació amb el 2010 
va augmentar 171.164 persones, un 4,36% més. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 2 d’agost 2011 
 

• Girona també haurà de tornar a l'Estat diners de la bestreta de l'any 2009 
 

L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, va anunciar en l'informe d'alcaldia la 
preocupació per la certesa que el consistori també haurà de retornar a l'Estat part de 
l'avançament que havia rebut l'any 2009. La regidora d'Hisenda de Girona, Maria Àngels 
Planas, assenyala que l'Estat ja els ha comunicat que un cop feta la liquidació definitiva 
el resultat torna a ser negatiu. Planas indica que fins a finals d'agost o a principis de 
setembre no sabran quina serà la quantitat que hauran de retornar. 
 
En aquest sentit, la regidora responsable de la hisenda municipal assenyala que en 
l'actualitat el consistori ja està retornant els prop d'1,9 milions d'euros. "El retorn es fa 
en 60 mensualitats i cada mes es tornen 31.614 euros", afegeix. Els municipis reben 
aquests diners de l'estimació que fa l'Estat d'ingressos pel fons complementari de 
finançament i compensació de l'IAE, però les previsions en aquests dos anys no s'han 
acomplert i ara els municipis ho han de tornar. CiU està a l'expectativa de quina serà la 
quantitat a retornar amb vista a l'elaboració dels pressupostos del 2012. A finals d'agost 
s'espera conèixer la quantitat a tornar a l'Estat. Puigdemont expressava la preocupació 
fa uns quants dies al bloc per aquest fet. En especial criticava que "la mala previsió i 
mala gestió" de l'Estat afecti els municipis i alertava que "poden ser l'estocada a les 
magres finances de molts municipis". 
Ampliar la notícia: El Punt  
 
 

Dimarts 2 d’agost 2011 
 

• Girona pateix el juliol més plujós des de l'any 1884  
 

Pluges i núvols. La situació meteorològica d'aquest juliol a Girona es resumeix amb 
només dues paraules. El mes que deixem enrere s'ha convertit en el juliol més plujós i 
el menys assolellat des de l'any 1884 a Girona. Al llarg dels 31 dies de juliol, s'han 
recollit 151 l/m2 a la capital de província, tot un rècord històric per aquest mes. Les 
hores de sol també s'han vist afectades, rebaixant-se per sota de la mitjana d'un mes 
de juliol amb només 175 hores d'insolació. Pel que fa a la temperatura, ha estat 1,2 ºC 
inferior a la mitjana de juliol, situant-se als 22,2 ºC. 
 
Però Girona no ha estat l'única població on la pluja ha acumulat grans quantitats. A la 
Garrotxa, el municipi de la Vall d'en Bas ha recollit 176,3 l/m2 mentre que a Molló, al 
Ripollès, han caigut185,9 l/m2 durant aquest juliol. Altres dades més baixes, però no 
menys importants, es troben a Fornells de la Selva, Vilablareix i Anglès, que han recollit 
112, 108 i 103 l/m2, respectivament. 
 
Al conjunt de Catalunya, aquest juliol ha estat el més fred des de -l'any 1997. Pel que 
fa a les pluges, a part de Girona, també han fet acte de presència a la costa Daurada i 
a la Ribera d'Ebre. En canvi, les precipitacions han passat per alt els Pirineus i a la 
depressió Central. 
 
Aviat farà un any que les aigües de l'oceà Pacífic, les que voregen Amèrica del Sud, 
pateixen un refredament anormal anomenat "La Niña". Aquest fenomen climàtic 
produeix canvis als vents atmosfèrics i provoca temperatures fredes. L'anomalia és 
repetitiva però temporal, encara que la seva durada acostuma a rondar al voltant d'un 
any. A més, "La Niña" pot causar impactes que afectin el clima global del planeta. 
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En aquest sentit l'any 1997, els ecòlegs Francisco Comín i Xavier Rodó de la Universitat 
de Barcelona, van publicar un estudi que establia una correlació entre "La Niña" -i el 
fenomen bessó "El Niño"- amb el clima europeu. Concretament s'observava que "La 
Niña" es vinculava amb les pluges prolongades de l'est i el sud-est de la península 
Ibèrica. Tot i això, l'estudi també recalcava que l'anomalia climàtica, "La Niña" o "El 
Niño", havia de ser d'intensitat forta i de durada llarga perquè tingués repercussió a 
territori espanyol. 
 
Per això, una de les possibilitats que s'especula per argumentar les pluges i les baixes 
temperatures d'aquest juliol, és la influència de "La Niña". En canvi, des del Servei 
Meteorològic de Catalunya, es mostren més escèptics davant aquesta possibilitat 
d'influència. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 3 d’agost 2011 
 

• L'EscèNit Petits tanca la seva edició més exitosa 
 

Amb una assistència de més de 2.000 persones i una valoració mitjana dels espectacles 
de gairebé un 9 sobre 10, l'edició d'aquest estiu de l'EscèNit Petits no podria haver-se 
tancat amb un millor gust de boca per als organitzadors. 
 
La programació familiar d'estiu del Teatre Municipal de Girona oferia enguany un 
espectacle més que en l'edició anterior, motiu que ha influït en el pas de 1.500 
espectadors als més de 2.000 d'enguany; el que és incontestable són les xifres 
d'ocupació de cada activitat. Mentre que el promig el 2010 va ser de 305 persones, 
aquest estiu ha estat de 334. 
 
Des de l'organització apunten que la col·laboració de les famílies ha estat essencial per 
a l'èxit del projecte, en tant que han contribuït massivament a la participació dels nens i 
nenes en espectacles i tallers. Fins i tot, a tall d'anècdota, l'espectacle programat per 
Sant Jaume i que es va veure afectat per la pluja finalment es va poder dur a terme 
sota les voltes de la plaça dels Jurats, gràcies a nombrosos pares i mares que no van 
dubtar a traslladar cadires i ajudar els tècnics per poder gaudir de l'activitat. 
 
Va ser aquest dilluns a la tarda quan la companyia Trifaldó tancava el cicle amb un 
espectacle "brillant", en paraules de l'organització. Per a l'afirmació es basen en la 
valoració del públic, que va omplir a vessar l'espai i que va atorgar-li una excel·lent 
nota mitjana de 9,4 sobre 10. 
 
Des de l'organització també es valora molt positivament el Papirograma, un nou 
projecte per difondre la programació d'una manera més lúdica i amena. Aquesta ha 
tingut una molt bona acollida tant per part del públic com pels usuaris de la 
bibliopiscina. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 3 d’agost 2011 
 

• Girona genera 11.467 llocs de treball el juliol i l'atur baixa per quart mes 
consecutiu 

 
La contractació del sector turístic ha permès que la desocupació baixi a les comarques 
gironines per quart mes consecutiu. A més, Girona lidera creació de llocs de treball a 
l'Estat durant el juliol. Les dades confirmen que després d'un segon trimestre amb 
escassa generació d'ocupació -l'EPA de la setmana passada mostrava un mercat laboral 
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estancat-, a partir del juny i el juliol el sector serveis gironí s'ha reactivat. Tot i això, 
Girona continua amb més aturats i menys cotitzants a la Seguretat Social que ara fa un 
any, i la contractació indefinida segueix caient.  
 
Les dades fetes públiques ahir pel ministeri de Treball indiquen que Girona comptava el 
mes de juliol amb 314.013 treballadors afiliats a la Seguretat Social, 11.467 més que al 
juny. Cap altra demarcació de l'Estat va ser capaç de generar tanta ocupació neta 
durant el juliol. Mirada amb perspectiva la dada no és tan positiva ja que Girona té 
encara 2.819 cotitzants menys que el juliol de 2010. 
 
L'evolució de l'atur registrat també va ser positiva el mes de juliol. Segons dades de 
Treball, a finals de mes hi havia 49.370 inscrits al Servei d'Ocupació de Catalunya 
(SOC) de Girona, 1.212 persones menys, el 2,40%, en relació amb el juny. En relació 
amb el juliol del 2010, l'atur no ha trencat la tendència negativa i les xifres augmenten 
1.579 persones, un 3,30%. Aquest és el quart mes consecutiu de caiguda de l'atur a 
Girona. El sector serveis, amb 1.058 aturats menys, i la indústria amb -93, segueixen 
sent els motors de la recuperació de l'ocupació. L'agricultura va reduir l'atur en 17 
persones i la construcció és l'únic sector on augmenta, amb 58 persones més. 102 
persones sense una ocupació anterior van sortir de les llistes de l'atur. 
 
Pel que fa a la contractació, tot i les bones dades de juliol (es van fer més de 5.000 
contractacions més que al juny), en l'acumulat de l'any es registren menys contractes 
que en el mateix període de 2010. A més, la contractació indefinida segueix caient (-
10,47%) molt més que la mitjana catalana (-2,24%). 
 
La reducció percentual de l'atur mensual de Girona, amb el -2,40%, és l'índex més 
elevat registrat per totes les demarcacions catalanes. 
 
En el conjunt de Catalunya, els aturats inscrits al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) 
el juliol van arribar fins 570.869 persones, cosa que va suposar una reducció de 5.015 
persones, el 0,96%, de les llistes de l'atur en relació amb el juny, segons el Ministeri de 
Treball.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 3 d’agost 2011 
 

• Èxit absolut del cicle Escènit Petits 
 

El cicle d'espectacles Escènit Petits es va tancar dilluns passat amb la companyia 
Trifaldó, que va mostrar l'espectacle ES3 a la plaça dels Jurats de Girona, plena a 
vessar. Unes 300 persones van assistir a la funció d'aquest grup d'acrobàcia i 
malabarismes adobats amb humor. El cicle, que ha tingut com a tret distintiu un 
papirograma per difondre la programació, l'han vist més de 2.000 espectadors, que 
l'han valorat, segons una enquesta realitzada, amb una nota de 8,9 sobre 10.. 
Ampliar la notícia: EL Punt  
 
 

Dimecres 3 d’agost 2011 
 

• El preu de l'habitatge de segona mà baixa un 0,7% 
 

El preu mitjà de l'habitatge de segona mà a la demarcació de Girona s'ha situat al juliol 
en 2.369 euros per metre quadrat, un 0,7% menys que al juny. El preu a la ciutat de 
Girona és el que ha registrat la caiguda més gran de tot Catalunya situant-se en els 
2.828 euros per metre quadrat -un 0,5% menys que al juny-, segons les dades del 
portal immobiliari Fotocasa.es i facilitades per IESE. A Catalunya, la caiguda acumulada 
des que va començar la crisi econòmica, a finals del 2007, ha estat d'un 26,8%. Per 
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demarcacions, Barcelona és la més cara (3.036 euros) i Lleida la més barata (1.718 
euros), tot i que aquesta última ha registrat un increment de preus en l'últim mes de 
l'1,2%. Per municipis, Sitges és la ciutat més cara de Catalunya per comprar-hi un pis 
de segona mà, amb un preu mitjà de 4.021 euros per metre quadrat. Pel que fa a les 
variacions més destacades, Calonge va baixar al juliol un 6,8% i arriba a un valor de 
2.883 euros el metre quadrat, mentre que Palamós, puja un 4,3% respecte al juny. 
Ampliar la notícia: El Punt  
 
 

Divendres 5 d’agost 2011 
 

• L'Estat reclama a Girona el retorn de 6 milions d'euros 
 

L'Estat espanyol reclama a l'Ajuntament de Girona el retorn de sis milions d'euros de 
més de la bestreta que li va transferir per l'any 2009. Ara, un cop el Ministeri 
d'Economia ha executat la liquidació de l'exercici de fa dos anys i ha comprovat que les 
previsions d'ingressos fets no s'han complert, reclama al consistori el retorn de l'escreix 
dels diners que li va transferir en aquell moment. 
 
La regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas, no amaga que es tracta d'una mala notícia 
"perquè hipoteca el marge de maniobra de l'Ajuntament", en especial, en un moment 
de crisi com l'actual. La responsable municipal lamenta que "ho acabin pagant els 
gironins" quan es tracta "d'un error de càlcul i de previsió" de l'Estat. El nou govern 
municipal no amaga que el retorn de sis milions d'euros "obligarà a fer ajustaments que 
no es preveien". 
 
L'Estat preveu que la devolució de l'escreix rebut pels municipis es pugui fer en 60 
mensualitats, un cobrament que el ministeri es cobrarà cada mes reduint 100.000 euros 
les aportacions que l'Estat fa arribar al consistori, assegurant-se així que cobrarà. 
 
L'anunci que caldrà retornar aquests sis milions d'euros és un nou revés per a 
l'economia municipal de Girona i s'afegeix al retorn de la bestreta a l'Estat de l'exercici 
2008. En aquest cas, la quantitat d'escreix que va transferir l'Estat al consistori va ser 
de gairebé 1,9 milions d'euros, que es van començar a pagar aquest mateix any, també 
amb la fórmula de pagament mensual durant cinc anys. Això suposa que ara l'Estat ja 
treu cada més 31.600 euros de les partides al consistori per recuperar l'excés de la 
bestreta de l'any 2008. 
 
Així, la preocupació de l'equip de govern està justificada, ja que a partir de l'any 2012, 
quan ja es pagui cada mes el retorn dels dos exercicis, la ciutat deixarà de percebre 1,5 
milions d'euros cada any dels diners provinents de l'Estat. Es tracta d'una quantitat 
important, per aquest motiu, el consistori vol fer gestions per intentar que el govern 
espanyol permeti una moratòria als municipis en uns moments tan complicats per a les 
arques municipals com els actuals. 
 
Convergència i Unió ja va demanar al Congrés la possibilitat que es fes una moratòria 
de dos anys per al retorn de les bestretes que han acabat sent negatives, però es va 
tombar la proposta. 
 
També es podria generar un moviment conjunt des de les entitats municipals perquè 
més pobles i ciutats d'arreu de Catalunya es poden trobar en el mateix cas. 
Ampliar la notícia: El Punt  
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Divendres 5 d’agost 2011 
 

• Girona haurà de retallar en 1,2 milions d'euros el pressupost de 2012 
 

L'Estat ha comunicat a l'Ajuntament de Girona que l'any 2009 li va transferir més de 6 
milions d'euros que no li corresponien i ara els ha de tornar, cosa que el nou govern 
considera "injust" perquè "aquest error de càlcul" reduirà els seus recursos per lluitar 
contra la crisi. 
 
Com ja va avançar Diari de Girona, els 6 milions d'euros se sumen als 1'8 milions 
d'euros de l'exercici 2008, que ja s'estan retornant, en els dos casos mitjançant el 
pagament de 60 mensualitats, fet que per a l'exercici del 2012 representarà prescindir 
d'1'2 milions d'euros. L'Estat dedueix les quantitats a tornar de les aportacions que fa a 
l'Ajuntament, i així en garanteix el cobrament. 
 
Segons va informar l'Ajuntament de Girona, aquest error de càlcul en la previsió dels 
ingressos de l'Estat i la seva part proporcional a transferir a Girona obligarà a fer 
ajustos pressupostaris que no es contemplaven i hipoteca encara més el marge de 
maniobra del consistori. El consistori qualifica d'"injusta" aquesta situació, perquè 
"trasllada als municipis les conseqüències dels errors de planificació de l'executiu 
espanyol, i ho fa en uns moments en què el context econòmic és negatiu". 
 
L'Ajuntament de Girona ja està pagant cada mes uns 31.614 euros a l'Estat espanyol 
corresponents a les liquidacions de l'any 2008. Aquell any va ser el primer cop que el 
balanç pel consistori va resultar negatiu i que havia de retornar 1.896.841 euros. La llei 
de pressupostos permet als consistoris tornar els diners en cinc anys, seixanta 
mensualitats. Només del 2008 ja eren 31.614 euros al mes fins a l'any 2015, a què ara 
s'haurà de sumar el que pertoqui al 2009 i que s'haurà de pagar fins al 2016.Ampliar la 
notícia: Diari de Girona  
 
 

Dilluns 8 d’agost 2011 
 

• L'aeroport de Girona deixa de fer l'agost 
 

Aparcaments buits, menys serveis de taxis o de cues a l'autobús, cafeteries a mig gas, 
mostradors de facturació tancats, empreses de lloguer d'automòbils (amb cotxes), 
menys precintatges de maletes, seients buits on descansar.... 
 
No serà la pitjor temporada d'estiu -la propera es preveu pitjor- però la crisi a les 
instal·lacions de Vilobí pel conflicte entre Generalitat i Ryanair es comença a notar. 
L'aeroport de Girona, on la companyia irlandesa va aconseguir el 18 de desembre de 
2008 transportar 5 milions de passatgers i que ara abandona deixant les engrunes 
sobre la taula, ja no fa l'agost.  
 
Amb un 42% menys de passatgers transportats el passat mes de juny respecte el 2010, 
segons les últimes dades d'Aena, els viatgers que aquests dies passen per l'aeroport 
són els primers en certificar aquest canvi de tendència. No fa falta ser un llumenera per 
notar que hi ha menys corredisses. Amb un cop d'ull i les opinions dels que viuen de 
l'aeroport -a banda dels sectors econòmics de la província- es palpa com, a poc a poc, 
l'aeroport va perdent el seu encant. 
 
En arribar a les instal·lacions en un diumenge de ple agost com el d'ahir, només cal 
treure el cap per la finestra per veure el primer símptoma de declivi. Trobar aparcament 
ja no és complicat, potser per les prop de 7.700 places de què disposa, però sobretot 
perquè amb prou feines els vehicles estacionats ocupen la meitat de la seva capacitat.  
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D'altra banda, les empreses que ofereixen serveis dins i fora la terminal reconeixen 
també la davallada i la pèrdua de clients. Des dels dos bars situats a la planta baixa fins 
a l'home que precinta les maletes. En els últimes anys les llicències a taxistes s'han 
quasi doblat, passant de 10 a 18, i molts d'ells no hi renuncien ara perquè no tenen 
altres opcions.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 10 d’agost 2011 
 

• Els taxis de Tarragona són els més cars de tot l'Estat 
 

Les tarifes de taxi de Tarragona són les més cares de l'Estat, seguides de les de Toledo 
i Sant Sebastià, segons es desprèn d'un estudi elaborat per l'associació de consumidors 
Facua. Una baixada de bandera a la nit més un trajecte d'un quilòmetre -la carrera 
mínima- costa 6,56 euros a Tarragona, mentre que a Las Palmas de Gran Canaria 
només costa 2,80 euros. Les altres capitals catalanes també destaquen per l'elevat preu 
d'aquest mitjà de transport. Girona, Lleida i Barcelona ocupen, respectivament, la 
setena, vuitena i desena posicions del rànquing, mentre que Madrid empata amb 
Lleida. L'associació de consumidors també és contrària al fet que s'encareixi el servei 
durant els caps de setmana i per aquest motiu ja ha demanat als ajuntaments que 
regulin el nombre mínim de taxis que poden circular en cada tram horari.. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 
 

Dimecres 10 d’agost 2011 
 

• Els taxis de Girona són els setens més cars de tot l'Estat Espanyol 
 

Girona és la setena ciutat amb les tarifes de taxi més cares de l'Estat Espanyol segons 
va revelar un estudi de l'associació de consumidors Facua. Una baixada de bandera 
diürna més un trajecte d'un quilòmetre -la carrera mínima- costa 2,88 euros, mentre 
que a la nit o els caps de setmana costa 5,43. 
 
Les tarifes de taxi de Tarragona són les més cares de tot l'Estat Espanyol, segons 
Facua. Una baixada de bandera a la nit més un trajecte d'un quilòmetre -la carrera 
mínima- costa 6,56 euros. 
 
Les altres capitals catalanes també destaquen pels elevats preus d'aquest mitjà de 
transport. Girona, Lleida i Barcelona estan, respectivament, a la setena, vuitena i 
desena posició del rànquing. Per dur a terme aquest estudi, s'han ordenat 45 ciutats 
espanyoles segons una ponderació obtinguda a partir de les diverses tarifes i 
suplements que apliquen els taxistes. 
 
 
Pel que fa a Barcelona, el trajecte mínim diürn costa 2,90 euros mentre que val 3,15 si 
és de nit. A Lleida, on en global és més car anar en taxi que a la capital gironina, la 
carrera mínima de dia val 3,95 euros i la nocturna 4,78. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dijous 12 d’agost 2011  
 

• L'aeroport de Girona manté la caiguda i al juliol va perdre un 41% d'usuaris 
 
Les dades serveixen moltes vegades per corroborar allò que és públic i notori. Segons 
les xifres fetes públiques ahir per Aena, l'aeroport de Girona va perdre aquest mes de 
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juliol un 41% d'usuaris respecte al mateix mes de l'any passat. Va sumar 352.610 
viatgers, una mica menys de la meitat que just fa un any. I aquest 2011, per les 
instal·lacions de Vilobí hi han passat 1.890.187 viatgers, un 35% menys que en els 
primers set mesos de l'any passat. L'efecte de les retallades de Ryanair és evident, i 
coincideixen precisament amb un augment destacat de les mateixes xifres al Prat. En el 
mes de juliol, l'aeroport de Barcelona va assolir la xifra rècord de 3,6 milions de 
passatgers, i va superar qualsevol registre històric mensual. Durant l'any, Barcelona ja 
ha sumat 19,4 milions d'usuaris, un 20,8% més que l'any passat, a causa sobretot de 
l'efecte de l'arribada de Ryanair. De fet, la companyia irlandesa ja ha transportat més 
viatgers des del Prat que des de Girona: 1,74 milions a Girona i 1,89 a l'aeroport de 
Barcelona. 
 
A Girona, després de Ryanair hi ha l'holandesa Transavia -amb 57.568 viatgers- i 
Thomson Airways amb 21.098, que ofereix vols xàrter durant l'estiu. 
 
Per comprovar els resultats que Ryanair obté amb el trasllat d'operacions a Barcelona 
s'ha d'analitzar el percentatge d'ocupació dels avions, com un dels factors clau per 
valorar-ne l'èxit. I en el cas de Girona i del Prat aquest percentatge és molt semblant. 
Per exemple, durant el mes de juliol els avions de Ryanair es van omplir a una mitjana 
del 83,9% en el cas de Girona, i del 83,4% a Barcelona. Aquest empat tècnic demostra 
la força que té la destinació de Girona durant els mesos d'estiu. En canvi, si es prenen 
les dades globals des del gener, els resultats són favorables a Barcelona, però per poc: 
un 76,1% d'ocupació als vols des del Prat i un 73% en el cas de Girona. Així, s'ha 
capgirat la tendència que hi havia en els primers mesos, quan Girona superava el Prat, 
encara que per poc. I en tot cas, també queda clar que l'operació a Barcelona no dóna 
un valor afegit massa representatiu a la companyia. 
Ampliar la notícia: El Punt  
 
 

Dijous 11 d’agost 2011 
 

• L'aeroport de Girona confirma la davallada d'activitat i perd el 41% de 
viatgers al juliol 

 
La davallada de l'activitat a l'aeroport Girona- Costa Brava es va confirmant mes rere 
mes. Així, si el maig va perdre un 41,4% de passatgers i el juny un 42, aquest juliol ha 
tingut un 41% menys de viatgers que el 2010. La darrera actualització de xifres per 
part d'Aena -l'empresa pública que gestiona els aeroports- ratifica una tendència a la 
baixa iniciada fa mesos i mostra que, en el que portem d'any, per les instal·lacions de 
Vilobí d'Onyar han passat un 35% menys de viatgers que el mateix període de 2010. 
 
Aquest últim índex va en augment a mesura que avança l'any: el balanç dels primers 
cinc mesos de 2011 evidenciava que l'aeroport de Girona havia perdut un 31,1% de 
passatgers respecte el 2010, en arribar al mig any la reducció ja era del 33,5% i ara, un 
cop han passat set mesos, se situa en el 35%. En nombres absoluts, aquest 
percentatge equival a 1.890.187 persones que han viatjat des de Vilobí en el que 
portem d'any. 
 
La baixada queda clara si es compara la quantitat d'usuaris que va tenir l'aeroport 
gironí els mesos de juliol de 2010 i de 2011: l'any passat van ser 597.416, mentre que 
aquest s'han quedat en 352.610 (244.806 menys). 
 
El valor negatiu es manté, i fins i tot creix, si en comptes de persones es comptabilitzen 
els enlairaments i els aterratges fets durant el mes passat a l'aeroport Girona- Costa 
Brava: 2.910, un 40,3% per cent menys que el juliol de 2010. 
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Aena també informa de la suma d'aquests moviments des de principis d'any a Vilobí, 
amb un total de 17.650 operacions que suposen un descens del 33,3% respecte dels 
primers set mesos de l'any passat. 
 
Totes aquestes xifres es tradueixen, a la pràctica, en un aeroport on l'activitat general 
ha baixat ostensiblement i que en ple mes d'agost presenta places d'aparcament 
buides, menys cues que altres estius de persones que esperen per pujar als autobusos 
o un menys serveis de taxi. 
 
L'altra cara de la moneda l'ofereix l'aeroport d'El Prat, de Barcelona, que ha consolidat 
el seu creixement dels últims temps assolint un rècord històric de passatgers amb 
3.607.572 usuaris l'últim mes de juliol; aquestes dades han fet que El Prat superi el seu 
propi rècord, que havia marcat l'agost de 2007 amb 3.417.128 viatgers. 
 
Per la seva banda, l'activitat de l'aeroport de Reus també s'ha reduït com al de Girona, 
en aquest cas amb un 3,2% menys de passatgers que 2010. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 16 d’agost 2011 
 

• Els preus baixen 3 dècimes al juliol a Girona 
 

Les rebaixes d'estiu, que han impulsat una caiguda dels preus de tres dècimes en 
relació amb el juny, han ajudat a què la inflació del juliol baixi per tercer mes seguit i 
fixi a Girona una taxa anual del 3,5%, la més alta de Catalunya i tres dècimes per sobre 
de la mitjana catalana. 
 
La taxa d'aquest juliol a Girona és la més baixa de tot l'any amb el màxim del 4,4% 
l'abril. En el conjunt de Catalunya, els preus van baixar quatre dècimes i van fixar una 
taxa anual del 3,2%. 
 
A l'Estat, els preus han caigut cinc dècimes i han deixat un IPC anual del 3,1%, 
acumulant també el tercer mes consecutiu de descensos. L'increment dels preus del 
tabac i els viatges organitzats han evitat un major descens de la taxa anual. 
 
La taxa d'inflació anual del 3,1% per al conjunt de l'Estat espanyol, coincideix amb la 
publicada també per l'Institut d'Estadística espanyola el 29 de juliol passat. 
 
L'Institut Nacional d'Estadística ha publicat també que la inflació subjacent, la que no té 
en compte els preus més volàtils dels aliments frescos i els carburants i lubricants, va 
quedar situada el juliol en l'1,6%, una dècima per sota de la registrada el mes de juny. 
El comportament dels preus en termes anuals s'ha vist condicionat especialment tant a 
Catalunya com en el conjunt de l'estat espanyol pels sectors de les comunicacions, per 
a la cistella d'estris de cuina i el transport. 
 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dilluns 15 d’agost 2011 
 

• Menys usuaris dels serveis de bus cap a l'aeroport de Girona 
 

La disminució de l'activitat de Ryanair a Girona ha significat un revés per a iniciatives 
empresarials que havien apostat per l'atractiu de l'aeroport més enllà de les comarques 
gironines. Un exemple clar d'això són les empreses que ofereixen transport en autobús 
des de Perpinyà a l'aeroport de Girona i que han vist com aquestes últimes setmanes 
disminuïa el nombre de passatgers. 
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Benali Boularas dirigeix Perpicat, una societat amb seu a la capital del Rosselló creada 
el 2008 i que ofereix quatre serveis diaris entre Perpinyà i l'aeroport de Girona, passant 
per poblacions nord- catalanes (Canet, Sant Cebrià, Argelers, Cotlliure i el Voló). 
"Aquests últims anys estàvem progressant d'un 20 a un 27 per cent i veníem uns 280 
viatges d'anada i tornada al mes. Però d'ençà el mes de juny, la disminució de clients 
és important, a l'entorn d'un 33 per cent", diu aquest directiu nord- català. Per 
compensar les pèrdues vol desenvolupar un servei de bus de Perpinyà cap a l'aeroport 
de Barcelona, associant-se amb empreses de transport del Principat. 
 
Frogbus és una altra societat que es dedica al transport en autobús de Perpinyà a 
l'aeroport de Girona. L'empresa, creada fa tres anys per Alistair Whatmore i Joe 
Shannon -un anglès i un irlandès que viuen a Argelers i Montpeller-, té la seu al Parc 
Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. El trajecte de Perpinyà a l'aeroport de 
Girona representava per a ells un 90% de l'activitat; al juliol han aconseguit limitar les 
pèrdues a un 15% del seu volum de negoci: "Ja havíem començat la diversificació i 
l'ampliació dels nostres serveis. El que passa amb Ryanair no ens agafa de sorpresa. 
Ens fa anticipar el desenvolupament que ja teníem planificat", explica Alistair 
Whatmore. Per Frogbus, el desenvolupament vol dir anar creant més línies d'autobús 
en l'espai transfronterer situat entre Montpeller, Tolosa de Llenguadoc, Andorra i 
Barcelona, amb Perpinyà i Girona al bell mig. Creuen que hi ha futur en el 
desenvolupament dels moviments de persones en aquest espai. Al setembre confien 
obrir un servei d'autobús de centre a centre entre les ciutats de Perpinyà i Girona. 
També estudien la possibilitat d'anar a Barcelona -al centre de la ciutat i a l'aeroport del 
Prat-. I no creuen que el desenvolupament de l'activitat a l'aeroport de Girona s'hagi 
d'acabar: A l'hivern, tothom tornarà a seure i s'arribarà a un acord per rellançar 
l'activitat de Ryanair a Girona", confien aquests empresaris. 
Ampliar la notícia: El Punt  
 
 

Dimarts 16 d’agost 2011 
 

• Girona supera Barcelona i Madrid en densitat comercial 
 

La demarcació de Girona té més comerços per habitant que Barcelona i Madrid. En 
concret, la mitjana gironina és de 14,5 establiments per cada 1.000 habitants, mentre 
que a les comarques barcelonines la densitat és de 13,0 i, a Madrid, 11,0. Així es 
constata en l'informe anual del comerç detallista a Catalunya 2010, elaborat pel 
Departament d'Empresa i Ocupació. 
 
Al conjunt de Catalunya s'han comptabilitzat 80.474 empreses que es dediquen al 
comerç al detall, les quals gestionen un total de 99.544 establiments. D'aquestes 
botigues, el 72% es localitzen a la demarcació de Barcelona. Tot i aquesta forta 
concentració comercial a la zona metropolitana, la mitjana de botigues per cada 1.000 
habitants se situa per sota de la mitjana gironina. En aquest sentit, a la nostra 
demarcació, tot i representar només el 10% de la població del país, hi ha l'11% dels 
establiments -prop d'11.000 botigues, en nombres absoluts-. D'altra banda, Girona 
supera també alguns territoris de l'Estat espanyol com ara Madrid, Saragossa, València i 
Sevilla, per exemple. 
 
Tot plegat demostra que el teixit comercial a les comarques gironines és important en 
comparació amb altres poblacions i està clarament arrelat. Són dades, però, que han 
passat pel sedàs de la crisi econòmica. I és que l'actual conjuntura, òbviament, no ha 
passat de llarg en aquest sector. 
 
En aquest sentit, segons revela l'informe anual del comerç detallista de Catalunya, 
Girona és la demarcació en què ha disminuït més el nombre d'establiments al llarg de la 
dècada compresa entre els anys 1999 i 2009. Percentualment, aquesta baixada se situa 
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en un 13,3%, per sobre de les mitjanes de Barcelona (12,8%), Tarragona (7,7%) i 
Lleida (2,8%). És una dinàmica que s'ha seguit també en l'àmbit estatal, amb un 1,3% 
de pèrdua de locals, només amb alguna excepció, com Madrid, on s'ha registrat un 
augment del 3,4% en la mateixa dècada. 
 
Pel que fa a grans àrees comercials de gestió privada, la demarcació de Girona té dos 
dels 44 centres que hi ha en territori català (un dels quals a Salt, i l'altre a la ciutat de 
Girona). 
 
El nombre de persones ocupades al comerç al detall a Catalunya el 2010 va ser de 
291.900, un 67% de les quals dones i, la resta, homes. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 16 d’agost 2011 
 

• Despesa familiar 
 

Des del 2008, les famílies van anar reduint de mica en mica la despesa mitjana anual. El 2009 
es va situar, en l'àmbit nacional, en 12.798 euros per persona, lleugerament superior a la 
mitjana estatal (11.365). Aquesta dada també varia en funció del tipus d'unitat familiar: les 
parelles amb fills gastaven 36.747 euros l'any i les persones que vivien soles 20.837 euros, les 
de menys de 65 anys, i 15.636, si superaven aquesta edat. La despesa més important de les 
llars els darrers anys era l'habitatge, i la proporció de renda que s'hi destinava es va anar 
incrementant progressivament (d'un 29,4% el 2009). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  

 
 

Dijous 18 d’agost 2011 
 

• La dissolució d'empreses creix un 30,9% el primer semestre a Girona 
 

El Registre Mercantil de Girona va registrar la dissolució de 305 empreses en el primer 
semestre de l'any, fet que suposa un increment del 30,9 per cent respecte al mateix 
període de l'any passat. Són dades difoses ahir per l'Institut Nacional d'Estadística 
(INE), que també constaten un lleuger increment del nombre de societats mercantils 
constituïdes a la demarcació la primera meitat de l'any. 
 
Concretament, a Girona es van crear de gener a juny 782 noves empreses, cosa que 
suposa un increment de l'1,8 per cent respecte al primer semestre de 2010. Amb una 
mitjana de 4,3 noves societats al dia, l'activitat emprenedora a Girona queda lluny de la 
registrada el 2006, any en què cada dia es van crear de mitjana 7,6 noves empreses. 
 
Per a la constitució de les noves societats del primer semestre, els empresaris gironins 
van desemborsar poc més de 31 milions d'euros, als que cal sumar altres 121,3 milions 
d'euros procedents de 379 ampliacions de capital. 
 
Aquests 152 milions d'euros d'inversió empresarial se situen lleugerament per sobre la 
registrada en el mateix període de l'any passat, sobretot gràcies a les aportacions de 
les empreses que realitzen ampliacions de capital. 
 
I és que el capital mig de les noves societats mercantils a Girona -gairebé totes 
constituïdes com a societat limitada- es va situar en una mitjana de 39.700 euros, un 8 
per cent inferior als més de 43.000 d'un any abans. 
 
En el conjunt de l'Estat, el capital subscrit per les societats mercantils creades el juny 
va augmentar un 28,3% en taxa interanual en el cas de les anònimes, i un 77,4% en el 
cas de les limitades. La comunitat autònoma amb el major capital mig subscrit de les 
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societats mercantils creades el juny va ser la Rioja, amb 818.611 euros, mentre que 
Múrcia va presentar el menor capital mig subscrit (16.189 euros). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dijous 18 d’agost 2011 
 

• Girona és una de les capitals de l'Estat amb més pisos per vendre 
 

La ciutat de Girona compta amb 13 habitatges de segona mà sense vendre per cada mil 
habitants, fet que la situa com la sisena capital de província d'un rànquing que 
encapçalen Lugo (16,4 immobles per vendre per cada mil habitants), Zamora (15,9 
habitatges) i Ciudad Real (14,7 habitatges). La mitjana estatal se situa en 8,1. 
 
Entre les grans capitals, la que acumula major nombre d'immobles en relació amb la 
seva població és Bilbao (13,6 habitatges per cada 1.000 habitants). Per darrere se 
situen Madrid (9,6 habitatges), Sevilla (8,9 habitatges), València (7,4 habitatges) i 
Saragossa (5,5 habitatges). Barcelona és, dels grans mercats, el que menor densitat 
d'habitatges a la venda té respecte a la seva població (5,1 habitatges). 
 
Segons el cap d'estudis de idealista.com, Fernando Encinar, "l'apalancament del mercat 
produït per les xifres d'ocupació, el restringit accés al crèdit i els preus de l'habitatge ha 
provocat que en una mica més de dos anys el parc d'habitatges a la venda s'hagi més 
que duplicat".  
 
"Vendre un habitatge és cada vegada més difícil i l'única manera de fer-ho és que la 
nostra casa destaqui sobre tota l'oferta disponible", afegeix, per postil·lar que, "per 
això, és imprescindible ajustar el preu significativament fins a fer-ho atractiu a la 
demanda i utilitzar tots els recursos gràfics que ofereix Internet, com la visita personal". 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dijous 18 d’agost 2011 
 

• Augmenta el nombre d'empreses gironines que tanquen 
 

Un total de 305 empreses han tancat durant els sis primers mesos de l'any a les 
comarques gironines, mentre que en el primer semestre del 2010 se'n van dissoldre 
233, segons dades de l'Institut d'Estadística espanyol. Això significa un augment del 
31%, el més elevat de totes les demarcacions catalanes. El més significatiu és que, 
entre els mesos de maig i juny d'aquest any, el nombre d'empreses que han tancat ha 
passat de 20 a 33, un augment del 65%, que és l'increment mensual més destacat de 
tot Catalunya. Les dades del Instituto Nacional de Estadística (INE) també mostren les 
xifres sobre la creació de noves societats. En aquest cas, la demarcació de Girona ha 
registrat 115 noves empreses, un 9,5% més que el juny de l'any passat, quan se'n van 
crear 105. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 

Divendres 19 d’agost 2011 
 

• Girona exporta més que mai 
 

Les empreses exportadores de les comarques gironines van tancar els primers sis 
mesos de l'any amb un volum de vendes a l'exterior de 2.068 milions d'euros, fet que 
suposa un creixement del 20% respecte al mateix període de l'any anterior i el millor 
inici d'any de la seva història segons les estadístiques del Ministeri d'Indústria. En el 
conjunt de Catalunya, les exportacions creixen un 16,9% i a l'Estat un 18,5%. 
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A Girona, el sector agroalimentari és el líder en exportacions. Amb unes vendes 
superiors als 700 milions d'euros en sis mesos. Dins de l'agroalimentari, destaca el 
carni, sobretot l'exportació de carn fresca o congelada, que va suposar una facturació 
de 358 milions d'euros entre gener i juny, amb un creixement interanual proper al 
18%. 
 
Entre els subsectors gironins que més creixen en vendes en aquest principi d'any cal 
destacar el de "fils, cables i altres conductors aïllats per electricitat", amb un increment 
d'exportacions del 52% fins al juny i una facturació de 89 milions d'euros.  
 
També cal assenyalar que la posada en marxa de la planta de Nescafé Dolce Gusto a 
Girona ha fet triplicar el volum d'exportacions de cafè en només un any. 
 
Pel que fa a mercats de destí, els països de la Unió Europea segueixen comprant prop 
del 80% dels productes exportats des de Girona. Un sol estat, França, concentra un 
terç de les exportacions gironines. 
 
No obstant, els mercats on més creixen les exportacions gironines els trobem a l'Àsia, 
especialment a l'Índia (4,4 milions d'euros, amb un creixement anual del 136%), el 
Japó (22,9 milions d'euros, +108%) o Corea del Sud (9,86 milions, +93,7%). Segons 
l'estadística d'Indústria, també cal destacar que pràcticament s'han duplicat les 
exportacions a països com Bulgària (+88%) o Lituània (+94,5%). 
 
En el conjunt d'Àsia, les vendes de les empreses gironines augmenten aquest any més 
d'un 75%. També és destacable el creixement de les exportacions a l'America Llatina 
(+26,7%) 
 
El president de Pimec, Josep González, va assegurar que les petites i mitjanes 
empreses catalanes estan recollint bons resultats al camp de l'exportació, però ha 
reconegut que "encara tenen molt camí per recórrer". 
 
Va apuntar a vies com l'entrada de capital risc o les fusions per augmentar la dimensió 
d'aquestes empreses i guanyar així competitivitat fora d'Espanya. "La mida de les 
empreses és massa petita, però les exportacions no han anat malament",va remarcar. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Diumenge 21 d’agost 2011 
 

• La davallada empresarial es manté a Girona 
 

El 52,8% de les empreses gironines, (30.681) no tenen cap assalariat i el teixit 
empresarial continua experimentant la davallada iniciada el 2009, amb la pèrdua de 
188 empreses en un any (de 58.240 a 58.052). Aquestes són algunes de les dades que 
destaca la darrera actualització del directori central d'empreses (DIRCE) del Instituto 
Nacional de Estadística, de principis de mes, respecte de les anteriors informacions de 
l'1 de gener. En l'àmbit de la forma jurídica, hi ha 27.921 empreses individuals, 20.785 
societats limitades, 1.991 societats anònimes, 1.790 comunitats de béns i només 184 
cooperatives, una quantitat, aquesta última, que ha anat disminuint amb el pas dels 
anys. 
 
La presència de microempreses no és una característica pròpia de la demarcació. En 
l'àmbit estatal, gairebé 1,8 milions d'empreses no disposen de cap treballador, la qual 
cosa significa un 55,2% del total, i els percentatges més alts d'empreses petites es 
troben als sectors de serveis (84%) i comerç (81%). De fet, més del 80% de les 
empreses tenen dos o menys assalariats. Per contra, el pes de les empreses grans es 
concentra en el sector industrial, en què un 7,9% del total utilitza 20 o més 
treballadors. 
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Pel que fa a l'evolució del teixit empresarial a les comarques gironines, un any més, el 
nombre d'empreses ha disminuït, de manera que ha continuat el descens que va 
començar el 2009 després de cinc anys de tendència alcista. Girona ocupa la sisena 
posició al rànquing d'empreses de l'Estat espanyol per demarcacions, al darrere de 
Barcelona, Lleida, les Illes Balears, Guipúscoa i Madrid. Catalunya és, per tant, el 
territori en què es concentren més empreses, amb el 18,5%, seguida de la Comunitat 
de Madrid, amb un 15,4%, i Andalusia, amb un 15,1%. 
 
De tota manera, tant a Catalunya com a la Comunitat de Madrid i Andalusia, el nombre 
d'empreses actives s'ha reduït durant el 2010. A l'Estat espanyols, el nombre 
d'empreses actives ha disminuït de 3.250.576 (1,3%) durant l'any passat. Es tracta del 
tercer període consecutiu que el nombre d'empreses actives es redueix en l'àmbit 
estatal. D'altra banda, del total de 601.801 empreses nacionals actives que hi havia 
registrades fins a l'1 de gener, 134.241 pertanyen al sector del comerç, 89.975 al sector 
de la construcció i 41.641 al de la indústria. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 

Diumenge 21 d’agost 2011 
 

• Augmenta l'antiguitat dels turismes 
 

El parc de turismes amb menys de cinc anys d'antiguitat ha augmentat un 19,5% a les 
comarques gironines des de l'inici de la crisi -el 2007- en el sector, segons un estudi elaborat 
per Audatex Espanya, companyia especialitzada en solucions i serveis de valoració de sinistres. 
Per demarcacions, Lleida és la demarcació catalana on el parc de vehicles ha envellit més ràpid 
des del començament de la crisi, seguida de Girona. Barcelona ha acumulat un descens del 
18% i Tarragona, del 17,5%. 
 
L'estudi d'Audatex atribueix aquesta descens al retrocés de les vendes de cotxes nous en 
aquests darrers tres anys -amb una baixada en l'àmbit estatal de més d'un 40% des de l'any 
2007- a causa de les dificultats econòmiques domèstiques i les restriccions del crèdit, factors 
molt determinants per a un mercat on vuit de cada deu compres es financen.  
 
Els tallers s'enfronten així a un període on és fonamental optimitzar al màxim la seva activitat 
de recanvi i taller. "Aquesta situació ha de portar els tallers a innovar i a recolzar-se en eines i 
solucions que els permeti trobar noves oportunitats per superar la crisi", van dir. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 
Dilluns 22 d’agost 2011 
 

• Una oferta de feina per cada 246 aturats 
 

El juliol de 2011, les Oficines de Treball de la Generalitat (OTG) gestionaven 200 ofertes 
laborals a les comarques de Girona. Si es creua aquesta dada amb el nombre de desocupats 
que hi havia en aquell moment a la demarcació (49.370, segons el Departament de Treball), 
l'equació és clara: només una oferta dels serveis públics d'ocupació per a cada 246 desocupats.  
Un desequilibri que ve de lluny i que s'ha agreujat en els darrers mesos. Al juliol, el nombre 
d'ofertes va ser un 58% inferior a la del mateix mes de l'any passat. Des de principi d'any, el 
nombre d'ofertes laborals gestionades per les oficines de treball de la Generalitat a la 
demarcació (2.081) es desploma un 45,7%. 
 
En tots els mesos de 2011, la xifra d'ofertes que gestionen els serveis públics d'ocupació a 
Girona han estat inferiors a les del mateix mes de l'any passat. 
 

 119

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/444833-augmenta-lantiguitat-dels-turismes.html


El sector serveis concentrava el 90% de les ofertes laborals que hi havia disponibles a les 
oficines del SOC a Girona el passat juliol, amb un total de 180 vacants. Aquest sector econòmic 
ha retallat dràsticament el nombre d'ofertes, un 56,2% menys que el mateix mes de l'any 
passat. A continuació se situa el sector de l'agricultura, amb 9 ofertes, la construcció (6) i la 
indústria (5). 
 
El de treballadors de la restauració, personal i venedors és el gran grup d'ocupació més 
demandat actualment a la demarcació de Girona, amb 43 ofertes, seguit dels empleats d'oficina 
comptables i administratius (31), dels tècnics i professionals de suport (29) i de les ocupacions 
elementals (27). 
 
Entre els grans grups d'ocupació més demandats a Girona, també hi ha les "ocupacions 
militars". Així, el 12% de les ofertes que els serveis públics oferien a Girona el mes de juliol 
venien de l'exèrcit. 
 
Pel que fa al nivell professional requerit als aspirants, més de la meitat de les ofertes van 
destinades a "tècnics o personal sense categoria laboral determinada" (111 demandes laborals), 
seguida de la d'ajudants i auxiliars (58). La meitat de les ofertes gestionades per la Generalitat 
no especifica el nivell formatiu, mentre que només el 13% requereix estudis postsecundaris. 
 
Les companyies gironines que tenen més de 250 treballadors no arriben a l'1% del teixit 
empresarial, però al juliol van concentrar un 30% de les ofertes de Treball que gestionava el 
SOC. 
 
Pel que fa a la durada del contracte, la gran majoria (un 69%) són de durada inferior als sis 
mesos, i nou de cada deu són de caràcter temporal. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 
Dimecres 23 d’agost 2011 
 

• L'hostaleria guanya prop de 700 autònoms durant el primer semestre a 
Girona 

 
El sector de l'hostaleria a les comarques de Girona va incorporar en el primer semestre de l'any 
un total de 688 nous afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social, 
fins a sumar un total de 7.712 autònoms el 30 de juny, segons dades publicades ahir per la 
Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA). Es tracta de la província catalana que ha 
registrat un augment més elevat en aquest concepte. També ocupa un lloc destacat en el 
rànquing estatal on només Màlaga - amb 694 nous afiliats al Règim Especial de Treballadors 
Autònoms - registra un increment més alt. Destaca el cas de Lleida, on només s'han inscrit set 
nous autònoms en el sector de l'hostaleria entre el 31 de desembre de 2010 i el 30 de juny de 
2011.  
 
Per comunitats autònomes, destaca l'augment registrat a Balears (2.637 autònoms més), 
seguida d'Andalusia (+2.001), Catalunya (+1.618) i la Comunitat Valenciana (+1.530). Entre els 
descensos es troben les Illes Canàries, que perd en aquest període 16 actius del sector hostaler, 
malgrat el període conjuntural de les vacances de Setmana Santa i de l'estiu. 
 
La Unió de Professionals i Treballadors Autònoms considera "esperançador" aquest increment, 
encara que adverteix que el sector no travessa "els seus millors moments", amb un "canvi en 
les tendències del turisme" que ha obligat els hostalers a reinventar els seus negocis "a base de 
preus ajustats, més hores de treball i menys mà d'obra". 
 
A més, apunta que l'augment en el nombre d'autònoms "augura millors dades" en l'evolució de 
l'ocupació, malgrat que "encara hi ha molt component estacional en el procés favorable que 
s'està vivint", així que reclama un impuls en el foment de l'emprenedoria per consolidar aquest 
avanç durant la tardor. 
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UPTA critica que "segueixen sense solucionar-se aspectes com l'accés al finançament o el relleu 
generacional per als autònoms del sector, mesures que ajudarien els propietaris dels 
establiments a renovar les seves instal·lacions o a abandonar l'activitat després de, en alguns 
casos, més de 40 anys cotitzant a la Seguretat Social", segons assegura UPTA. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 
Dimecres 24 d’agost 2011 
 

• Menys viatgers però més pernoctacions al juliol 
 

Les comarques gironines van rebre el mes passat 479.477 turistes, cosa que suposa una 
baixada del 0,3% respecte al mateix període del 2010, quan els turistes van ser 481.070. 
Malgrat aquesta lleugera caiguda de visitants, les pernoctacions als establiments hotelers van 
augmentar, i van situar-se en 1.913.902, quan el juliol de l'any passat van ser 1.872.558. Això 
ha originat que s'arribi a un grau d'ocupació del 70,49%, dos punts i mig més que el mateix 
període de l'any passat. 
 
Aquestes són algunes de les dades presentades ahir en l'enquesta d'ocupació turística de 
l'Instituto Nacional de Estadística (INE), que situen la Costa Brava com la tercera zona turística 
de l'Estat espanyol amb més pernoctacions durant el juliol -1,8 milions-, només al darrere de la 
Cosa del Sol i l'illa de Tenerife. El nombre de turistes cap a la Costa Brava ha estat de 454.212 
durant aquest mes de juliol i el grau d'ocupació, del 73,20%. L'estada mitjana dels turistes va 
ser de 4 dies. 
 
L'enquesta també consolida Lloret de Mar com el sisè punt turístic de l'Estat amb més 
pernoctacions -938.587-, una ocupació de 87,60% i una estada mitjana de 5,80 dies, amb un 
total de 161.903 turistes. 
 
Pel que fa a la procedència dels turistes que van visitar les comarques gironines al juliol, la 
majoria -312.906- eren estrangers. La resta, 166.571, van ser turistes procedents 
essencialment de diferents punts de Catalunya -73,99%- i, amb molta menor proporció, 
madrilenys -5,76%-, andalusos -4,66%- i valencians -3,13%-. Per contra, entre les 
demarcacions de l'Estat que menys van visitar les comarques gironines el juliol hi havia 
Cantàbria i Canàries -0,30%-, Extremadura -0,35%- i les illes Balears -0,44%-. 
 
L'INE també assenyala que a les comarques gironines hi havia el mes de juliol 779 establiments 
turístics, que oferien un total de 81.055 places. Destaca, a més, que l'hostaleria genera 9.931 
llocs de treball a la demarcació de Girona. 
 
Des de l'inici d'any, les comarques gironines han registrat lleugers augments tant de turistes 
com de pernoctacions, que han crescut un 0,5% i un 0,7% respectivament. Segons les dades 
de l'INE, entre gener i juliol la demarcació gironina ha tingut prop de sis milions de 
pernoctacions. 
 
La ciutat de Girona i Lloret de Mar van incrementar el juliol un 452% i un 451% respectivament 
el nombre de consultes que van fer els internautes a través del cercador Yahoo. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
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Dimecres 24 d’agost 2011 
 

• La Seguretat Social guanya prop de 3.000 afiliats estrangers a Girona al 
juliol 

 
La Seguretat Social va guanyar 2.992 cotitzants estrangers al juliol, un 5,71% més respecte al 
mes anterior, fins a situar el nombre d'immigrants en alta en 55.363 ocupats, segons les dades 
fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració.  
 
Del total d'immigrants inscrits en la Seguretat Social al finalitzar el mes de juliol, 42.725 
cotitzaven al Règim General (77% del total), 6.490 al d'Autònoms (11,7%), 2.762 a l'Agrari ( 
5%), 3.023 al de la Llar (5,4%) i 363 al del Mar (0,6%). 
 
Pel que fa a la procedència dels estrangers afiliats a la Seguretat Social a les comarques de 
Girona en acabar el juliol, 38.739 pertanyien a països extracomunitaris mentre que 16.624 
procedien de la Unió Europea. 
 
En el conjunt de Catalunya, la xifra mitjana d'afiliats estrangers el juliol va ser de 419.972, un 
increment de 7.074 empleats respecte al mes anterior. Lleida, amb un increment intermensual 
del 7,23% va ser la província catalana on més va augmentar el nombre d'afiliats estrangers 
entre juny i juliol. 
 
En el conjunt de l'estat espanyol, la Seguretat Social va perdre 1.142 cotitzants estrangers el 
juliol, un 0,06% menys respecte al mes anterior, fins a situar-se el nombre d'immigrants en alta 
en 1.849.761 ocupats. 
 
Amb el descens de juliol, el sistema de la Seguretat Social interromp una ratxa de quatre mesos 
d'increment d'afiliats estrangers. 
 
Del total d'immigrants inscrits en la Seguretat Social en acabar el setè mes de l'any, 1.220.571 
cotitzaven al Règim General, 230.281 a l'Agrari, 208.837 al d'Autònoms, 184.050 a la de la Llar, 
5.399 al del Mar i 623 al del Carbó. 
 
Dins del Règim General, un total de 302.977 estrangers, el 24,82%, treballava en l'hostaleria, 
mentre que el 16,64% ho feia en el comerç (203.050 afiliats) i l'11,41%, en la construcció 
(139.311 cotitzants). 
 
Del conjunt d'estrangers afiliats a la Seguretat Social en acabar juliol, 1.162.613 pertanyien a 
països extracomunitaris i 687.148 procedien de països de la Unió Europea. 
 
Per comunitats autònomes, Catalunya i Madrid van seguir concentrant una mica més de quatre 
de cada deu estrangers afiliats a la Seguretat Social al tancament de juliol, al sumar entre totes 
dues el 43,7% del total d'immigrants ocupats. En concret, Catalunya comptava amb 419.972 
estrangers cotitzants, mentre que a Madrid la xifra era de 389.165. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 
Dijous 24 d’agost 2011 
 

• Cau el nombre de visitants però puja el de pernoctacions als hotels gironins 
el juliol 

 
Abans de l'estiu, Govern i hotelers tenien totes les esperances posades en el mes de juliol. 
Venien d'una temporada baixa nefasta i les ganes d'obtenir millores van provocar una explosió 
d'optimisme i esperança de cara a la temporada alta de 2011. De moment però, el que havia de 
ser una gran recuperació està deixant números més aviat discrets. Segons les últimes dades 
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publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el nombre de visitants durant el juliol de 
2011 a les comarques gironines ha estat de 479.477, un 0,3% menys que durant el juliol d'ara 
fa un any. 
 
Aquesta xifra contrasta amb la crescuda de visitants que hi ha hagut a províncies catalanes com 
la de Barcelona o Tarragona, on l'augment de turistes (tant nacionals com estrangers) ha estat 
més que considerable. No obstant, des del sector turístic de la Costa Brava se'n fa una valoració 
positiva. El president de l'associació Costa Brava Centre, Martí Sabrià considera que la 
temporada ha estat millor que la de l'any passat malgrat la lleu davallada de turistes. En aquest 
sentit, Sabrià fa referència al nombre de pernoctacions, que durant el mes passat van 
augmentar un 5,5% més que el 2010. 
 
Dos factors expliquen en part aquesta crescuda: el primer és que les pernoctacions del turisme 
estranger han estat més elevades (el 6,8% més) que l'any passat. L'altre s'explica pel fet que el 
mes de juliol tingués cinc caps de setmana en lloc de quatre, amb la qual cosa s'ha tingut 
l'oportunitat de registrar uns valors més positius. A l'altra banda de la balança però, hi ha un 
juliol horrorós climatològicament parlant, que va tallar en sec les altes expectatives que el 
sector tenia dipositades en aquest mes i va fer recular bona part del turisme nacional (les 
pernoctacions de catalans i espanyols han caigut un 11,6%). 
 
Tot i això, la Costa Brava, una vegada més, segueix situant-se com una de les principals zones 
turístiques de l'Estat espanyol, amb una alta ocupació i un nombre més alt de pernoctacions al 
mes (1,8 milions). El nombre de turistes cap a aquesta zona ha estat de més de 450.000 només 
durant el mes de juliol i el grau d'ocupació ha estat del 73,2%. L'estada mitjana dels turistes és 
de 4 dies. Els hotelers hauran d'esperar fins al setembre per fer una valoració completa de la 
temporada alta. De moment, el juliol aprova justet.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 
Dimarts 30 d’agost 2011 
 

• El nombre d'hipoteques a Girona cau més d'un 52 per cent en un any 
 

El mercat hipotecari gironí continua en caiguda lliure. Segons les últimes xifres publicades per 
l'Institut Nacional d'Estadística (INE) l'activitat del sector s'ha enfonsat un 52,45 per cent durant 
el sisè mes del 2011 en comparació amb el mateix període de l'any anterior. La concessió de 
préstecs va retrocedir el juny fins a les 611 operacions, 674 menys que dotze mesos abans. 
Aquesta és la pitjor dada mensual de tota la sèrie històrica, que arrenca l'any 1995. Per trobar 
una dada similar d'operacions hipotecàries sobre habitatges, cal retrocedir fins al desembre de 
1995, quan es van firmar 613 hipoteques a la província de Girona. 
 
Les xifres de juny no fan sinó incrementar la preocupació del sector, que després d'una lleugera 
recuperació al maig, veu com les operacions hipotecàries tornen a desplomar-se. Lluny queden 
les xifres positives registrades durant els anys del boom immobiliari. Només un exemple: al 
març del 2006 es van concedir 3.271 hipoteques sobre habitatges a Girona, cinc vegades més 
que el juny passat. 
 
L'anàlisi semestral del mercat hipotecari gironí tampoc convida a l'optimisme. Entre el gener i el 
juny de 2011 s'han registrat un total de 4.844 operacions a la demarcació, fet que representa 
un descens del 32 per cent si es compara amb les 7.130 hipoteques constituïdes durant els sis 
primers mesos del 2010. 
 
El valor total de les hipoteques constituïdes el mes de juny a Girona va acostar-se als 62 milions 
d'euros, fet que suposa una disminució interanual del 62,36%. També va caure l'import mitjà 
de les hipoteques sobre habitatges inscrites en els registres de propietat gironins, que es va 
situar en 101.252 euros, fet que significa un descens interanual de quasi el 21 per cent. 
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Les coses no han anat millor en el conjunt de Catalunya, on es van signar 4.606 hipoteques 
sobre habitatges duran el mes de juny, la qual cosa representa un descens del 45,10% 
respecte a les operacions subscrites en el mateix període de 2010. La caiguda de les hipoteques 
en el conjunt de l'Estat espanyol ha estat similar. El descens d'operacions ha estat del 42,40%, 
en passar de les 56.734 hipoteques firmades al juny de 2010 a les 32.680 del sisè mes 
d'enguany. 
 
Si s'analitza l'evolució de les hipoteques durant el primer semestre de l'any, a Catalunya s'han 
signat 38.500 operacions, un 25 per cent menys respecte a les 51.290 hipoteques signades 
durant els sis primers mesos del 2010. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 
Dimarts 30 d’agost 2011 
 

• -52%: Hipoteques gironines en caiguda lliure 
 

El sector immobiliari està vivint un nou any negre, com el 2009, després del respir d'un 2010 
amb incentius per a la compra d'habitatges. Les hipoteques han baixat un 52,4% al juny a les 
comarques gironines en comparació al mateix mes de l'any passat. En total, es van registrar 
611 contractes quan un any enrere n'eren 1.285. En xifres de capital, el preu mitjà de les 
hipoteques va ser de 61.865 euros. 
 
Al conjunt de Catalunya, les hipoteques han patit un descens del 45% al juny, el descens més 
important en 29 mesos, des del gener de fa dos anys. Aleshores la caiguda va arribar a superar 
el 50%, però venia de rècords de vendes. Ara plou sobre mullat, i amb l'última baixada, el 
nombre d'hipoteques va batre al juny el seu mínim històric, amb només 4.606. Cap altre mes 
des del 1995, quan l'INE va començar a recopilar les dades, no s'havien firmat tan poques 
hipoteques. Al conjunt de l'Estat s'han concedit 32.680 hipoteques al juny, un 42,4% menys. 
 
El mal moment del sector immobiliari s'explica, a més d'una crisi que es va allargant i no deixa 
entreveure el final, pels darrers -i propers- canvis fiscals, que l'han deixat en una situació de 
provisionalitat que convida a esperar. "S'esperava que baixessin", explica el professor 
d'economia de la UPF José García Montalvo, per la tendència negativa iniciada a principis d'any 
amb la fi de les desgravacions en les hipoteques. Això va fer que moltes famílies avancessin la 
seva compra, i va fer que les vendes aguantessin. Però ara, sense aquest avantatge i davant la 
possibilitat que el PP torni a introduir les desgravacions, pocs són els que s'hi atreveixen. A 
més, la tendència dels preus també convida a ajornar la compra: "És millor esperar-se, cada 
mes que t'esperes baixa el preu", diu Montalvo. El dubte ara és si es notarà la baixada de l'IVA 
del 8% al 4% d'ara fins a final d'any, atès que només és per a pisos nous i que el PP ha promès 
mantenir durant tot el 2012. "Si té algun efecte serà psicològic", opina Montalvo. 
 
Els diners prestats per bancs i caixes van caure més que el nombre d'hipoteques, gairebé un 
50%, i la hipoteca mitjana a Catalunya continua a la baixa, amb 116.700 euros. "Cau més que 
els preus", destaca el professor. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 
Dimarts 30 d’agost 2011 
 

• El nombre de persones centenàries es triplica en una dècada 
 

El nombre de persones amb 100 o més anys s'ha disparat a Catalunya, i les comarques 
gironines no en són una excepció. Les dades més recents de l'Institut d'Estadística (Idescat) 
posen de manifest que en només 10 anys la població de les comarques gironines amb un segle 
d'edat s'ha multiplicat per tres, passant de 38 l'any 2000 a 126 ?l'any 2010. Això significa que el 
creixement de centenaris a la demarcació ha estat bastant més superior que en el conjunt 
global de Catalunya, que en una dècada s'ha duplicat. En l'any 2010 hi havia censades a 
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Catalunya 2.322 persones amb 99 o més anys, mentre que en l'any 2000 eren 1.191 els 
ancians que havien superat els 99. 
 
Les dades de l'Idescat també revelen que la majoria de persones amb més de 100 anys han 
estat sempre dones, tant el 2000 com el 2010. A Girona el nombre de dones centenàries és 
gairebé tres vegades superior al d'homes amb la mateixa edat. 
 
A Catalunya, dels 2.322 centenaris empadronats l'any passat, 1.843 eren dones i tan sols 479 
eren homes, mentre que l'any 2000, del total de 1.191 longeus, 891 eren dones i 300 homes. 
 
Diversos estudis relacionen les hormones i el funcionament del cor de la dona com a factors 
que propicien més longevitat a les fèmines, encara que també destaquen que aquesta 
longevitat femenina va acompanyada sovint d'una pitjor salut de les dones en la seva tercera 
edat. Aquest augment de la longevitat dels catalans també s'explica per les millors condicions 
de vida i alimentació i els avenços mèdics. 
 
En qualsevol cas, el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat ha constatat 
aquest increment de persones centenàries i ha triplicat el nombre de medalles que els 
concedeix com a homenatge. Segons dades recollides per Efe al Departament de Benestar 
Social i Família, en l'any 2010 es van concedir 272 medalles Centenàries i 15 medalles de Llarga 
Vida, que representen el triple que les 93 medalles Centenàries que la Generalitat va atorgar a 
persones amb motiu del seu segle de vida. 
 
El 1998 es van lliurar 93 medalles centenàries, que van ser 110 a l'any següent, 125 el 2000, 
147 el 2001, 166 el 2002, 154 el 2003, 142 el 2004, 173 el 2005, el mateix nombre el 2006, 
189 el 2007, 227 el 2008, 241 el 2009 i 272 l'any passat. 
 
La xifra de medalles centenàries tornarà a créixer previsiblement aquest any ja que el 
Departament de Benestar Social i Família ja n'ha lliurat 173 només fins al 20 de juliol. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 
Dimecres 31 d’agost 2011 
 

• Girona ha rebut més de 140 alumnes fora de termini però diu que hi ha 
plaça per a tots 

 
L'Oficina Municipal d'Escolarització de Girona ha rebut, de moment, 142 nous alumnes fora del 
termini establert per distribuir els estudiants als centres escolars. En total hi haurà uns 15.700 
alumnes a la ciutat, fet que suposa aproximadament un 2 % més que el curs passat, segons va 
informar Ràdio Girona. 
 
Tot i que aquesta quantitat d'alumnes arribats i no previstos inicialment, l'equip de govern 
assegura que hi haurà plaça per a tothom. Hi ha 94 nous inscrits entre P3 i sisè, dels quals 
tretze són del primer curs. En aquest cas, segons ha indicat la regidora d'Ensenyament, Isabel 
Muradàs, a aquest diari, no hi haurà problemes de places perquè hi ha lloc disponible al CEIP 
Pericot i a la nova escola que es posa en funcionament aquest any, als mòduls prefabricats que 
antigament havien acollit el CEIP Domeny. 
 
La resta dels nous estudiants gironins estaran a cursos d'infantil, primària i secundària i també 
es podran distribuir en els diferents centres educatius de la ciutat, tot i que la regidora admet 
que a ESO els percentatge d'ocupació de les aules és "més elevat". 
 
El nombre però encara pot anar creixent i fins i tot poden incorporar-se alumnes a les aules 
amb les classes ja iniciades. Isabel Muradàs, però, assegura que treballen amb la previsió que 
també tindran garantida una plaça escolar encara que arribin a mig curs. I assenyala que 
enguany no hi haurà cap bony. 
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De fet, al curs 2010-2011 es van arribar a comptabilitzar 569 alumnes fora de termini. 
D'aquests, 49 eren de les escoles bressol, 357 eren alumnes d'infantil i primària i 163 més eren 
de secundària. Respecte a l'any anterior, la dada s'havia reduït un 8 %, ja que el curs 2009-
2010 van ser al voltant de 670 alumnes. 
 
L'INE també indica les dades de juny de 2011 sobre la zona turística de la Costa Brava i el punt 
turístic de Lloret de Mar. 
 
El grau d'ocupació a la Costa Brava ha estat d'un 58,35 per cent, una dada que ha presentat un 
augment del 11,93 per cent respecte al grau d'ocupació del juny de 2010 (52,13 per cent). La 
marca turística ha rebut, a més, la visita d'un total de 374.967 turistes. Pel que fa a les 
pernoctacions, s'indiquen els totals de 990.978 pernoctacions de viatgers residents a Espanya i 
314.424 pernoctacions de viatgers procedents de l'estranger. Mentre que l'estada mitjana pel 
mes de juny a les costes gironines ha estat d'un 3,48. 
 
El punt turístic de Lloret de Mar ha presentat un grau d'ocupació per places del 70,32 per cent, 
mentre que al juny de l'any passat l'ocupació hotelera es situava a un 62,13 per cent. Per tant, 
hi ha hagut un augment del 13,18 per cent del grau d'ocupació per aquest mes de juny.  
 
El nombre de viatgers totals ha estat de 140.338 visitants, mentre que les pernoctacions per 
residents d'Espanya ha estat de 73.445, i el total de pernoctacions per viatgers procedents de 
l'estranger, 598.154. L'estada mitjana dels allotjats a Lloret de Mar ha estat d'un 4,79. Pel que 
fa al grau d'ocupació, Catalunya presenta un total de 63,03 per cent, i les províncies de 
Tarragona (70,21) i Barcelona (67,57) se situen per sobre de l'ocupació hotelera de Girona 
(56,38). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
 

Dimecres 31 d’agost 2011 
 

• El preu dels cotxes usats baixa un 9% 
 

El preu mitjà dels cotxes de segona mà a Girona va tancar el juliol amb una caiguda del 8,7% 
respecte al mateix període de l'any anterior, fins a situar-se en 10.159 euros. En el conjunt de 
Catalunya el descens va ser del 6,5% i a l'Estat espanyol el preu també va baixar -un 3,5%- i 
es va situar en els 12.800 euros, segons dades de la plataforma de vehicles Autoscout24. Per 
demarcacions, les Canàries i la comunitat de Madrid van ser les que van marcar els preus més 
alts al juliol a l'Estat amb 14.643 i 13.919 euros. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 

 
 
 

Dijous 1 de setembre 2011 
 

• Els conductors infractors deuen un milió d'euros a l'Ajuntament de Girona 
 

L'Ajuntament de Girona acumula impagaments per valor d'un milió d'euros de 
conductors infractors que no paguen les multes de trànsit. La majoria de sancions són 
per haver aparcat sense treure el tiquet o haver excedit el temps a la zona blava, haver 
estacionat a zones de càrrega i descàrrega, o excés de velocitat. Des del 2009, 
l'Ajuntament arrossega 40.000 expedients de conductors infractors que, passat el 
període voluntari i també havent-los reclamat les multes amb recàrrecs, no han pagat. 
En aquests casos, el consistori recorre a la via executiva, que suposa l'embargament 
dels comptes. El rècord el té un conductor de la ciutat que acumula 125 denúncies i 
deu a l'Ajuntament 4.771 euros. Aquest conductor té un perseguidor a poca distància 
que acumula ja 121 sancions. 
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El maig del 2010 va entrar en vigor una nova normativa que igualava els imports de les 
sancions de trànsit a tots els municipis i que, en general, les encaria. Aquest canvi de 
normativa va fer, segons la regidora d'Hisenda, que la gent s'afanyi a pagar, i cada 
vegada es paguen més multes en període voluntari. Durant el 2009, la Policia Municipal 
va posar 80.100 multes, per valor de 1.382.000 euros, dels quals va aconseguir 
recaptar 807.000 euros. El 2010, es van posar 67.000 multes -un 15% menys-, per 
valor de 1.399.000 euros, dels quals es van recaptar 893.000 euros. 
 
Durant els primers sis mesos d'aquest any, l'Ajuntament ja ha posat 36.000 multes a 
conductors infractors, per valor 1.247.000 euros. En període voluntari, els conductors ja 
han pagat un total de 817.903 euros.  
 
La regidora remarcat que cada vegada es posen menys sancions i ho ha atribuït a la 
crisi i al fet que les multes ara són més cares. Per exemple, si el 2008 la policia va 
sancionar 8.265 cotxes per haver estacionat en passos de vianants o voreres, el 2010 la 
xifra va caure gairebé a la meitat: 4.369 multes. Passa el mateix amb les sancions per 
no haver posat tiquet en zona blava, que han passat de 20.851 el 2008 a 16.016 el 
2010. 
 
Per haver depassat el límit horari en zona blava també hi ha hagut un decrement: 
d'11.458 el 2008 a 9.243 el 2010. L'únic capítol en què hi ha hagut un augment 
destacat és el de les multes per velocitat, que s'han duplicat: de les 2.732 del 2008 a 
les 5.502 de l'any passat.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dijous 1 de setembre 2011 
 

• Els conductors infractors deuen un milió d'euros a l'Ajuntament de Girona 
 

L'Ajuntament de Girona acumula impagaments per valor d'un milió d'euros de 
conductors infractors que no paguen les multes de trànsit. La majoria de sancions són 
per haver aparcat sense treure el tiquet o haver excedit el temps a la zona blava, haver 
estacionat a zones de càrrega i descàrrega, o excés de velocitat. Des del 2009, 
l'Ajuntament arrossega 40.000 expedients de conductors infractors que, passat el 
període voluntari i també havent-los reclamat les multes amb recàrrecs, no han pagat. 
En aquests casos, el consistori recorre a la via executiva, que suposa l'embargament 
dels comptes. El rècord el té un conductor de la ciutat que acumula 125 denúncies i 
deu a l'Ajuntament 4.771 euros. Aquest conductor té un perseguidor a poca distància 
que acumula ja 121 sancions. 
 
El maig del 2010 va entrar en vigor una nova normativa que igualava els imports de les 
sancions de trànsit a tots els municipis i que, en general, les encaria. Aquest canvi de 
normativa va fer, segons la regidora d'Hisenda, que la gent s'afanyi a pagar, i cada 
vegada es paguen més multes en període voluntari. Durant el 2009, la Policia Municipal 
va posar 80.100 multes, per valor de 1.382.000 euros, dels quals va aconseguir 
recaptar 807.000 euros. El 2010, es van posar 67.000 multes -un 15% menys-, per 
valor de 1.399.000 euros, dels quals es van recaptar 893.000 euros. 
 
Durant els primers sis mesos d'aquest any, l'Ajuntament ja ha posat 36.000 multes a 
conductors infractors, per valor 1.247.000 euros. En període voluntari, els conductors ja 
han pagat un total de 817.903 euros.  
 
La regidora remarcat que cada vegada es posen menys sancions i ho ha atribuït a la 
crisi i al fet que les multes ara són més cares. Per exemple, si el 2008 la policia va 
sancionar 8.265 cotxes per haver estacionat en passos de vianants o voreres, el 2010 la 
xifra va caure gairebé a la meitat: 4.369 multes. Passa el mateix amb les sancions per 
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no haver posat tiquet en zona blava, que han passat de 20.851 el 2008 a 16.016 el 
2010. 
 
Per haver depassat el límit horari en zona blava també hi ha hagut un decrement: 
d'11.458 el 2008 a 9.243 el 2010. L'únic capítol en què hi ha hagut un augment 
destacat és el de les multes per velocitat, que s'han duplicat: de les 2.732 del 2008 a 
les 5.502 de l'any passat.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dijous 1 de setembre 2011 
 

• Apartaments i cases rurals arriben a un 90% d'ocupació el mes d'agost 
 

Els apartaments i les cases rurals gironines han tancat l'agost amb una ocupació de 
prop del 90%. Segons l'Associació Turisme Rural Girona, el juliol va estar marcat per les 
poques reserves i el mal temps, però les dades d'aquest agost, amb una ocupació 
mitjana del 80%, han servit per remuntar les del mes anterior. Els establiments rurals 
de la costa quasi han aconseguit el ple absolut i les cases de les comarques de la Selva, 
l'Alt i el Baix Empordà han registrat ocupacions d'entre el 90% i el 95%, superior al 
juliol, en què la mitjana va ser del 70%. Les comarques que han rebut menys turistes 
són les pirinenques: la Cerdanya i el Ripollès han saldat l'agost amb una ocupació del 
60%, gairebé el doble que durant el juliol, en què va ser del 35%. Per la seva banda, 
Josep Comaposada, president de l'Associació Turística d'Apartaments de les comarques 
gironines, insisteix que l'agost haurà estat un mes "decent" i que es tancarà amb una 
ocupació superior al 90%. 
 
Ahir, el Instituto Nacional de Estadística (INE) va publicar dades d'ocupació del mes de 
juliol en apartaments turístics, cases rurals i càmpings, i es detecta un augment del 
nombre de pernoctacions en la majoria d'aquests establiments de les comarques 
gironines en comparació del juliol de l'any passat. Aquest increment destaca 
especialment en el cas dels allotjaments rurals, en què les xifres per ocupació han 
caigut un 14,70% a les comarques gironines i les pernoctacions, per contra, han pujat 
un 15,5%. Un factor destacable en aquest cas és la davallada de l'11,7% de les 
pernoctacions pel que fa a visitants procedents de l'Estat i, en canvi, l'increment d'un 
85% del nombre de turistes estrangers. Pel que fa a pernoctacions en apartaments 
turístics, l'increment és d'un 3,75%. 
 
A part, malgrat que l'Associació de Càmpings de Girona vol esperar a fer un balanç de 
la temporada, l'INE constata que els càmpings de la Costa Brava són els preferits de 
l'Estat i que al juliol hi va haver 1,9 milions de pernoctacions. Al conjunt de la 
demarcació es van superar els dos milions. 
 
Amb 162.600 pernoctacions el mes de juny, l'activitat hotelera de la Catalunya del Nord 
va créixer un 5,8% en relació amb el mateix període de l'any passat, segons indiquen 
les últimes dades de l'INSEE (institut d'estadístiques francès).  
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Divendres 2 de setembre 2011 
 

• Les matriculacions de cotxes acumulen un descens del 24% aquest any a 
Girona 

 
Els cotxes venuts a la província de Girona a l'agost van sumar 844 vehicles, fet que 
suposa un increment del 20,6% en relació amb el registre de l'agost del 2010, segons 
dades de l'Associació Nacional de Venedors de Vehicles a Motor, Reparació i Recanvis 
(GANVAM), que representa a 4.600 concessionaris i serveis oficials i 3.000 
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compravendes. En l'acumulat dels vuit primers mesos de l'any, a Girona el descens de 
les vendes ha arribat fins el 23,67%, amb unes vendes absolutes de 7.536 unitats. 
 
Segons GANVAM, aquest augment de les compres de vehicles a Girona durant el mes 
d'agost es va deure principalment a l'increment de les vendes de turismes, que es van 
elevar un 18,8%, fins a les 707 unitats venudes, així com per l'alça en les adquisicions 
de tot terrenys, que van augmentar un 30,5%, fins a registrar les 137 matriculacions el 
mes passat. 
 
En el conjunt de Catalunya, la matriculació de vehicles utilitaris i tot terrenys ha caigut 
gairebé un 25% els primers vuit mesos de l'any en comparació amb el mateix termini 
de l'any passat. Entre el gener i l'agost del 2011 s'han matriculat 79.301 vehicles 
d'aquest tipus, mentre que l'any passat la xifra havia estat de 105.111. En la 
comparativa mensual, però, la xifra puja prop d'un 10%, de 7.159 utilitaris i tot 
terrenys aquest agost als 6.526 de l'any passat. Per demarcacions, la de Tarragona és 
la que més nota la crisi, amb una caiguda en l'acumulat del 36,37% de les vendes. 
 
En canvi, el capítol que més ha augmentat és el de les empreses que lloguen cotxes. En 
el balanç interanual les matriculacions han crescut gairebé un 37% (de 92 a 126), 
mentre que en l'acumulat ha crescut un 16,86% (de 1.210 a 1.414). 
 
Però allà on hi ha hagut més vendes és a l'apartat de flotes per a empreses, amb un 
increment de gairebé el 28,5% (de 2.303 a 2.958) en la relació interanual. En la 
comparativa de l'acumulat dels primers vuit mesos de l'any, la xifra ha estat 
lleugerament superior aquest any, passat de 31.203 vehicles a 32.739 (4,92%). 
 
La situació catalana és una mostra de la que es viu a la resta de l'Estat. Segons el 
Gremi de Venedors de Vehicles (Ganvam) entre el gener i l'agost d'aquest any s'ha 
perdut un 22,2% de quota de mercat, amb un volum total de 568.354 unitats.  
 
Igualment, el canal de particulars, segueix mostrant un comportament molt negatiu i 
registra ja 14 mesos de caigudes consecutives. En total acumula un 41,2% de caiguda, 
amb un total de 257.361 matriculacions en el termini gener- agost.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 

Divendres 2 de setembre 2011 
 

• El preu dels pisos de segona mà cau un 8% en un any 
 

El preu dels pisos continua el descens que va iniciar des que va tocar sostre, el 2007, i 
que només es va interrompre l'any passat a causa d'un augment temporal de la 
demanda. En l'últim any, el preu dels habitatges de segona mà ha caigut un 7,9% a 
Catalunya, segons l'índex immobiliari fotocasa.es, que elabora aquest portal amb 
l'escola de negocis IESE sobre una mostra de 800.000 immobles a tot l'Estat espanyol. 
 
A l'agost, el preu mitjà de l'habitatge va situar-se en els 2.807 euros per metre quadrat, 
mentre que dotze mesos abans estava en els 3.047 euros. Només respecte al mes 
anterior els preus ja han baixat de mitjana gairebé un punt. Bona part d'aquest 
abaratiment s'ha produït ja durant aquest any, de nou particularment dur per al sector 
immobiliari. En aquests vuit mesos, el preu ha baixat un 6,3%. En el conjunt de l'Estat, 
els preus han baixat un 4,2% aquest any i un 6,1% des de l'agost del 2010. El metre 
quadrat es paga a 2.160 euros. 
 
Barcelona és la demarcació catalana més cara, i la tercera de l'Estat, amb un preu 
encara superior als 3.000 euros el metre quadrat. En canvi, a les comarques de Lleida 
no arriba ni als 1.800, tot i que és la demarcació catalana on menys ha baixat el preu 
en l'últim any, un 4,3%. La demarcació de Girona, amb més de 2.300 euros el metre 
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quadrat, se situa com la de Barcelona entre les més cares, mentre que la de Tarragona 
està per sota de la mitjana estatal, amb uns 2.000 euros. 
 
Sitges és el municipi més car de Catalunya, segons les dades d'habitatges de segona 
mà de fotocasa.es, amb més de 4.000 euros el metre quadrat. Barcelona és el segon i 
Sant Cugat del Vallès, el tercer. El més barat és Sant Carles de la Ràpita, amb 1.700 
euros, seguit de Lleida, Berga i Salt. En l'àmbit estatal, la capital més cara és Sant 
Sebastià, amb més de 5.000 euros el metre quadrat, seguida de Bilbao, Barcelona 
(3.836) i Madrid. Lugo (1.690) és la més barata, seguida de Huelva i Lleida (1.736). Si 
comprar-se un pis a Barcelona és car, encara ho és més a Sarrià, on el metre quadrat 
es paga a 5.840 euros, mentre que a Sant Gervasi- Galvany també se superen els 
5.000 euros. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dissabte 3 de setembre 2011 
 

• L'atur trenca la treva 
 

La crua realitat s'ha acabat imposant i a l'agost, després de quatre mesos de 
descensos, l'atur ha tornat a pujar. Els números demostren que les veus que alertaven 
que la treva era un miratge no estaven equivocades. A les comarques gironines, la 
suma de 1.545 desocupats més inscrits en les oficines de treball suposa un increment 
de l'atur d'un 3,12% respecte al juliol i fa que Girona sigui la demarcació de Catalunya 
on més ha crescut aquest índex. A més, aquest increment percentual és el tercer més 
alt de l'Estat, només superat per Segovia (3,65%) i Osca (3,29%). 
 
En xifres totals, hi ha 50.911 gironins sense feina. La visió optimista d'aquestes dades 
és que, en termes interanuals, l'increment de l'atur a les comarques gironines ha estat 
d'un 2,10% i, en aquest cas, és la xifra més baixa de les demarcacions catalanes. 
 
A Catalunya, s'han inscrit a les llistes del Servei d'Ocupació 13.779 persones, un 2,4% 
més que al juliol i un 5,2% més que fa un any. L'agost és un mes tradicionalment 
dolent perquè els contractes de la temporada turística s'han formalitzar durant els 
mesos previs però tant la Generalitat com els sindicats van alertar ahir que el problema 
del mercat de treball va molt més enllà del tema estacional, començant per la picaresca 
de les empreses que fan fora la gent a l'estiu per tornar-la a agafar al setembre per 
estalviar-se les vacances. 
 
A més, els sindicats apunten que la bona campanya turística hauria hagut de fer 
augmentar el nombre de contractes, però l'hostaleria i el comerç, en molts casos, 
"s'han apanyat amb la mateixa gent, precaritzant encara més les condicions de treball", 
diu Aurora Huerga, secretària de polítiques socials de CCOO de Catalunya. També es 
noten els efectes de les retallades. 
 
Tot i que l'augment de l'atur perd força en relació amb l'agost del 2010, Catalunya és la 
comunitat on més ha crescut el nombre de desocupats. A l'Estat, l'atur puja en 51.185 
persones, un 1,25% més. 
 
Fonts del govern català parlaven del pes de l'economia submergida i aprofitaven per 
exigir el traspàs de les competències per sancionar empreses que fan pràctiques 
il·legals. 
 
El sector serveis lidera la pujada de l'atur a Catalunya, amb 10.916 desocupats més, 
seguit de la construcció. També hi ha més aturats a la indústria, tot i que és aquest 
sector el que va regalar ahir l'única dada encoratjadora: en taxa interanual i gràcies a la 
bona dinàmica exportadora, la desocupació ha baixat al sector industrial un 6%. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
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Dissabte 3 de setembre 2011 
 

• L'atur torna a pujar a Girona en 1.541 persones després de 4 mesos de 
caigudes 

 
Males notícies per al mercat de treball gironí. Després de quatre mesos de baixades, 
l'atur va tornar a pujar a l'agost i va registrar 1.541 nous aturats a la província de 
Girona, un increment del 3,12% respecte al juliol, que va situar el total d'aturats en 
50.911. Aquest increment intermensual és el més alt de Catalunya i el tercer més elevat 
de tot l'Estat espanyol. Només Osca -amb un increment del 3,29%- i Segovia - amb un 
augment del 3,65%- van registrar un increment més acusat. 
 
Segons les dades de l'atur difoses ahir pel Ministeri de Treball i Immigració, en l'últim 
any la desocupació va pujar en 1.047 persones (el 2,10%). 
 
A l'agost, la desocupació va augmentar sobretot en el sector de la construcció 
(+4,07%), seguit dels serveis (+4,03%) i la indústria (+1,84%), encara que va baixar 
en l'agricultura (-7%) i en el col·lectiu sense ocupació anterior (-1,30%). 
 
Respecte al juliol, la desocupació entre els homes va pujar en 850 persones (+3,19%), 
fins a situar el total en 27.493, i entre les dones en 691 (+3,04 %) per situar-se en 
23.418. 
 
Pel que fa a la contractació a la demarcació, a l'agost es van signar 15.148 contractes, 
fet que en suposa 351 més (+2,37%) que en el mateix mes de 2010 i, d'aquests, 1.470 
van ser indefinits, 24 més respecte a fa un any. La prestació mitjana que cobren els 
desocupats gironins se situa en 837 euros al mes, en línia amb la mitjana estatal. Tot i 
que la desocupació en els últims anys s'ha disparat, el fet que molts aturats ja hagin 
esgotat totes les prestacions ha fet baixar la xifra global que l'Estat hi destina fins a 
situar-la en 35,58 milions d'euros a Girona. 
 
En el conjunt de Catalunya, el nombre d'aturats va sumar 584.648 persones a les llistes 
del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) cosa que suposa un increment de 13.779 
persones, un 2,41% més, en relació amb el juliol d'aquest any. 
 
L'augment de l'atur l'agost d'aquest any perd certa intensitat en relació amb l'increment 
que es va registrar l'agost del 2010, quan la desocupació va pujar 16.703 persones, un 
3,10% més que el juliol. Tot i això, aquest increment trenca amb quatre mesos 
consecutius de baixades de la desocupació. En el conjunt de l'Estat, l'atur puja 51.185 
persones, l'1,25% més. Barcelona és la demarcació de l'Estat on l'atur puja més. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dissabte 3 de setembre 2011 
 

• La Temporada Alta més ambiciosa 
 

El pressupost d'aquest any és de 2,6 milions d'euros, la programació inclou 94 
espectacles, 41 dels quals són estrenes absolutes, amb el risc que això comporta, i el 
proper dia 15 es posaran a la venda l'esborronadora qualitat de 60.000 entrades, quasi 
una per gironí. 
 
El director rus Lev Dodin, amb l'estrena a Espanya d'una nova producció d'Oncle Vania, 
de Txékhov, encapçala el cartell de la vintena edició del Festival Temporada Alta, que 
també acollirà la posada de gala de dos més destacats representants del teatre de l'est 
europeu: Krystian Lupa i Oskaras Korsunovas. La cita, que tindrà lloc del 30 de 
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setembre a l'11 de desembre als escenaris habituals de Girona i Salt, va ser presentada 
ahir pel seu director, Salvador Sunyer, qui va expressar la confiança que la presència de 
Dodin, Lupa i Korsunovas actuï com a "esquer" que atregui l'atenció a un certamen 
amb forta presència d'autors catalans. 
 
Fins 52 espectacles dels 94 programats provenen de Catalunya, encara que el cap de 
cartell és Lev Dodin, Premi Europa del Teatre el 2009, qui visita per primera vegada el 
Temporada Alta. Sunyer va qualificar Dodin com "un dels grans pares del teatre rus", 
mentre que Krystian Lupa, que igualment estrena a Espanya l'obra Waiting Room.0, va 
ser definit com "el millor director del món". La tripleta de l'Est la completa el lituà 
Oskaras Korsunovas, qui també estrenarà a Espanya La Tempesta, de William 
Shakespeare. Respecte a la programació internacional del Temporada Alta, Salvador 
Sunyer va destacat també la presència dels argentins Ricardo Bartis, Daniel Veronese i 
Romina Paula. Altres directors destacats són Jan Fabre, Christoph Marthaler, la 
companyia belga Peeping Tom i la mexicana Largatijas Tiradas al Sol. Pel que fa a la 
presència catalana, directors com Carles Santos, Mario Gas o Alex Rigola estrenaran 
obres en el marc del Temporada Alta. 
 
Sunyer va dir que el Festival d'aquest any serà "el millor" pel nombre d'espectacles i 
varietat de la programació, però també "el que té més risc, perquè de les 94 obres 
programades, 41 són estrenes". El festival posarà 60.000 entrades a la venda el proper 
dia 15. 
 
El festival arriba a un final d'etapa, perquè s'acaben les aportacions europees del 
programa Interreg, però Sunyer ja barrina com "reinventar-se" amb projectes també 
transfronterers i de més ampli abast, que incloguin fins i tot Tolosa de Llenguadoc. El 
pressupost d'aquest any és de 2,6 milions d'euros. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 

 
Divendres 9 de setembre 2011 
 

• Daltabaix en les vendes d'habitatges, que cauen un 38% el segon trimestre 
 

Les dades de vendes d'habitatges confirmen que la treva que vivia el sector immobiliari 
definitivament s'ha acabat. El 2010 va ser millor que el 2009 gràcies a l'anunci que a 
finals d'any se suprimirien les deduccions fiscals en la hipoteca, cosa que va animar el 
mercat durant l'any passat però que l'ha deprimit aquest 2011. El segon trimestre es 
van vendre a Catalunya 12.425 habitatges, un 38,1% menys que als mateixos mesos 
de l'any passat. Ja el primer trimestre, en què es van vendre 8.923 pisos, van caure un 
34%. 
 
Segons les dades del Ministeri de Foment, que es recullen des del 2004, mai abans les 
vendes immobiliàries havien estat tan baixes en un segon trimestre. Fins i tot el 2008 i 
el 2009, quan la caiguda del sector estava en el seu auge, es van vendre més 
habitatges que en aquest darrer trimestre. 
 
El descens de l'últim any ha estat menys intens a les demarcacions més turístiques. A 
les comarques gironines el nombre de transaccions immobiliàries va baixar un 27% el 
segon trimestre, i un 32% a les de Tarragona. A la demarcació de Barcelona van caure 
un 40,5% i a la de Lleida es van vendre menys de la meitat d'habitatges que un any 
enrere. 
 
El segment de pisos nous és el que s'ha ressentit més, ja que són els més cars. Han 
baixat un 49%, per un 33% dels usats. A més de la crisi econòmica, el preu és el gran 
fre per a la venda de pisos. Per Idealista, la crisi del sector "se soluciona pels preus", 
amb més ofertes. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  

 132

http://www.diaridegirona.cat/tema-dia/2011/09/03/temporada-alta-mes-ambiciosa/512576.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/451125-daltabaix-en-les-vendes-dhabitatges-que-cauen-un-38-el-segon-trimestre.html


 
 

Dissabte 10 de setembre 2011 
 

• Quatre mil alumnes més i el mateix nombre de docents 
 

El curs 2011/12 començarà dilluns que ve a les comarques gironines amb un 3,6% més 
d'alumnes que l'anterior. Així dels 110.147 alumnes d'infantil, primària i secundària del 
curs passat, es passa als 114.201 escolars. La pressió més important a nivell quantitatiu 
recau en les escoles, amb prop de 2.700 nens de més. En canvi, el nombre de 
professors és el mateix que el del curs anterior: 8.400. El director d'Ensenyament a 
Girona, Albert Bayot, va assegurar que, a pesar de les incidències que es van registrar 
en l'adjudicació de places d'interins i substituts, tot el professorat serà dilluns a les 
aules i el curs començarà "amb tota normalitat". Bayot va puntualitzar que aquestes 
incidències, que es van produir per un error en el sistema telemàtic, van afectar 
únicament 50 docents gironins i no 411 com va denunciar el sindicat Ustec-Stes. Tot i 
així, el director d'Ensenyament va explicar que amb els nomenaments que es van fer 
fins ahir, les plantilles dels centres quedaran totes cobertes i els professors afectats 
tindran "una plaça de característiques semblants" a la que els hagués pertocat si no 
s'hagués produït un error en el sistema informàtic de nomenaments. Bayot va 
reconèixer que aquest sistema és "millorable", però va descartar tornar a fer els 
nomenaments de manera presencial, tal i com li va reclamar la Ustec, adduint que 
aquest tipus d'adjudicació "era molt feixuc". 
 
El director d'Ensenyament es va mostrar convençut que amb la reorganització de les 
plantilles arran de la supressió de la sisena hora i la introducció d'una hora més de 
docència es podrà assumir l'increment d'alumnes. 
 
El nombre de mòduls prefabricats per al curs que està a punt de començar serà de 
308,22 més que l'any anterior. Alguns d'aquests mòduls corresponen a la nova escola 
de Girona, a Domeny.  
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 

Dimecres 14 de setembre 2011 
 

• Els preus pugen a Girona una dècima a l'agost 
 

Els preus han pujat una dècima el mes passat en comparació del juliol a les comarques 
gironines i han fixat la inflació anual de la demarcació al 3,3%, la taxa més alta més 
alta de Catalunya. Les dades indiquen també que la demarcació acumula descensos de 
la taxa interanual des de l'abril passat. 
 
En el conjunt de Catalunya, la inflació continua el seu camí cap a la moderació i va 
tancar el mes passat en el 3% interanual, dues dècimes menys que al juliol. És el quart 
mes consecutiu en què l'IPC es relaxa respecte al mateix període de l'any anterior. El 
motiu principal és l'abaratiment del petroli, dels aliments i de la roba i el calçat. 
Respecte al juliol, l'IPC va pujar una dècima. 
 
La cotització del petroli als mercats internacionals va baixar a l'agost a causa del 
descens de demanda i de la caiguda de Gaddafi a Líbia, país que n'és un dels principals 
productors. Això ha fet baixar el preu del transport i ha moderat els preus dels aliments 
i les begudes no alcohòliques, a la qual cosa també han contribuït els baixos costos en 
origen de molts productes. 
 
Al conjunt de l'Estat espanyol, l'IPC va tancar l'agost també al 3%, una dècima menys 
que al juliol. El govern espanyol espera que continuï la moderació dels preus dels 
carburants i mantingui a ratlla la inflació 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
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Dijous 15 de setembre 2011 
 

• Prop de 500 empreses van tancar les portes a Girona el mes d'agost 
 

Girona va tancar el mes d'agost amb 30.453 empreses inscrites a la Seguretat Social, 
460 menys que un mes abans. Tot i que la temporada estival va permetre que 1.100 
noves empreses es donessin d'alta a Girona, no van poder compensar les 1.570 
companyies que es van donar de baixa. Després del gener, l'agost va ha estat el mes 
amb més baixes empresarials a la Seguretat Social. 
 
No obstant això, des de principis d'any, les empreses que s'han donat d'alta (11.891) 
superen el global de baixes (10.053). Una lleugera recuperació que no permet encara 
fer incrementar el teixit empresarial en termes interanuals. A finals d'agost, la 
demarcació de Girona comptava amb 323 empreses menys que fa un any. 
 
Bona part de les altes a la Seguretat Social són reactivacions de s0cietats donades de 
baixa prèviament. I és que, segons dades del Registre Mercantil aportades per 
l'estadística de societats mercantils de l'INE, a Girona s'han creat des de principis d'any 
873 noves societats, un 3,4 per cent més que en el mateix període de l'any passat. Més 
negatives són les dades de dissolucions d'empreses gironines fetes efectives al 
Registre, que se situa en 337, fet que suposa un creixement interanual de gairebé el 27 
per cent. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dissabte 17 de setembre 2011 
 

• Sous més baixos per als gironins que estrenen feina 
 

Una de cada tres persones de les que han trobat feina al darrer any cobren menys pel 
mateix lloc de treball. En contraposició, el 15% d'aquests treballadors que s'han 
incorporat el darrer any cobren més que els que van ser contractats amb antelació. 
 
Aquesta és una de les dades més significatives d'un estudi sobre les retribucions 
laborals a les comarques gironines, elaborat per Eurogrup per encàrrec del Fòrum 
Carlemany. En total, s'ha treballat amb 40 empreses de la demarcació i de la seva àrea 
d'influència, dada que representa una mostra de 6.405 treballadors. El 70% de la 
mostra és d'empreses dels sectors alimentari, metal·lúrgic i químic. Des del darrer 
estudi, realitzat el 2008, s'ha detectat un descens en la taxa de baixes voluntàries i 
d'absentisme. Pel que fa a l'absentisme, l'estudi evidencia un descens del 20% respecte 
al 2008 de la causa per malaltia. Han crescut els contractes eventuals o a través 
d'empreses de treball temporal o en conveni de pràctiques un 5,8%, pràcticament el 
mateix percentatge (un 6%) que s'han reduït els contractes indefinits els darrers dos 
anys. S'ha duplicat també la contractació d'autònoms per a posicions directives (d'un 
7% a un 14%), i moltes de les empreses han adoptat des del 2008 el criteri retributiu 
de premiar l'assoliment de resultats, sobretot per als col·lectius de direcció, comercials i 
comandaments intermedis. Pràcticament nou de cada deu empreses apliquen 
retribucions variables als diferents col·lectius de les seves organitzacions. Gairebé el 
70% tenen un sistema d'horari flexible. Els sistemes més utilitzats són la flexibilitat en 
l'entrada i la sortida o l'horari flexible o pactat. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
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Dissabte 17 de setembre 2011 
 

• Les grans empreses gironines facturaran un 9% més l'any 2011 
 

Les grans empreses gironines comencen a sortir del pou i deixen enrere la crisi. Aquest 
any preveuen un increment net de la facturació d'un 9% i un augment dels beneficis. 
Són dades d'un estudi encarregat per Fòrum Carlemany, en el que han participat 40 
empreses gironines i del seu àmbit d'influència. 
 
Segons l'informe, presentat ahir a Girona, la facturació mitjana de les empreses de la 
mostra és de 40 milions d'euros per l'any 2010. Pel 2011 es preveu un increment en la 
facturació d'un 9 per cent respecte l'any 2010 mentre que l'increment de l'any anterior 
va ser del 5 per cent.  
 
Aquesta bona evolució de les vendes es deu a la bona evolució de les exportacions -la 
majoria de les empreses són dels sectors metal·lúrgic, d'alimentació i químic- i 
repercutirà un important increment dels beneficis. 
 
Tot i la bona evolució de la xifra de negoci, les empreses analitzades van seguir 
destruint ocupació l'any passat. Amb una mitjana de 172 persones, la plantilla mitjana 
ha baixat un 4% en el darrer any.  
 
També ha caigut el pes de la contractació indefinida en aquestes companyies. En 
l'actualitat, el 85,4% del personal és fix, quan fa dos anys aquesta taxa arribava al 
91%. 
I és que la incertesa de la situació econòmica ha portat a incrementar la contractació 
eventual i la procedent d'ETT. Aquests modalitats de contracte van ser les primeres 
perjudicades per la recessió, i les primeres a reactivar-se un cop l'activitat s'ha 
recuperat. 
 
Els perfils d'operaris han estat els més contractats, l'últim any seguits dels perfils 
tècnics, dels administratius i comercials. 
Pel que fa a les retribucions, els salaris de les empreses estudiades creixeran aquest 
any a l'entorn del 2%. Només 14 de les 136 categories analitzades tenien una retribució 
inferior als resultats de fa dos anys. 
 
Una de les dades rellevants de l'anàlisi de les Polítiques de recursos humans és que la 
taxa de baixes voluntàries i d'absentisme han disminuït en els darrers dos anys. En 
quan a les causes d'absentisme a les empreses , s'observa que hi ha un descens d'un 
20% respecte a l'any 2008 de la causa per malaltia o incapacitat temporal. 
 
Segons l'estudi, un 66 per cent d'empreses de la mostra que no ha aplicat cap mesura 
de reducció de costos en els darrers dos anys. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dissabte 17 de setembre 2011 
 

• Els centres cívics acullen més de 370 cursos 
 

La Xarxa de Centres Cívics de l'Ajuntament de Girona presenta una nova proposta per 
al 2011/2012 amb la programació de més de 370 cursos per a totes les edats i l'oferta 
de més de 5.000 places per assistir-hi. El programa d'enguany és molt ampli i té moltes 
novetats. La diversitat dels cursos va des de la fotografia, la música, les arts plàstiques 
i escèniques, les manualitats, l'escultura o la cuina als idiomes, la literatura, 
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l'horticultura, l'astrologia, la formació d'adults, les activitats de salut i cos o la 
informàtica, entre d'altres. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Diumenge 18 de setembre 2011 
 

• La primera quinzena de setembre més calorosa dels últims 100 anys 
 

Aquesta primera quinzena de setembre a la ciutat de Girona ha estat la més calorosa 
des del 1911, any a partir del qual consten dades meteorològiques de la ciutat. En 
concret, la temperatura mitjana ha estat de 24,9 graus i ens hem de remuntar a l'any 
1985 per trobar una xifra similar, amb 24 graus. La manca de pluges i de vent han 
propiciat aquest càlid i atípic inici de mes que també ha deixat l'aigua de mar amb 
temperatures gens habituals. 
 
Ahir, per exemple, amb 24,7 graus a la superfície de mar a l'altura de les illes Medes 
quan la màxima en tot l'estiu -el passat 26 d'agost- va ser de 24,10 graus. Però tot cicle 
té un final i, a partir d'avui, les temperatures baixaran. 
 
Després d'un juliol plujós i d'un agost assolellat, els primers quinze dies de setembre 
han recuperat el que va faltar a l'inici de l'estiu, molta calor. Tanta que, de fet, han 
superat els registres històrics a la ciutat de Girona en una tendència extrapolable a tota 
la demarcació. 
 
La temperatura mitjana més elevada que fins ara es tenia constància per aquestes 
dates es va assolir l'any 1985, amb 24 graus. Enguany, s'ha superat en 9 dècimes, 
segons les dades de l'observador meteorològic Gerard Taulé a l'estació de Girona- Parc 
del Migdia. Pel que fa a les temperatures màximes en aquesta primera quinzena de 
mes, també marquen rècords. Ha estat el segon setembre amb una temperatura més 
elevada, d'una mitjana màxima de 31,3 graus només superada l'any 1985 amb 32,9 
graus. Altres anys amb una màxima tan alta van ser el 1962, amb 31,1 graus, el 1987 
amb 30,9, el 1949 amb 30,8 o el 1929 amb 30,7 graus. 
 
D'altra banda, des de l'any 1911 mai s'havien assolit unes temperatures mínimes tan 
elevades. En concret, aquest any la mitjana ha estat de 18,5 graus al costat del 16,5 
graus de l'any 2009, dels 16,4 el 2008 o els 16,3 dels anys 1926, 1924, 2010, 1927, 
1928 i 1925. 
 
Per Taulé, aquest setembre s'ha caracteritzat per un temps anticiclònic que sumat a la 
falta d'entrada d'aire fred, han perllongat la calor. A aquests factors s'hi ha d'afegir la 
humitat, molt elevada de nit (al voltant del 90 per cent) i de dia (del 45 per cent). 
Aquest últim fet explica l'anomalia tèrmica -desviació respecte a la mitjana d'una època- 
en la primera quinzena de setembre a Girona, que és de 3,4 graus per les temperatures 
màximes i de 4 graus per les mínimes en relació a la mitjana del mateix període de mes 
entre el 1911 i 2010. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 20 de setembre 2011 
 

• El nombre de divorcis torna a pujar després de tres anys 
 

Després de tres anys consecutius de descens en el nombre de divorcis a les comarques 
gironines, al 2010 va tornar a augmentar en un 3,8%, segons les dades que el Instituto 
Nacional de Estadística va fer públiques ahir. Dels 1.684 divorcis registrats el 2009 es 
va passar als 1.748 el 2010. I el nombre de separacions també van experimentar un 
increment del 20% en un any. Així de les 128 separacions del 2009 es va passar, el 
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2010, a les 154. Tot indica que la crisi ha deixat de ser un motiu per mantenir una 
relació conjugal sobretot per l'escenari a llarg termini que s'albira per a aquesta situació 
econòmica. 
 
El 2010, el nombre total de ruptures matrimonials a les comarques gironines es va 
tornar a situar a un nivell semblant al registrat el 2003, però molt lluny del que es va 
produir el 2006, en què es va registrar un augment espectacular arran de l'entrada en 
vigor de la llei que va permetre l'anomenat divorci exprés, tal com es pot veure en el 
gràfic adjunt. Després del 2006, la xifra de trencaments conjugals va començar a baixar 
progressivament fins arribar als 1.815 del 2009. El 2010 marca una inflexió en aquesta 
evolució amb 1.904 trencaments, la qual cosa representa un increment de prop del 5%. 
 
Segons les dades del 2010 corresponents a la demarcació de Girona, en un de cada 
tres casos el divorci va ser consensuat i la major part de les separacions es van fer 
després d'arribar a un acord mutu. 
 
Els esposos es van divorciar, en mig miler de casos, després de vint anys de matrimoni 
i l'edat mitjana tant en l'home com en la dona que se separa se situa dins de la franja 
dels 40 als 49 anys. La nacionalitat espanyola és la que predomina tant en els homes 
com en les dones que es divorcien. 
 
D'entre les parelles que es van divorciar, en la majoria dels casos (857) tenien fills 
menors al seu càrrec mentre que els 782 restants no en tenien. Abunden les parelles 
trencades amb un únic fill. 
 
En aquells matrimonis amb fills menors d'edat, la custòdia dels nens va ser atorgada en 
més de 700 a les mares i en una quarantena als pares. Quant a la pensió alimentària, 
en aquest cas són els pares els que majoritàriament s'han de fer càrrec de pagar-la. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimarts 20 de setembre 2011 
 

• Augmenten els divorcis a la província de Girona després de tres anys 
disminuint 

 
L'amor també està en crisi. O això, si més no, és el que certifiquen les dades que va 
publicar ahir l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Durant l'any 2010, 1.904 parelles de 
la província de Girona van posar fi al seu compromís etern. Per tant, aquesta xifra 
significa un augment del nombre de ruptures respecte al 2009, quan van registrar-se 
un total de 1.815 trencaments. Entrant en detall, tant els divorcis com les separacions 
s'han incrementat. Concretament, 1.748 parelles de la província de Girona van posar fi 
al seu matrimoni, durant el 2010, mitjançant el divorci. Això suposa el trencament de la 
tendència a la baixa que s'havia acumulat des de l'any 2007. 
 
I és que el 2006 va haver-hi 2.178 divorcis, el rècord històric de la demarcació gironina 
que encara continua vigent. Mentre que el 2007 es van divorciar 2.131 parelles, l'any 
2008 van ser 1.825 i el 2009 es van reduir fins a 1.684. Per això, durant el 2010, es va 
acumular un lleuger ascens del nombre de divorcis ja que en tot l'any, n'hi va haver 
1.748. D'aquesta manera, el divorci continua essent el mètode majoritari, que es fa 
servir a tota la província de Girona, a l'hora de trencar el compromís matrimonial. 
 
Pel que fa al nombre de separacions, un total de 154 parelles van utilitzar aquest tràmit 
per posar fi al seu matrimoni. Això també significa un trencament de la tendència a la 
baixa que, en aquest cas, s'havia anat registrant des de l'any 2005. El 2004 va ser quan 
es van separar més parelles a la demarcació gironina, amb un total de 1.241 ruptures. I 
és que el 2005 es van separar 949 matrimonis i, en canvi, el 2006 la xifra ja es va 
reduir notablement fins a les 260 separacions. Mentre que el 2007 es van separar 173 
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parelles, l'any 2008 van ser 171 i el 2009 van reduir-se fins a 128. Però, durant el 2010, 
les separacions van tornar a augmentar. En tot l'any passat, va haver-hi 154 casos de 
separació de parelles a tota la província de Girona. 
 
En canvi, les nul·litats van ser l'únic mètode de trencament de matrimoni que no va 
augmentar durant el 2010. Tot i això, la reducció va ser simbòlica ja que es va passar 
d'acumular tres nul·litats l'any 2009 a registrar-ne dues el 2010. Així, es confirma que 
les nul·litats continua sent el mètode més minoritari a la demarcació gironina per 
formalitzar la ruptura de parella. 
 
Curiosament, la majoria dels matrimonis que van posar fi al seu compromís, van ser els 
que acumulaven més de 20 anys de relació. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 21 de setembre 2011 
 

• Només es van fer 54 pisos nous a Girona el 2010 
 

El sector de la construcció a la ciutat de Girona ha tocat fons. Així ho evidencien les 
xifres de construccions de nous habitatges durant l'any passat, quan a la capital 
gironina només es van fer 54 habitatges de nova planta durant l'any passat. Un informe 
municipal evidencia que l'esclat de la bombolla immobiliària es va produir l'any 2008, 
quan ja només es van fer 129 pisos nous, mentre que el 2009 se'n van construir 157 
més. 
 
El contrast d'aquestes migrades xifres es palesa si s'observa el frenètic ritme de 
construcció que s'havia assolit en plena febre constructora, com per exemple que 
només l'any 1999 es van arribar a construir fins a 1.571 habitatges de nova planta a la 
capital gironina. Aquell any es manté com el capdavanter dels últims quinze en la 
construcció de nous habitatges. El tombant de segle va suposar una davallada, amb els 
primers símptomes de defalliment del sector, però el 2003 i el 2004 es van tornar a 
assolir nivells de gran construcció a la ciutat de Girona, quan s'hi van fer 1.354 i 1.420 
pisos, respectivament. 
 
Una altra dada que evidencia l'actual col·lapse del mercat i la dificultat per vendre el 
gran estoc existent són els més de 14.000 habitatges que s'han fet en aquest període 
de quinze anys. L'estudi realitzat pels tècnics municipals sobre aquest període també 
mostra com les reformes i les obres menors agafen major pes en el conjunt de la ciutat 
i serveixen per substituir en part el declivi de les obres de nova planta. 
 
Així per exemple, en els últims anys les llicències d'obres menors ja han superat les 
d'obres majors. Durant l'any passat es van sol·licitar 859 llicències per a petites 
reformes en pisos, mentre que es van demanar 719 obres majors, que impliquen 
reformes grans dels immobles. Tot i això, els valors de les obres disten molt en un cas i 
en un altre; així, mentre el 2010 les obres menors van suposar encara no 3 milions 
d'euros, les obres majors van acabar suposant prop de 64 milions d'inversió. 
 
Ara el gran estoc de pisos per vendre genera altres dubtes a la ciutat, com per exemple 
quin futur tindran espais ja urbanitzats on s'hi havia de fer pisos, però que a causa de 
la crisi fa difícil creure que es desenvolupin en els pròxims anys. El sector del Camp de 
la Coma o Can Turon, al sector de l'Avellaneda, o la nova urbanització de Domeny són 
els exemples més clars d'aquesta problemàtica.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dijous 22 de setembre 2011 
 

• Els gironins que han marxat a l'estranger s'han multiplicat gairebé per deu 
en sis anys 

 
El nombre de gironins que han creuat les fronteres de l'Estat espanyol per establir la 
seva residència en un altre país s'ha multiplicat gairebé per deu en els darrers sis anys. 
Aquest factor, juntament amb la baixada progressiva de les immigracions, és el més 
determinant de la balança perquè el saldo migratori s'hagi reduït dràsticament fins a 
registrar una diferència gairebé inexistent entre immigrants i emigrants. Molts són els 
factors que influeixen en aquest acostament entre els dos fluxos, però el fet que molts 
gironins emigrin per anar a buscar oportunitats a l'estranger és el que més ha decantat 
la balança. 
 
Segons les dades que va publicar ahir l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), el 
nombre de ciutadans que van deixar les comarques gironines per anar a viure fora del 
país durant l'any 2010 és d'11.428. Aquesta xifra confirma la tendència a l'alça en 
aquest tipus de moviments dels darrers sis anys, ja que l'any 2005 tan sols n'hi va 
haver 1.930. 
 
Pel que fa les migracions internes,  també hi ha hagut un lleuger creixement, seguint la 
tendència dels darrers tres anys. Del total de 35.871 persones que van canviar de 
residència, 21.188 ho van fer dins de la mateixa província de Girona, 8.978 a la resta 
de Catalunya, i 5.705 es van desplaçar a la resta d'Espanya. 
 
El 2010, per quart any consecutiu va tornar a baixar el nombre d'immigrants a les 
comarques gironines. Del total de 47.863 persones que es van empadronar de nou, 
35.422 provenien de la resta de l'Estat, i 12.441 provenien d'algun altre país. D'aquests, 
la gran majoria venien d'Europa (3613), dels continents americans (2.314) i de l'Àfrica 
(1.935). La immigració provinent de l'exterior és la que més afecta la davallada 
d'aquest flux de població, ja que en tan sols dos anys s'ha reduït en 7.835 persones, un 
descens del 38,64%. 
En el capítol d'immigracions internes, les xifres dels últims tres anys no han variat 
excessivament, tot i que des de 2006 els descens ha estat del 12,89%, que són 5.240 
casos menys. Aquesta variable de població va registrar un gran creixement l'any 2002 
(un 48,83% més, passant de 15.046 a 30.816), i fins al 2006 no va parar d'augmentar. 
 
A nivell comarcal, la Selva és on més ha crescut la immigració provinent de fora 
d'Espanya, amb 3.142 persones. La segueixen el Gironès amb 3.128, l'Alt Empordà 
(2.724) i el Baix Empordà (2.120). Quant al lloc de provinença, destaquen en primer 
lloc Europa, seguit dels continents americans. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dissabte 24 de setembre 2011 
 

• El turisme estranger fa créixer un 3,3% les pernoctacions hoteleres 
 

Com va passar el mes de juliol, el turisme estranger ha salvat els hotels gironins també 
a l'agost. Els establiments hotelers de les comarques de Girona han obtingut a l'agost 
un 3,3% més de pernoctacions que el mateix mes de 2010, però l'increment s'ha 
d'agrair als turistes estrangers, que han adquirit un 9,2% més de nits d'hotel que un 
any abans. En canvi, les pernoctacions de clients nacionals han caigut un 7,5%. Si ens 
limitem als hotels del litoral els percentatges són molt semblants, no en va la gran 
majoria de pernoctacions del mes d'agost a Girona tenen lloc a hotels de la Costa 
Brava. Així, les pernoctacions al litoral han augmentat un 2,9%, gràcies al 7,2% 
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d'increment del turisme estranger. Les pernoctacions de clients no estrangers han 
disminuït al litoral un 6,5%. 
 
Les 2.189.406 pernoctacions que -segons l'Institut Nacional d'Estadística- han assolit a 
l'agost els hotels de les comarques de Girona han estat de clients estrangers en la seva 
gran majoria: 1.502.558. Les pernoctacions de turistes nacionals no s'han ni acostat a 
la meitat de la xifra anterior, quedant-se en 686.848. Un any abans, les diferències 
entre pernoctacions estrangeres i nacionals havien estat menys acusades: 1.375.855 
per 742.560. 
 
El juliol va acabar amb un balanç lleugerament positiu tot i la climatologia adversa. 
Tanmateix, l'augment experimentat pels hotels gironins és inferior a la mitjana de 
l'estat, on ha estat del 6,2% i es van situar en 41,5 milions. El mateix mes d'agost, els 
preus van registrar un increment de l'1,8 %. 
 
Aquest avanç en el nombre de pernoctacions es deu també -com en el cas de Girona- 
als turistes estrangers, la taxa interanual dels quals ha augmentat el 12,2 %, amb més 
de 24 milions d'estades hoteleres durant agost, ja que les realitzades pels espanyols es 
van reduir en un 1,4 %, fins als 17,2 milions, també com en el cas de Girona. 
 
L'estada mitjana va pujar als hotels espanyols un 0,5 % l'agost, situant-se en 3,9 
pernoctacions per viatger, mentre que l'ocupació va ser del 72,3 %, un 3,3 % més, 
essent Balears la comunitat autònoma amb el major grau d'ocupació per places, del 
92,9 %. 
 
Durant els vuit primers mesos de l'any les pernoctacions van augmentar un 7,1 % 
respecte al mateix període de l'any anterior. 
 
Els dos principals mercats emissors, Alemanya i el Regne Unit, van suposar gairebé la 
meitat de les pernoctacions realitzades pel turisme estranger l'agost i tots dos van 
registrar increments interanuals del 13 % i del 6,5 %, respectivament. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dissabte 24 de setembre 2011 
 

• Baixa el turisme estatal, però els estrangers salven l'agost 
 

El comportament dels turistes estrangers que han augmentat el nombre de 
pernoctacions als hotels de les comarques gironines i el major nombre de visitants 
també procedents de fora l'Estat espanyol han fet que el balanç turístic del mes d'agost 
a les comarques gironines sigui millor aquest any que l'any passat. La crisi ha provocat 
una reducció del nombre de turistes estatals en comparació amb l'agost del 2010, però 
això ha estat compensat pel turisme de fora de l'Estat, que ha passat 1.502.558 nits als 
hotels gironins en un mes, una xifra superior al 1.375.855 de fa un any. El mateix ha 
succeït amb el nombre de visitants, on les xifres dels turistes de fora de l'Estat, superen 
en més de 100.000 als estatals i han fet que el nombre total de viatgers sigui superior 
també a l'agost del 2010. En total, s'ha arribat a un grau d'ocupació del 77,45%, 
gairebé dos graus més que l'agost anterior, quan es va arribar al 75,90%. 
 
Aquestes són algunes de les dades presentades ahir per l'Instituto Nacional de 
Estadística (INE) pel que fa a les dades de l'agost, i que continua situant la costa Brava 
com la tercera zona turística de l'Estat pel que fa a nombre de pernoctacions, sempre 
per darrere de la costa del Sol i l'illa de Tenerife. Concretament, el nombre de turistes 
registrats als hotels de la costa Brava a l'agost ha estat de 504.882 i el grau d'ocupació, 
del 79,58%. L'estada mitjana, de 4,06 dies. Lloret de Mar es continua consolidant 
també com el sisè punt turístic de l'Estat amb més pernoctacions i una ocupació del 
88,30%, amb un total de 163.755 turistes. 

 140

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2011/09/24/turisme-estranger-creixer-33-pernoctacions-hoteleres/517330.html


 
L'INE també assenyala que al mes d'agost a les comarques gironines hi va haver 806 
establiments turístics que oferien un total de 83.789 places i que tot plegat ha generat 
10.488 llocs de treball. 
 
L'INE també va difondre ahir les dades sobre els preus dels hotels, i ha constatat que la 
taxa interanual de l'índex dels preus hotelers va augmentar a Catalunya un 2,3% -no 
ofereix dades per demarcacions-, però que aquest augment, per exemple, a les Balears, 
va ser del 4,9%. Així mateix, constata que la facturació mitjana per cada habitació 
ocupada és de 81,8 euros a l'agost. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Diumenge 25 de setembre 2011 
 

• Les ciutats gironines estan desbordades pel trànsit 
 

Aquests dies té lloc la Setmana de la Mobilitat Sostenible. El sol fet d'haver d'organitzar 
uns dies dedicats a promoure alternatives a l'ús del cotxe privat ja és un símptoma que, 
en aquesta assignatura, als ajuntaments i als ciutadans encara ens queda molt per fer. 
Al capdavant d'altres fonts de conflicte, com l'excés de velocitat -que havia estat un 
motiu de molta preocupació tot just fa uns anys- l'abús de la utilització dels vehicles 
privats continua sent el maldecap principal en qüestions de vialitat, segons els 
consistoris consultats.  "Si observes el trànsit a l'entrada de les escoles veuràs arribar 
cotxes amb un conductor i una criatura, o dues, a tot estirar; això és insostenible", 
comenta el regidor de via pública de Girona, Joan Alcalà. No sembla que els gironins 
estiguin disposats a deixar el vehicle particular, més aviat al contrari. Amb prop de 
100.000 habitants, la capital havia registrat l'any passat cap a 65.000 vehicles (45.000 
turismes), un nombre un 11,3% més que el de fa cinc anys, si bé és cert que des del 
2008 s'ha estabilitzat el nombre de cotxes i ha augmentat el de motocicletes. 
 
Com que una part substancial del trànsit gironí l'aporta la gent de fora, la solució 
sembla òbvia: condicionar aparcaments dissuasius als afores, ben connectats amb el 
centre a través de línies d'autobús. L'Ajuntament ja en té uns quants de previstos. A 
l'hora de proposar solucions, Alcalà també esmenta una regularització més bona dels 
semàfors per fer més àgil el trànsit. "Això també beneficiarà els temps de les rutes del 
bus", afegeix, conscient que convèncer la gent que utilitzi el transport públic és 
fonamental; i la bicicleta, és clar. En aquest sentit, volen connectar l'aparcament de la 
Girocleta de la plaça de Catalunya amb la zona de Correus a través d'un carril bici per la 
Gran Via. Fer que la gent s'acostumi a pedalar per ciutats, però, no és una empresa 
fàcil. Aviat es convocarà la Taula de Mobilitat de Girona, un fòrum en què Alcalà 
exposarà les seves propostes a les parts implicades, moltes de les quals s'hauran de 
coordinar amb els dos municipis metropolitans més: Salt i Sarrià de Ter. 
Es revisarà i s'aplicarà durant aquest mandat. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Diumenge 25 de setembre 2011 
 

• L'Audiència de Girona és la que fa menys judicis amb jurat popular 
 

L'audiència de Girona va ser la que va celebrar menys judicis amb tribunal popular a 
Catalunya l'any passat, ja que només se n'hi van realitzar 8. Al conjunt del país, les 
audiències provincials de Catalunya van celebrar 53 judicis amb tribunal popular el 
2010, la majoria a Barcelona, seguida de Tarragona i Lleida, segons es desprèn de la 
Memòria de la Fiscalia General de l'Estat. 
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Els fets més significatius pels quals es qualifiquen els jurats són delictes contra la vida i 
la integritat (45%), seguits pels delictes contra la intimitat, la imatge pròpia i la 
inviolabilitat del domicili (16%) i els delictes contra el patrimoni (9%). 
 
Així, l'any passat, es van obrir 101 noves causes amb jurat -74 a Barcelona, 16 a 
Tarragona, 8 a Girona i 3 a Lleida-, se'n van arxivar 27 i se'n van qualificar 65, que ara 
estan pendents de judici. 
 
A més, nou causes amb jurat no van arribar a judici perquè les parts van aconseguir 
arribar a un acord -set a Tarragona i dues a Girona. 
 
En total, la Conselleria de Justícia va gastar 260.000 euros en jurats populars el 2010, 
117.000 dels quals es van destinar a pagar les indemnitzacions al jurat i 140.000 euros 
en despeses de manutenció, com menjars i l'hotel, segons van explicar fonts del 
Departament. 
 
Cada membre del jurat popular -nou més dos suplents- és indemnitzat amb 67 euros 
per dia, mentre que les persones preseleccionades que finalment no són escollides -
unes 15- cobren un pagament únic de 33,50 euros. 
 
A aquestes indemnitzacions cal sumar les despeses dels àpats -en la majoria de casos 
les sessions són de matí i tarda o, en tot cas, acaben cap a les 15 hores-, i les 
habitacions de l'hotel en el cas que calguin, si el jurat ha de deliberar més d'un dia. 
 
Els judicis amb tribunal popular estan previstos per a delictes contra les persones, com 
homicidi i assassinat, amenaces, violació de domicili i altres com suborn, tràfic 
d'influències i malversació de cabals públics i tots els ciutadans majors de 18 anys són 
susceptibles de formar part d'aquest, tot i que existeixen diverses incompatibilitats. 
 
Els elegits reben una carta en què se'ls informa que durant dos anys poden formar part 
d'un jurat i, en aquest cas, s'han elegit a l'atzar una trentena de persones d'aquesta 
llista. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimarts 27 de setembre 2011 
 

• Els càmpings gironins remunten l'ocupació després de dos anys 
 

Els càmpings de Girona han aconseguit remuntar aquesta temporada -de maig a 
l'agost- dos anys de davallades pel que fa a ocupació. Segons va anunciar ahir el 
president de l'Associació de Càmpings de Girona, Josep Maria Pla, hi ha hagut una 
pujada general d'un 1% de l'ocupació respecte al 2010, però aquesta xifra encara 
podria augmentar en funció dels resultats de setembre, ja que, a hores d'ara, les dades 
de la primera quinzena fan intuir que el setembre també ha estat un mes "molt bo" pel 
que fa a ocupació. 
 
La remuntada de l'1% -xifra que suposa una correcció del 7% respecte als dos anys 
anteriors; l'any passat la davallada va ser del 3%- ha estat possible malgrat un juliol 
fluix a causa de les condicions meteorològiques i l'arribada tardana dels turistes 
holandesos, uns dels principals clients dels càmpings gironins. Josep Maria Pla calcula 
que, si el juliol hagués estat millor, l'ocupació podria haver arribat entre el 3% i el 4%. 
 
El balanç de la temporada també fa concloure que el consum intern als càmpings s'ha 
mantingut, que ha pujat una mica el turisme procedent de l'Estat francès, com l'estatal, 
i que el turisme holandès s'ha mantingut mentre que el belga ha disminuït una mica. 
"Un any correcte", va concloure Pla a l'hora de definir la temporada. Tant Pla com el 
gerent de l'associació, Ferran Sellabona, van coincidir a l'hora d'apuntar que fa alguns 
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anys que hi ha hagut un canvi de tendències, i que cada cop hi ha més demanda de 
bungalous que de parcel·les i que també puja la utilització de tendes en detriment de 
les caravanes. Pla també va lamentar la reducció de rutes i freqüències de Ryanair, ja 
que molts turistes conserven les seves caravanes en aparcaments pròxims als càmpings 
i que es desplacen allà en avió des dels seus països. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 

Dimecres 28 de setembre 2011 
 

• Girona, quarta amb menys atur 
 

Girona és la quarta ciutat catalana amb més de 50.000 habitants, que té menys atur, 
amb un 9,3%, segons el mateix Anuari. Girona se situa per darrere de Sant Cugat del 
Vallès, que és la ciutat catalana amb aquesta població que menys atur va registrar el 
2010 entre la població potencialment activa -de 15 a 64 anys-, amb un 6,5% d'atur. Per 
darrere Sant Cugat hi ha Castelldefels, amb un 8,9% i Barcelona, també amb un 9,3%. 
Sant Cugat del Vallès és també la tercera població amb aquest nombre d'habitants de 
l'Estat espanyol amb menys aturats, darrere de Pozuelo de Alarcón (Madrid) i Calvià, a 
les Illes Balears 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 

Dimecres 28 de setembre 2011 
 

• Girona és la demarcació catalana que ha perdut més botigues en cinc anys 
 

Girona és la demarcació catalana que, amb un 14,6% menys, ha perdut més botigues 
en cinc anys, segons l'Anuari Econòmic de La Caixa, que analitza l'evolució entre el 
2005 i el 2010. Actualment, hi ha a la demarcació 16.277 establiments minoristes, que 
ocupen una superfície total de 1.938.110 m². D'aquest total, 5.592 equivalen al sector 
de l'alimentació, 9.440 al de no alimentació -amb una superfície total d'1.211.124 m²- i 
1.245 són un comerç mixt i altres. La pèrdua d'un 14,6% supera la mitjana catalana, 
que en el mateix període ha baixat de 10,3%. A Lleida, la disminució ha estat del 
13,3%, a Barcelona del 9,6% i a Tarragona, del 8,1%. 
 
Des del 2005 al 2010, per exemple, la ciutat de Girona ha passat dels 2.567 comerços 
minoristes -inclou des de botigues d'alimentació a tota la resta- als 2.359. El cas de la 
ciutat es repeteix a la majoria de les poblacions gironines, entre les quals destaca La 
Jonquera, on en només un any -2009-2010- va perdre 99 establiments, o Lloret, on es 
va passar en el mateix any de 1.013 botigues a 830. 
 
L'Anuari Econòmic de La Caixa també constata que Girona és l'única demarcació on ha 
disminuït la superfície dels centres comercials, passant dels 56.982 m² que hi havia al 
2005 en aquestes centres als 50.986 m² al 2010. A part, conclou que la quota de 
mercat a la demarcació (que és la capacitat de consum de la població d'un territori 
concret) ha pujat en cinc anys d'un índex de 1.706 a 1.714. 
 
Segons el mateix informe també, el nombre d'oficines bancàries en termes absoluts 
entre el 2006 i el 2011 ha disminuït a les comarques gironines en un total de 13, la 
majoria de les quals, caixes d'estalvi. Al 2011hi ha a Girona ciutat un total de 133 
oficines bancàries i molt per darrere, Figueres, amb 48. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
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Dimecres 28 de setembre 2011 
 

• Els convenis pactats a Girona aquest any fixen pujades salarials superiors al 
2% 

 
Empresaris i treballadors de les comarques gironines han segellat 121 convenis 
col·lectius en el primer semestre de 2011. Els acords, que afecten poc més de 100.000 
treballadors, preveuen una pujada salarial del 2,19%. Tot i que l'increment supera les 
indicacions que patronals i sindicats van pactar l'any passat, queda molt lluny de 
l'increment general dels preus que pateix la demarcació. Segons dades de l'INE, Girona 
és una de les demarcacions més inflacionistes de l'Estat, després que els preus hagin 
pujat un 3,6% l'últim any. Tot i això, la majoria de convenis pactats a Catalunya 
contenen clàusules de revisió salarial, fet que garanteix el manteniment del poder 
adquisitiu. 
 
La tendència a la moderació salarial a Girona és més acusada que en el conjunt de 
Catalunya i l'Estat, on l'increment pactat en el primer semestre de l'any arriba al 2,7% i 
amb taxes d'inflació lleugerament inferiors a les comarques gironines. 
 
Segons el Ministeri de Treball, la pujada del 2,7% s'explica perquè la majoria de les 
dades es refereixen a convenis revisats (el 90,9% del total) i afecten gairebé la totalitat 
dels treballadors (92,3%). 
 
En concret, l'augment mitjà dels convenis revisats es va situar en el 2,82%, mentre que 
els nous convenis van registrar un increment notablement inferior (1,41%), si bé són 
encara quantitativament insuficients, pel seu menor número enfront dels revisats, per 
incidir de manera significativa sobre l'increment mig total. 
 
Per àmbit de negociació, els convenis d'empresa (el 75% del total) reflecteixen un 
augment salarial de l'1,85% a Espanya, mentre que en els d'àmbit superior (el 24,9% 
restant) s'ha situat en el 2,77%. 
 
Fins al 30 de juny s'han comptabilitzat 447 convenis a tot l'Estat que tenen referenciat 
el seu increment salarial a l'IPC previst, dels quals 359 són d'empresa i 88 d'àmbit 
superior. En total, aquests convenis afecten 885.510 treballadors, fet que suposa que, 
segons se'n vagin incorporant aquests convenis, es modificarà substancialment l 
'augment salarial reflectit en l'estadística. 
A més, representen un augment del número total de treballadors amb conveni per a 
2011 del 19% sobre el volum actualment existent, arribant a la xifra de 5,6 milions 
treballadors. 
 
El total de treballadors espanyols amb convenis fins al mes de juny (4.7190.430) es 
corresponen amb 1.889 convenis signats amb efectes econòmics per a aquest any, que 
engloben a 533.493 empreses. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

  
 
 

Dissabte 1 d’octubre 2011 
 

• L'oficina de la Rambla de Girona rep 20.000 visites 
 

Més de 20.000 visitants i turistes han passat per l'oficina de turisme de la Rambla en els 
gairebé tres mesos que l'han gestionat els hotelers de la ciutat. La regidora de Turisme 
i Comerç, Coralí Cunyat, considera que les xifres demostren "l'encert que va suposar la 
reobertura de l'espai als pocs dies d'accedir al govern". Tant és així que a partir de 
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dilluns l'oficina tornarà a ser de titularitat municipal en col·laboració amb la Generalitat i 
el sector privat. 
 
El delegat d'Empresa i Ocupació a Girona, Christian Serarols, va destacar que la 
incorporació de l'oficina de la Rambla a la Xarxa d'Oficines de Turisme de Catalunya 
permetrà obtenir beneficis diversos. Així l'oficina de la seu de la Generalitat s'enfocarà 
més a donar informació de la demarcació i nacional, mentre que la de la Rambla 
centrarà les consultes de la ciutat. 
 
Totes les oficines de turisme en els mesos de juny, juliol i agost han atès prop de 
94.000 persones, de les quals 44.160 van passar per l'oficina del govern de Joan 
Maragall. Serarols va indicar que aquesta xifra suposa un 35% més d'atencions que 
l'any passat. Els catalans són els principals visitants nacionals, mentre que de l'Estat ho 
són els madrilenys i bascos. Francesos i holandesos encapçalen el rànquing 
d'estrangers que visiten la ciutat. El consistori vol fer promoció als mercats més 
pròxims. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 

Dissabte 1 d’octubre 2011 
 

• Apartaments, turisme rural i càmpings milloren un 9% els resultats d'agost 
de 2010 

 
Els establiments turístics extrahotelers de les comarques gironines van tenir un 
excel·lent mes d'agost, fins al punt que tots els tipus d'allotjament (apartaments, 
càmpings i turisme rural) van millorar les xifres d'agost de 2010, i ho van fer tant pel 
que fa a pernoctacions de turistes estrangers com nacionals. El resultat és un increment 
del 9% de pernoctacions en el global extrahoteler respecte a l'agost de l'any passat, 
liderat pels apartaments de lloguer, que les han incrementat en un 21,6%. Els 
càmpings han millorat un 4,6% i els allotjaments de turisme rural, un 15,5%. Dades, 
com es veu, positives en tots els casos. De fet, la xifra del 9% aconseguida pels 
establiments extrahotelers gironins supera en més del doble la mitjana estatal, que 
també ha crescut però només el 4%. 
 
Els apartaments gironins de lloguer han obtingut en total durant el mes d'agost 
1.014.550 pernoctacions, superant l'emblemàtica xifra del milió. D'aquestes, 624.234 
pernoctacions van correspondre a turisme estranger i la resta (390.316) a turisme 
nacional, entenent com a tal tant l'espanyol com el català. Un any abans, s'havien 
quedat en les 833.962 pernoctacions, corresponent 548.996 a clients estrangers i 
284.966 a nacionals. 
 
Pel que respecte als càmpings, han assolit la xifra de 2.669.547 pernoctacions, dividides 
entre les 1.765.048 d'estrangers i les 904.499 de nacionals. En tots els casos (global i 
per nacionalitats) són xifres superiors a l'agost de 2010. 
 
Les cases de turisme rural gironines van arribar l'agost a les 90.452 pernoctacions, en 
aquest cas amb superioritat de les realitzades per nacionals: 65.886 per les 24.566 
d'estrangers. Tanmateix, també milloren en tots els casos els resultats d'agost de l'any 
anterior. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 
 
 
 
 
 
 

 145

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/458968-loficina-de-la-rambla-de-girona-rep-20000-visites.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2011/10/01/apartaments-turisme-rural-campings-milloren-9-resultats-dagost-2010/519069.html


 
 

Dilluns 3 d’octubre 2011 
 

• La bona temporada turística no genera més llocs de treball 
 

L'increment del nombre de pernoctacions en els establiments hotelers de les comarques 
gironines durant aquesta temporada turística no s'ha traduït en un augment del nombre 
de contractacions laborals. Aquesta és la principal denúncia del sindicat UGT pel que fa 
a la valoració de la temporada turística. Les xifres recollides pel sindicat constaten, per 
exemple, que mentre que al juliol del 2010 un treballador havia d'atendre una mitjana 
de 177,8 persones, al juliol del 2011 n'ha hagut d'atendre 192,71 i 208 durant el mes 
d'agost. 
 
En xifres totals, durant el mes d'agost hi ha hagut 2.189.406 pernoctacions a les 
comarques gironines, un 3,35% més, però les contractacions només han augmentat un 
1,14%, ocupant 10.488 persones. Per això, la UGT conclou que "o bé la càrrega de 
treball és molt superior a la dels anys anteriors amb el pertinent problema de salut i 
baixos salaris (pel mateix salari es treballa més), o bé l'economia submergida en el 
sector turístic és cada any superior a les nostres comarques". En aquest sentit, Dolors 
Bassa, secretària general de la UGT de les comarques gironines, va insistir ahir que "és 
claríssim que hi ha economia submergida i és l'administració qui l'ha de controlar". 
Segons el sindicat, "es va aprofitar la crisi per acomiadar treballadors i quan la cosa 
comença a anar bé no han contractat, i la contractació que s'ha fet és molt per sota". 
Segons la UGT, en un any s'han obert 10 hotels a les comarques gironines. Ara n'hi ha 
806. 
 
El secretari general de la federació d'hostaleria, comerç i joc de Girona de la UGT, 
Diego Siles, també va denunciar que els empresaris s'han aprofitat de personal en 
pràctiques procedent de programes europeus de formació i així han evitat fer nous 
contractes. "Aquests contractes haurien de ser d'aprenentatge i no d'ocupar places de 
treball", va criticar Bassa. Segons Siles, en algun hotel el 50% del personal és de 
formació, però, en la majoria dels casos, aquesta xifra oscil·la entre el 20 i el 30%. "No 
estem en contra d'aquests programes, sinó del fet que ocupin una plaça que hauria de 
ser d'aprenentatge", va insistir Bassa, que va explicar que casos d'aquests s'han donat, 
sobretot, a la Selva. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 

Dilluns 3 d’octubre 2011 
 

• El segon mes de setembre més càlid i sec des de 1911 
 

Només el del 1949 va ser més calorós que el d'enguany. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 4 d’octubre 2011 
 

• Les matriculacions de cotxes creixen un 11% a Girona durant el mes de 
setembre 

 
Les matriculacions de turismes va créixer un 11,1% a la província de Girona el 
setembre, fins a situar-se en 933 vehicles venuts, segons les xifres de l'Associació 
Nacional de Venedors de Vehicles a Motor, Reparació i Recanvis (GANVAM). Malgrat 
aquest increment interanual, el balanç del que portem d'any continua sent negatiu ja 
que les vendes han caigut un 21%, en relació amb el mateix període de l'any anterior.  
Aquest increment de les compres de vehicles a Girona durant el mes de setembre -la 
recuperació més elevada de tot Catalunya- s'explica, sobretot, per l'augment de la 
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venda de turismes, que es va incrementar un 7,7 per cent, fins a situar-se en 758 
unitats venudes. Per la seva banda, les adquisicions de tot terrenys van augmentar un 
28,7%, fins a arribar a les 175 matriculacions al tancament del mes passat. 
 
Per províncies, Barcelona va concentrar el 78,2% de les operacions registrades durant 
el passat mes a Catalunya, per davant de Girona (9,9%), Tarragona (8% de les 
vendes) i Lleida (3,9% del total). 
 
En el conjunt de Catalunya, les vendes van repuntar un 1,3% el setembre passat i van 
arribar a les 9.460 unitats. Pel que fa a l'acumulat de l'any, les operacions han registrat 
una caiguda del 22,3% en relació amb el mateix període de 2010. 
 
Pel que fa a les matriculacions en el conjunt de l'Estat espanyol, es va arribar a les 
55.572 unitats, un 1,3% menys que les 56.282 del mateix mes de 2010. 
 
Aquest nou retrocés torna al mercat automobilístic espanyol a la tendència baixista, 
després de la pujada esporàdica que es va produir a l'agost. 
 
Seat iniciarà aquest novembre la comercialització a Espanya del seu nou model Mii, del 
segment urbà i preu de sortida de 8.690 euros, amb el qual arrencarà la seva ofensiva 
de productes més important. Seat creu que el nou model podria situar-se entre els tres 
primers llocs del seu segment. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 4 d’octubre 2011 
 

• La capital gironina té més de 10.100 llars on viu una persona sola 
 

L'anàlisi de la composició dels habitatges de la ciutat de Girona mostra que hi ha 
10.166 llars (pisos i cases) en què només viu una persona. Aquesta quantitat de 
domicilis unifamiliars suposa un 28% de les 36.400 llars i escaig que té Girona. Si a 
aquesta sorprenent dada afegim els 9.469 domicilis amb només dos inquilins, trobem 
que més de la meitat de les llars de la capital estan compostes per una o dues 
persones. Aquesta tipologia de nuclis familiars suposa un 54% del total de domicilis. 
Els canvis socials i en l'estructura de la família expliquen en bona part aquesta dada, 
com ho demostra el fet que gairebé 5.800 persones que viuen soles tenen entre 26 i 59 
anys. Per sexes, les dones són majoritàries a l'hora de viure soles, i ho justifica el fet 
que de les més de 10.000 llars unipersonals, més de 6.000 siguin dones, versus 4.000 
homes. 
 
Cal parar especial esment en el col·lectiu de persones grans que viuen soles, ja que 
l'augment d'esperança de vida fa que sigui cada cop un col·lectiu més nombrós. Així a 
Girona s'han comptabilitzat 3.278 domicilis on el resident és una persona de més de 65 
anys. Si ampliem la mirada i agafem els habitatges en què només viuen persones de 
més de 65 anys, ja sigui soles o acompanyades, se'n comptabilitzen prop de 5.600 
arreu dels barris de la ciutat. 
 
La Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) també ha segregat de l'estadística les 
persones més grans de 75 anys i ha localitzat del padró 2.115 ciutadans per sobre 
d'aquesta edat que viuen sols al domicili. La longevitat de les dones també es palesa 
amb les prop de 1.300 dones de més de 80 anys que viuen soles, en comparació de 
243 homes. 
 
En l'extrem contrari de l'estudi del padró, hi ha cinc domicilis on viuen més de dotze 
persones. Més significativa és la quantitat d'habitatges que tenen entre set i dotze 
inquilins, fet que es dóna en 878 casos. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  

 147

http://www.diaridegirona.cat/economia/2011/10/04/matriculacions-cotxes-creixen-11-girona-durant-mes-setembre/519762.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/459628-la-capital-gironina-te-mes-de-10100-llars-on-viu-una-persona-sola.html


 
 

Dimarts 4 d’octubre 2011 
 

• Girona ha rebut un terç dels habitants en els últims 10 anys 
 

Un terç dels ciutadans empadronats en l'actualitat a la ciutat de Girona han arribat a la 
capital gironina en els últims deu anys. Així ho recull un estudi realitzat per la Unitat 
Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) de l'Ajuntament de Girona que ha calculat que, 
des de l'any 2000, han arribat a la ciutat unes 35.600 persones, ja siguin procedents de 
la resta de les comarques gironines, d'algun municipi català, o de l'Estat, o de 
l'estranger. 
 
L'informe, que s'ha elaborat d'acord amb l'estudi del padró de la ciutat de Girona del 
2011 mostra que, d'entre els 97.100 empadronats a la ciutat, només prop de 38.000 
ciutadans, un 40% de la població, són nascuts a la capital. El 60% restant, uns 59.200, 
va néixer en una altre municipi gironí, o català, o de la resta de l'Estat, o procedeixen 
d'un país estranger. Si només es tenen en compte els ciutadans que no han nascut a 
Girona, es comprova que durant la última dècada la ciutat ha concentrat un 60% de 
l'arribada de persones d'altres punts de la geografia. 
 
L'anàlisi estadístic del volum d'arribada evidencia els processos migratoris dels anys 
seixanta i setanta, època en què es van produir nombroses migracions des d'Andalusia i 
Extremadura cap a terres catalanes. En aquest sentit, a la dècada dels seixanta hi van 
arribar 4.730 persones, una tendència que es va mantenir en el decenni següent, en 
què es va arribar a les 5.700 persones. 
 
Tot i les migracions procedents majoritàriament d'altres punts de l'Estat, la xifra no és 
comparable a la de la dècada dels noranta, en què a la mobilitat interna i estatal 
s'afegeix la de persones procedents d'altres països. Als noranta van arribar a la ciutat 
unes 7.000 persones, la qual cosa suposa un 11,8% dels residents actuals de la ciutat. 
El gran boom migratori es va produir, però, al tombant de segle, tal com ho palesa la 
xifra de més de 35.600 persones que van arribat a Girona entre el 2001 i el 2010. Si 
s'analitza el procés per anys, es comprova que, malgrat la crisi, l'any passat va 
augmentar de més de 4.500 el nombre de residents a Girona, un fet que demostra 
l'atracció que exerceix la seva capitalitat. 
 
Quant al moviment natural del 2010, cal destacar que el nombre de naixements va 
doblar gairebé el de persones que moren. L'any passat hi va haver 1.132 naixements, i 
van morir 645 persones. 
 
La població estrangera de la ciutat Girona suposa un 21,6% del total d'habitants de la 
capital. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 

Dimarts 4 d’octubre 2011 
 

• El setembre va ser molt més càlid de l'habitual a quasi tota la demarcació 
 

Les dades meteorològiques del setembre confirmen allò que s'ha anat endevinant 
setmana rere setmana: aquest últim mes ha estat molt més càlid de l'habitual. Segons 
el balanç fet públic ahir per el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), el setembre va 
ser especialment càlid, amb una mitjana de temperatura mensual superior als 20 º C a 
gairebé tota la demarcació, tret de l'alta muntanya. De fet, a la primera i segona línia 
de la costa, el valor va pujar fins als 24 º C de mitjana. Comparativament, tenint en 
compte la mitjana climàtica, només la Costa Brava (exceptuant-hi el Cap de Creus) va 
assolir una temperatura normal per a l'època. A l'interior, en canvi, les mitjanes van ser 
superiors als valors que se solen registrar al setembre. A l'interior del Gironès, la Selva i 
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l'Alt Empordà, i a tot el Pla de l'Estany i la Garrotxa, la temperatura es va situar entre 
un i dos graus per sobre de la mitjana. En algun punt, fins i tot, va arribar gairebé als 
tres graus més del que és freqüent, com ara a la zona de Cistella i Terrades, i l'extrem 
nord del Ripollès. 
 
La calor ha anat acompanyada d'una disminució de les pluges, que han estat per sota 
de la mitjana habitual del mes gairebé a totes les comarques. L'excepció catalana la 
trobem en alguns punts concrets de la Garrotxa i el nord del Baix Empordà. La zona 
d'Olot i la de Colomers i Jafre han estat les úniques de tot el país on el setembre hi ha 
plogut més que d'habitud, entre 10 i 30 l/ m² més. A la resta de la Garrotxa, el Pla de 
l'Estany i els extrems nord del Gironès i l'Alt Empordà han tingut unes precipitacions 
acumulades d'entre 40 i 80 l/ m², una mica per sota de l'habitual. Al Ripollès també han 
caigut les mateixes quantitats, però la diferència respecte a la mitjana climàtica és 
superior. A la resta de la demarcació la diferència ha estat més contundent, i amb 
pluges d'entre 20 i 40 l/ m² ha plogut tan sols entre un 30 i 50% del que és habitual al 
setembre, que és precisament un dels mesos més plujosos de l'any. En quantitats 
absolutes, Olot ha encapçalat el rànquing català amb 114 l/ m², seguit de Sant Pau de 
Segúries i la vall d'en Bas amb 110,2 i 94,6 l/ m². 
 
La previsió indica un lleuger canvi de temps per al cap de setmana. Podrien baixar tant 
les temperatures màximes com les mínimes, però sense pluges. 
 
 

Dimecres 5 d’octubre 2011 
 

• Girona registra el segon pitjor mes en augment d'aturats des de l'inici de la 
crisi 

 
El 15 de setembre de 2008 Lehman Brother's es va declarar en fallida, data que 
tradicionalment s'ha considerat com a inici oficial de l'actual crisi econòmica. El mes 
següent, a les comarques gironines les llistes de l'atur van augmentar en 4.024 
persones. És, de moment, el pitjor increment mensual de desocupats des que va 
esclatar la crisi. Els mesos següents van ser també molt intensos en destrucció 
d'ocupació a la demarcació, però cap va arribar a les xifres registrades aquest 
setembre: Un total de 3.505 gironins van apuntar-se a les Oficines d'Ocupació, la qual 
cosa va deixar el nombre de desocupats en 54.416. 
 
Amb un augment del 6,88%, en relació amb l'agost, Girona es converteix en la 
demarcació de Catalunya on més augmenta l'atur el mes de setembre. Respecte a l'any 
passat, l'atur també augmenta i ho fa en 2.225 persones. Els serveis és el sector on 
més pugen els aturats, 3.198, com a conseqüència de la fi de la temporada turística 
d'estiu. Molt lluny se situen la indústria -hi ha 119 persones més a l'atur que provenen 
d'aquest sector-, 27 persones del sector agrari s'han quedat sense feina i en la 
construcció hi ha 49 desocupats més. A més, 112 persones sense cap ocupació anterior 
també han passat a l'atur. 
Les xifres d'aturats augmenten per segon mes consecutiu a Girona -el juliol hi havia 
49.370 persones a l'atur i a l'agost eren 50.911. I encara que interanualment les dades 
de Treball fan augmentar l'atur de Girona en més de 2.200 persones, des de principis 
d'any l'atur en aquesta demarcació va a la baixa. De fet, la desocupació ha caigut de 
57.338 persones al gener fins a les 54.416 que s'han registrat aquest setembre. 
 
En xifres absolutes, les dades que ha fet públiques el Ministeri de Treball comptabilitzen 
que a hores d'ara a Girona del sector serveis hi ha 31.910 persones a l'atur. El segon 
sector amb més nombre d'aturats a la demarcació és la construcció, amb 11.125 
persones.  
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Si les dades de desocupació a Girona són dolentes, les d'afiliació a la Seguretat Social 
s'acosten al dramatisme. Segons el Ministeri de Treball, a Girona hi havia el setembre 
13.360 persones menys que a l'agost cotitzant a la Seguretat Social.  
 
En el conjunt de Catalunya, el nombre d'aturats a Catalunya ha tornat a excedir el 
llindar psicològic dels 600.000 després d'un increment de desocupats el mes passat del 
2,78%. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 

Dimecres 5 d’octubre 2011 
 

• Girona busca potenciar i consolidar-se en el mercat de turisme de 
congressos 

 
El febrer de l'any 2008 l'Associació Catalana d’OPC (Associaciód'Empreses 
Organitzadores de Congressos i Reunions) va començar a treballar en la preparació del 
Congrés Nacional d'OPC, un esdeveniment que ha de reunir uns 300 professionals de 
les principals empreses del sector, considerat el més important de l'Estat espanyol 
sobre aquest àmbit. I Girona n'ha de ser l'organitzadora. 
 
En un llenguatge planer, es tracta de rebre les persones que es dediquen a recomanar 
als seus clients destinacions on realitzar els seus congressos i, si la seva visita a Girona 
prevista pel febrer del 2012 els convenç, es convertirien en "venedors" de la ciutat, que 
es beneficiaria d'un turisme considerat d'alt nivell econòmic. 
 
Conscients d'aquest repte únic i irrepetible, Girona es prepara per estar a l'altura de les 
circumstàncies, amb la voluntat de fer entrar la ciutat en l'exclusiu "circuit" de 
congressos de tot l'Estat. 
 
Durant una roda de premsa per presentar el futur "23è Congrés Nacional d'OPC 
Espanya 2010" que se celebrarà del 15 al 18 de febrer de 2012, el president de la 
Cambra de Comerç de Girona, Domènec Espadalé, va apuntar que l'esdeveniment és 
"d'especial interès" per impulsar el turisme de congressos que és "tres vegades més 
gran que el turisme convencional". Això es deu al fet que els participants en els 
mateixos posseeixen un alt nivell adquisitiu i, si vénen i en queden contents, "tornen 
amb les famílies o recomanen la ciutat als amics". 
 
Hi coincideix en l'últim punt el president de l'Associació Catalana d'OPC, Tomás Gil, que 
va donar algunes xifres. Aquest turisme genera en el conjunt de l'Estat 500 milions 
d'euros i, de mitjana, uns 600 euros per persona i dia. 
 
Per la seva banda, la regidora delegada de Turisme i Comerç de l'Ajuntament de 
Girona, Coralí Cunyat, va apuntar també que "un dels nostres objectius és potenciar el 
turisme de negoci" i que l'activitat congressual ha crescut. De fet, l'Auditori de Girona té 
lligats vuit congressos amb 3.700 persones i en negocia per tres més per al 2012, tal 
com va publicar ahir Diari de Girona. Segons la regidora, el "congrés de congressos" és 
una "oportunitat" que "revitalitzarà l'economia i descentralitzarà la temporada turística", 
ara molt enfocada en els mesos d'estiu. 
 
Girona, doncs, serà un gran aparador. "Però és una ciutat desconeguda", van coincidir 
tots tres, tot i que "amb una oferta immillorable" perquè "té de tot, capacitat hotelera, 
bons serveis..." 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dilluns 10 d’octubre 2011 
 

• La Girocleta supera els 1.500 usuaris just quan compleix dos anys de vida 
 

El servei municipal de lloguer de bicicletes de Girona, conegut com a Girocleta, va 
néixer el setembre de l'any 2009 amb la incògnita de saber si aconseguiria implantar-se 
entre els ciutadans. Dos anys després, la Girocleta supera ja els 1.500 abonats. 
Progressivament, la seva popularitat ha anat creixent sense parar. Segons les dades 
facilitades per l'Ajuntament a finals d'aquest setembre, hi ha 1.576 usuaris donats 
d'alta. Una xifra superior, per exemple, a l'existent a finals de l'any 2010, quan hi havia 
1.270 abonats. Al setembre de l'any passat, en la celebració del seu primer aniversari, 
el servei municipal tenia registrats 1.155 usuaris. 
 
L'ús del dia a dia també ha anat creixent mes a mes. Si al mes d'octubre de 2009 es 
van comptabilitzar 125 viatges, actualment la mitjana és de 550 viatges. quan va fer 
just un any, la mitjana era de 425 recorreguts al dia. Òbviament, als mesos d'estiu la 
xifra baixa. Durant els dies laborables, fins i tot s'ha arribat a puntes de 700 viatges, 
segons ha explicat el regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà. 
 
Coincidint amb el primer aniversari, l'equip de govern va anunciar l'increment de 
parades: Una a la plaça Prudenci Bertrana, al barri Güell- Devesa i l'altra, a l'Avinguda 
Lluís Pericot, a Montilivi. Amb aquestes dues noves parades, el servei passava tenir deu 
estacions. Les que havien iniciat el servei estan a la Biblioteca Ernest Lluch (Centre 
Cívic Pla de Palau), a la plaça Espanya, a la plaça Catalunya, a l'Avinguda Ramon Folch 
(jutjats), al pont del Dimoni, a la Biblioteca Antònia Adroher (Centre Cívic Ter de 
Taialà), a l'encreuament entre Emili Grahit i el carrer Migdia i a la plaça Pere Calders. 
 
L'objectiu és ara seguir ampliant el servei amb dues noves parades. Una d'aquestes se 
situarà a la Rambla Xavier Cugat de Fontajau, a prop d'on hi havia hagut els antics 
barracons de Dret de la Universitat de Girona. L'altre s'ubicarà a la plaça Marquès de 
Camps. 
 
Alcalà ha explicat que podrien posar-se en funcionament ja al primer trimestre de l'any 
vinent i va indicar que s'inclourà al pressupost de l'any 2012 la partida necessària. 
 
El regidor de Mobilitat és conscient que hi ha demandes del servei a altres punts del 
terme municipal, com a Sant Narcís o a Pedret. Alcalà no ho descarta en un futur però 
considera que primer cal fer una bona xarxa allà on està implantant-se.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dijous 11 d’octubre 2011 
 

• L'hospital Trueta ha prescindit de 58 treballadors sanitaris des d'agost de 
2010 

 
La plantilla de l'hospital Trueta s'ha reduït aquest any en 58 treballadors respecte al 
període que va de gener a agost de 2010. Segons confirmen fonts del centre sanitari, 
durant els primers 8 mesos de 2011 han augmentat el nombre de metges residents i 
llevadores, mentre que el de la resta de personal sanitari ha vist reduïda la seva 
plantilla, si es compara amb el mateix període de 2010. En aquest sentit, el sindicat 
Catac denuncia que l'anomenat personal de base (zeladors, auxiliars d'infermeria, 
tècnics, administratius i infermeres) és el que s'ha vist més minvat per les retallades i 
alhora el que ha d'aguantar més directament els seus efectes. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dijous 11 d’octubre 2011 
 

• La compra d'habitatge a les comarques gironines es manté en caiguda lliure 
 

El sector immobiliari no mostra signes de recuperació. Segons dades difoses ahir per 
l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a les comarques gironines es van vendre 565 
habitatges el passat agost, un 26,7% menys que en el mateix període de l'any anterior. 
Amb tot, millora l'evolució registrada en el conjunt de Catalunya (-34%) i de l'Estat (-
38%). 
 
Així, les operacions de compravenda d'habitatges van aprofundir la seva caiguda en el 
vuitè mes de l'any i van baixar per sisè mes consecutiu a Espanya, ja que el juliol van 
baixar un 34,8%, el juny van retrocedir un 22,9%; el maig, un 18,3%; l'abril, un 
29,7%, i el març, un 11,9%. 
 
Aquests descensos es produeixen després d'haver iniciat l'any amb taxes positives, en 
haver registrat un augment del 10,5% el febrer i del 19,6% el gener, mes en el qual es 
va trencar la sendera negativa que l'indicador havia experimentat en els quatre últims 
mesos de l'any passat. 
 
En taxa intermensual (agost sobre juliol), la compravenda d'habitatges va experimentar 
un retrocés del 4,8%. 
 
De les 27.038 operacions de compravenda d'habitatges registrades l'agost, el 86,5% 
van ser sobre habitatge lliure i el 13,5% sobre habitatge protegit. 
 
En concret, les transaccions per compravenda d'habitatges lliures van caure un 39,9% 
respecte a l'agost del 2010, fins a sumar 23.386 operacions, i les de protegides han 
baixat un 22,3%, amb 3.652 transaccions. 
 
La compravenda d'habitatges nous va caure a l'agost un 41,4% en taxa interanual, fins 
a 13.476 transaccions, mentre que la d'habitatges usats va recular un 34,2%, amb 
13.562 operacions en el vuitè mes de l'any 2011.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 12 d’octubre 2011 
 

• Girona arriba als 34,7 graus, la màxima més alta a l'octubre dels últims 100 
anys 

 
Girona va tornar ahir a batre un rècord en assolir la temperatura màxima més alta des 
de 1911, 34,7ºC, a la Vall de Sant Daniel. El valor més alt fins ara eren els 34,1ºC de 
Girona- N.. Xifra el 3 d'octubre de 1997. Amb les dades d'ahir ja són sis els dies per 
sobre de 30ºC aquest mes d'octubre, quan el rècord eren 4 dies l'octubre de 1997. Salt 
també va superar el seu rècord, amb 33,0ºC, i el rècord superat són els 32,5ºC també 
del 3 d'octubre de 1997. A més, l'Estartit ha superat el rècord de 1971-2011, avui 
31,7ºC. Barcelona- Fabra també ahir va superar el rècord de 1914-2011, 31,7ºC. 
Calonge, a més, va arribar ahir als 33,1ºC pràcticament igualant la màxima de 33,7ºC 
que es va registrar a finals d'agost. 
Les temperatures de la matinada passada s'han mantingut molt altes en algunes zones 
com Portbou, on no es va baixar dels 23 graus, a les tres de la matinada un registre 
totalment estiuenc, o els 13 graus d'Anglès. En general però, el contrast de la nit i el 
dia provoca variacions de temperatura de fins a 20 graus.  
 
Les temperatures semblen no cedir aquesta tardor a Catalunya i així l'Observatori Fabra 
de Barcelona va tornar dilluns a batre el seu rècord per a un mes d'octubre en arribar 
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als 31,7º un més que els 30,7º del dia 4 passat, en una jornada en què el mercuri va 
superar els 32º a molts punts del litoral i prelitoral. 
 
Segons informa el meteoròleg Gerard Taulé, aquesta gran quantitat de rècords de calor 
són produïts per l'anormal situació atmosfèrica que s'està patint aquest setembre i 
octubre. "Un anticicló es troba situat damunt de la Península Ibèrica provocant la 
desviació de les borrasques cap a Escandinàvia, les Illes Britàniques i Europa Oriental. 
Aquest anticicló produeix el descens d'aire des de la tropopausa fins a la superfície, 
amb el descens d'aire aquest s'escalfa provocant temperatures molt elevades en 
superfície", explica. A més a més la humitat relativa és molt baixa aquests dies al 
migdia, cosa que afavoreix les màximes elevades, 20 % a les 15 hores a Salt i 15 % a 
Girona- Sant Daniel. A més apunta que " també hi ha una forta inversió tèrmica en les 
mínimes, 19,2ºC de mínima a Els Àngels, 406 m, i 8,3ºC a les Deveses de Salt".  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 12 d’octubre 2011 
 

• Els preus pugen una dècima al setembre a Girona i la taxa d'inflació es 
manté en el 3,3% 

 
Girona va tancar el setembre amb una pujada de preus d'un 0,1%, una dècima menys 
que en el conjunt de Catalunya i l'Estat, a causa de l'encariment de les begudes 
alcohòliques i el tabac i dels carburants i lubricants. 
 
D'aquesta manera, la taxa anual d'inflació es manté a les comarques gironines en el 
3,3%, mentre que puja fins al 3,2% a Catalunya i al 3,1% a Espanya. Amb aquest 
registre l'índex de Preus de Consum (IPC) se situa en el 3,2% interanual. La inflació 
subjacent, aquella que exclou la volatilitat de preus de l'energia i els aliments frescos, 
se situa en l'1,7%. 
 
Els sindicats van criticar que els increments salarials estiguin per sota de la pujada de la 
inflació a Catalunya. En un comunicat, CCOO sostenia que la inflació no es correspon 
amb els increments pactats en els convenis col·lectius -del 2,63% el 2011-, fet que 
demostra que els costos salarials no són el problema de la crisi i, per tant, fan 
totalment necessàries les clàusules de revisió salarial. UGT va reclamar una política 
salarial que permeti garantir la capacitat adquisitiva dels treballadors i recuperar el 
consum, respectant les clàusules de revisió salarial, el que fomentarà la demanda. 
 
Per la seva banda, la patronal Pimec va valorar positivament que l'evolució dels preus 
s'apropi a la del conjunt de la Zona Euro, fet que, segons Pimec, demostra que "la 
nostra economia deixa de perdre competitivitat via preus". 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dijous 13 d’octubre 2011 
 

• Unes temperatures de rècord omplen de gent les platges de la costa Brava 
 

La platja va ser el destí de molts gironins en la jornada festiva del 12 d'octubre 
aprofitant les temperatures atípiques i de rècord d'aquests dies. Això va provocar que 
les platges de la costa Brava s'omplissin ahir de banyistes que aprofitaven la calor que 
va fer pujar els termòmetres de la majoria de punts del litoral gironí per sobre dels 30 
graus, com va ser el casos de Roses (31,4 graus de màxima) i Llançà (31,3 graus). 
 
La festivitat del Pilar va portar a Girona les temperatures màximes assolides a la capital 
en un mes d'octubre en fregar-se els 35 graus i superant fins i tot les temperatures del 
dimarts. A la rodalia de la capital, municipis com Fornells (34,3) i Cassà (33,6) van 
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evidenciar un dia amb temperatures d'estiu. Altres dades destacades del territori van 
ser els 35,7 graus registrats a Osos, els 34,1 graus d'Espolla, els 33,6 graus d'Anglès, 
els 33,6 de Monells, els 33,1 graus de la Bisbal i els 32,2 de Figueres.. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dijous 13 d’octubre 2011 
 

• Girona arriba als 36 graus i supera la màxima d'octubre 
 

L'estiu continua entossudit a no voler marxar. La seva absència durant el mes de juliol 
ja va sorprendre a molts, però l'allargada de la seva estada fins a ben entrat el mes 
d'octubre està deixant imatges tan poc habituals com la que es va poder observar ahir 
a la platja de Llafranc. Molts treballadors i estudiants van optar per aprofitar el dia de 
festa vora el mar i allunyar-se així dels 36 graus als que es va arribar a Sant Daniel, per 
exemple. 
 
Aquest registre superava els de dimarts, que ja s'havien catalogat com la temperatura 
més alta dels darrers 100 anys a Girona en un mes d'octubre. Una situació atípica, sens 
dubte, que segons el Servei Meteorològic de Catalunya ha de començar a canviar a 
partir d'avui. 
 
Per a alguns, un calvari, per d'altres, la benedicció. El cert és que l'estranya història de 
la calor aquest 2011 encara cueja, tot i que ja fa 22 dies que es va entrar oficialment a 
la tardor. A Sant Daniel, el termòmetre tocava ahir un nou sostre, arribant a una 
màxima de 36 graus que suposa un rècord històric en les dades recollides en els 
darrers 100 anys. El vent, l'anticicló i la humitat, que va arribar al 18% a les tres de la 
tarda, va ser algunes causes d'aquests valors tan elevats, segons va informar Gerard 
Taulé. 
 
D'altra banda, a Salt també es van continuar registrant temperatures per sobre dels 34 
graus, igual que a Fornells de la Selva (34,5 i 34,3 respectivament). D'aquesta manera, 
al mes d'octubre ja hi ha hagut set dies amb una màxima superior als 30 graus. 
 
A Banyoles, la temperatura d'ahir al voltant de les tres de la tarda també va suposar un 
nou rècord amb 33,4 graus, superant els 33 que s'havien registrat el 3 d'octubre del 
1997. 
 
Segons el meteoròleg de Banyoles Enric Estragués aquest fenomen està causat per 
"l'anticicló, la bossa d'aire càlid en alçada que porta associada, la total absència de 
núvols sobre el cel de la comarca del Pla de l'Estany i l'acumulació de la calor dels 
passats dies". Els 33,4 graus van superar tots els registres d'octubre que s'acumulen a 
la capital de la comarca des de l'any 1915. 
 
Molts van ser els qui van aprofitar la festivitat del dia del Pilar per anar a fer una 
remullada a la platja. El 12 d'octubre deixava ahir unes imatges més típiques d'un dia 
de ple estiu que no pas de l'inici de la tardor. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 14 d’octubre 2011 
 

• Temperatures rècord un altre cop per a un mes d'octubre 
 

L'anticicló que afecta Catalunya va tornar a portar màximes de rècord ahir a les 
comarques gironines, amb màximes històriques durant un mes d'octubre. En alguns 
casos com l'Estartit, fins i tot s'ha arribat a registres que no s'havien produït durant 
l'estiu. De fet, es preveu que avui encara pugin una mica més. A Vilobí van arribar a 
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33,9 graus; a Roses i Sant Pere Pescador 33,3; a la Bisbal d'Empordà 33,1; a Banyoles 
32,6; a Girona 32,3 i a Olot 30,9 graus. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Divendres 14 d’octubre 2011 
 

• Marc i Júlia, els noms més comuns dels nadons gironins 
 

La natalitat a les comarques gironines, com a tot Catalunya, continua a la baixa. Les 
dades definitives del 2010, que ahir va fer públiques l'IDESCATt, situen el nombre de 
naixements a la demarcació en 8.737 i consoliden la tendència iniciada el 2009 i 
després d'uns anys en què gairebé sempre les xifres havien anat en augment. Tot i 
això, la davallada del 2010 no ha estat tan forta com la de l'any anterior, quan es va 
passar de 9.173 naixements a 8.775. Per comarques, en la majoria es repeteix la 
caiguda, i només al Baix Empordà, la Cerdanya i el Pla de l'Estany s'han registrat 
creixements. El Gironès és la que més naixements ha tingut, amb 2.575, seguida de la 
Selva i l'Alt Empordà amb 1.810 i 1.592, respectivament. La Cerdanya i el Ripollès, amb 
176 i 227, són a la cua. Quant a les edats de les mares, 3.255 dones han tingut el fill 
entre els 30 i els 34 anys; 2.117, entre els 25 i els 29, i 1.755, entre els 35 i els 39. En 
dos casos, la mare era menor de quinze anys, i en 33 casos, major de 45. 
 
Pel que fa a la taxa de natalitat, el Gironès i el Pla de l'Estany encapçalen el rànquing 
català, amb 14,5 i 14,3 naixements per cada mil habitants. D'altra banda, l'Alt i el Baix 
Empordà són les dues úniques comarques on se supera el 40% de mares estrangeres. 
Per ciutats demés de 20.000 habitants, Salt és la que té un percentatge més elevat de 
Catalunya, amb un 73,2%. 
 
Finalment, i quant als noms, Marc i Júlia són els dos més posats, amb 116 i 108 casos, 
respectivament. Tot seguit hi ha els de Laia i Pau, amb 99 i 92 casos. Per comarques, 
Júlia s'imposa a l'Alt Empordà i el Ripollès, i Marc ho fa a la Selva, la Cerdanya i el 
Gironès. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Divendres 14 d’octubre 2011 
 

• Girona té 5 de les vuit ciutats amb el percentatge més alt de mares d'origen 
estranger 

 
Les comarques gironines tenen quatre dels sis municipis de més de 20.000 habitants 
que tenen més naixements de mare estrangera que de mare espanyola. Salt, Roses, 
Lloret i Palafrugell són les poblacions gironines on el nombre de naixements de mares 
espanyoles es menor que el de mares estrangeres. A la resta de les comarques 
gironines, encara són majoria els parts de progenitores nascudes a l'Estat, encara que a 
l'Alt Empordà la xifra ja gairebé s'ha igualat amb un 44% dels naixements, que són 
d'una mare d'origen estranger. En l'altre extrem, Cerdanya(27,8%) i el Ripollès (26,9%) 
destaquen per les baixes proporcions de naixements de mares estrangeres. 
 
El nombre de naixements registrats a Catalunya és de 84.015 l'any 2010, un 1% menys 
que un any enrere i representa una taxa d'11,3 naixements per mil habitants. Vint 
comarques superen aquesta taxa. El valor màxim l'anota el Gironès amb un 14,5%, 
seguit de les comarques del Pla de l'Estany (14,3%) i l'Alt Penedès (13,3%). Per contra, 
les comarques amb les taxes més baixes són la Terra Alta (6,8%) i el Priorat (8,0%). 
Per altra part, l'Alt Pirineu i Aran, i les Comarques Centrals han incrementat el nombre 
de naixements l'1,5% i el 0,6% respectivament, mentre que la resta d'àmbits 
territorials han reduït els seus naixements. Els majors descensos s'han registrat a les 
Terres de l'Ebre (-4,5%) i l'Àmbit de Ponent (-2,9%). 
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Malgrat el descens dels naixements, el nombre mitjà de fills per dona es manté en 
l'1,46, al mateix nivell que un any enrere. Aquest valor és sensiblement superior al 
registrat pel conjunt d'Espanya que és d'1,38 fills per dona. Les dones estrangeres 
tenen una fecunditat més alta, d'1,87 fills per dona, mentre que les espanyoles 
registren un valor d'1,34 fills per dona. 
 
L'edat mitjana a la maternitat se situa en 31,1 anys per al conjunt de dones. L'edat 
mitjana en què les dones autòctones tenen els seus fills és als 32 anys, mentre que les 
estrangeres ho fan als 29 anys. 
 
La taxa de fecunditat a les comarques de Girona es va mantenir estable fins als 49,62 
punts mentre l'edat mitjana de la maternitat se situa als 30,45 anys. 
 
A Catalunya, els naixements de mares no casades representen el 35,2% del total de 
naixements. La ciutat de Girona es troba entre les poblacions amb un nombre més alt 
de naixements amb un 13,81% i el percentatge de fills nascuts fora del matrimoni 
arriba al 37% del total. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 

Dissabte 15 d’octubre 2011 
 

• Girona farà pagar el dret de pas als 2.500 garatges que no paguen gual 
 

L'Ajuntament de Girona ha preparat una normativa municipal per regularitzar els 
garatges provats on actualment aparquen vehicles que no paguen el gual. La sessió 
plenària d'aquest dilluns preveu iniciar els tràmits per aprovar una ordenança 
reguladora de guals i entrades de vehicles que provocarà que tots els propietaris que 
tenen garatges amb entrada i sortida a la via pública paguin com a mínim una taxa pel 
dret de pas per la vorera. El consistori gironí disposa d'un estudi al qual va tenir accés 
Diari de Girona fa uns mesos, on constava que hi havia uns 2.500 propietaris de 
garatges que no paguen cap mena de taxa a l'Ajuntament. 
 
El regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, ha explicat que un cop 
s'aprovi definitivament l'ordenança (encara queden alguns mesos) s'enviaran cartes a 
tots els propietaris dels garatges afectats advertint-los que com a mínim han de pagar 
el dret de pas per la vorera. Els residents tindran dues opcions o directament pagar la 
taxa del gual que inclou aquest dret de pas i garanteix que cap altre vehicle i podrà 
aparcar davant o simplement pagar el dret de pas. Aquesta segona opció serà més 
econòmica però tindrà l'inconvenient que si un altre vehicle hi estaciona al davant no 
podrà ser retirat per la grua. 
 
Segons l'exhaustiu estudi encarregat pel l'anterior govern, els garatges que actualment 
no paguen cap taxa estan situats sobretot,als barris dels afores de la ciutat on 
normalment no hi ha dificultats per aparcar. Com que els carrers disposen de molt 
d'espai per estacionar a l'aire lliure, pocs cops els cotxes aparquen davant d'un garatge 
i els seus propietaris no creuen necessari haver de pagar cap taxa de gual. 
El barris amb més garatges sense gual se centraven en Palau i Sant Pau (864), 
Montjuïc (497), Montilivi (434), el marge esquerre del Ter, on hi ha Taialà, Domeny i 
Germans Sàbat (en sumen uns 400), Fontajau (156), Pont Major (136) i Pedret (8). En 
aquest cens encara quedaven per revisar els carrers de les Pedreres. 
El treball de camp va comptabilitzar aproximadament 6.800 punts d'entrada de 
vehicles. L'estudi es va fer edifici a edifici per comprovar en quins immobles hi entraven 
vehicles i si pagaven la corresponent taxa per l'entrada de vehicles. D'aquests, n'hi 
havia 2.496 que no estaven pagant cap taxa a l'Ajuntament, mentre que els 4.300 
restants sí que ho feien. L'estudi fins i tot indicava que 2.600 eren de propietat 
unifamiliar, 800 ho eren de comerços i 900 de comunitats de veïns. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Diumenge 16 d’octubre 2011 
 

• Girona vol fer pagar als veïns amb pàrquings sense gual 
 

L'equip de govern de CiU a Girona portarà al ple de demà una proposta per crear una 
nova ordenança sobre guals que preveu la creació d'una figura nova que obligarà els 
veïns que tinguin accés per a vehicles a pagar una taxa encara que no tinguin gual. 
 
El regidor de Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, assenyala que la nova ordenança 
"pretén ajustar-se a la realitat actual de Girona i que hi hagi un tracte més igualitari". 
L'objectiu és igualar el tracte, ja que es considera que els veïns que no tenen gual però 
que per accedir al seu garatge o habitatge passen per la vorera acaben passant per un 
espai públic i es vol que la taxa cobri aquest "dret d'ús d'espai comú". Si s'aprova la 
nova ordenança afectarà bàsicament els propietaris de cases en barris allunyats del 
centre on la baixa densitat de vehicles no fa necessari que tinguin un gual que en 
garanteixi que no s'hi trobarà vehicles al davant. 
 
Alcalà avança que la taxa que pagaran aquests ciutadans amb accés de vehicles però 
sense gual "serà un import més baix que el cost del gual". Això sí, la nova taxa no 
permetrà als propietaris d'aquella entrada poder trucar a la grua perquè s'endugui el 
vehicle si mai s'hi troba un cotxe aparcat, perquè això només ho garanteix el gual 
permanent. 
 
El regidor de Via Pública no va xifrar quin serà el cost de la nova taxa i va explicar que 
ara el servei de la UMAT s'encarregarà de fer un estudi per saber quants habitatges es 
veurien afectats per la nova ordenança de guals. Actualment els preus dels guals van 
des dels cent i escaig euros dels edificis unifamiliars fins als més de 500 euros per a 
reserva d'estacionament, segons recullen les taxes municipals. L'ordenança també 
permetrà unificar aspectes i ara els guals també es pintaran de groc a la calçada i no de 
vermell a les voreres. 
 
En els últims anys alguns municipis han intentat aplicar l'ordenança que ara vol tirar 
endavant Girona, i s'havia generat molta polèmica. Un exemple va ser a Roses, on 
després de proposar-se es van fer enrere i no ho van aplicar, i també hi va haver 
polèmica a l'Escala. 
 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dilluns 17 d’octubre 2011 
 

• Quintana s'imposa per davant Mechaal 
 

Jaume Quintana, amb un temps de 32:57, va endur-se ahir una nova edició de la 
tradicional cursa del Carrer Nou, que va omplir els carrers del centre de Girona amb 
més de 2.200 atletes en una gran matinal esportiva prèvia a l'inici de les Fires d'aquí un 
parell de caps de setmana. Quintana va superar per només un segon Adel Mechaal. 
Dídac Cuadros va ser el tercer classificat. 
 
En la prova de 5 quilòmetres, que va reunir uns 200 atletes, el vencedor va ser 
Mohamed Belhadi amb un temps de 17:33. Pere Espigul va acabar segon, per davant 
de Donaciano Olivas. 
 
La matinal havia començat a quarts de deu amb les diverses carreres infantils, que en 
total van reunir mig miler de nens i nenes. Sumant aquesta xifra amb la dels 
participants a les curses de 5 i 10 quilòmetres, es pot dir que ahir al matí uns 2.300 
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atletes van prendre els carrers de Girona. La prova va estar marcada pel bon temps i va 
reunir també molts espectadors. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dilluns 17 d’octubre 2011 
 

• Només 6 litres de pluja a tota la província en els primers 15 dies d'octubre 
 

"El temps s'ha tornat boig!". Aquesta expressió, que fa referència a les condicions 
meteorològiques atípiques, ara es pot utilitzar més que mai. I és que si el passat juliol 
va ser el més plujós registrat a Girona des de 1884, aquest octubre té tots els números 
de convertir-se en el més sec des de l'any 1911 a la capital de província. Durant tota la 
primera quinzena d'octubre, a Girona només s'han obtingut uns 0,1 litres/m2 provinents 
de les precipitacions. Però la situació és idèntica a la resta de la demarcació, perquè en 
els primers quinze dies d'aquest octubre s'han acumulat uns simbòlics 6 litres/m2. 
 
També cal afegir que dels primers 15 dies d'octubre, només 3 han tingut pluges. Així, 
amb 0,9 l/m2, Malniu (Cerdanya) és el segon indret de la província que ha tingut més 
precipitacions. Més avall hi ha Monells i Torroella de Montgrí, que han registrat 0,3 l/m2 
durant la primera quinzena de mes. La resta de zones de la província on també ha 
plogut només han acumulat entre 0,1 i 0,2 l/m2. 
 
El meteoròleg Enric Estragués explica que la falta de precipitacions durant aquest 
octubre respon "a la persistència d'un anticicló" que provoca que les borrasques circulin 
pel nord d'Europa. D'aquesta manera, mentre els núvols no s'aproximen, Estragués 
destaca que "l'octubre és un dels mesos més plujosos de l'any, conjuntament amb 
l'abril i el maig". Segons Estragués, la situació s'agreuja si es té en compte que "la falta 
de pluja pot malmetre les collites que ara necessiten aigua". A les escasses 
precipitacions, s'han d'afegir les altes temperatures que també s'han registrat durant 
aquesta primera quinzena d'octubre a la província gironina. Precisament, el passat 
dimecres es va superar la temperatura màxima d'octubre que s'ha notificat, en els 
últims 100 anys, a l'estació meteorològica de Sant Daniel, a Girona. 
 
En la mateixa línia, el meteoròleg Gerard Taulé afirma que, des de 1911, a Girona "no 
s'havia registrat" un octubre amb precipitacions pràcticament nul·les. Tot i que encara 
falten quinze dies per acabar el mes, Taulé explica que "en els propers 5 o 7 dies, no hi 
ha previsió de pluja". Però Taulé informa que "per sort, els pantans encara estan 
bastant plens". 
 
Però les escasses pluges d'aquest octubre també s'han notat als embassaments de les 
comarques gironines. Tot i que Susqueda es manté ple amb un percentatge alt, del 
95%, Boadella i Sau tenen xifres més inferiors. Boadella es troba al 61,25% i Sau es 
situa al 57,12% de la capacitat màxima. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimarts 18 d’octubre 2011 
 

• La població a les comarques gironines d'entre 15 i 34 anys es redueix un 
4,6% 

 
La població a les comarques gironines ha patit una lleu davallada en el seu conjunt a 
causa, principalment, de la caiguda en la immigració i també de la migració a l'exterior 
dels més joves. Segons les dades fetes públiques ahir per l'Institut Nacional 
d'Estadística (INE) corresponents a l'1 d'octubre de 2011 seguint estimacions de 
població, el nombre d'habitants a la demarcació ha caigut un 0,05% en un any arribant 
a les 727.754 persones. Amb tot, les xifres mostren un espectacular descens en el 
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nombre de joves -d'entre 15 i 34 anys- que en el mateix període s'ha reduït en un 4,6% 
mentre que s'augmenta la població de majors de 80 anys, un 3,5% respecte les 
mateixes xifres de l'any anterior. 
 
Les estimacions de població de l'INE corresponents al primer dia del mes d'octubre en 
comparació a les xifres de l'any anterior han posat de manifest un dels aspectes clau de 
la situació actual. La població de joves disminueix considerablement en els darrers 
temps a causa, en bona part, a les migracions a l'exterior. A aquest fet se li suma una 
constant davallada del fenomen migratori en una tendència que situa la població 
d'entre 15 i 34 anys en 185.001 persones. Però les dades del mateix dia de 2010 
registraven a la demarcació de Girona una població en aquest tram d'edat de 193.70 
persones, fet que suposa una caiguda del 4,6% en variació interanual.  
 
Per trams d'edat, els joves d'entre 25 i 29 anys són els que han disminuït més. En 
concret, n'hi ha 4.204 menys que fa un any, dada que suposa un 8,7% menys. Així la 
xifra se situa en 48.559 persones. Els segueixen el tram d'edat d'entre 30 i 34 anys, 
que en són 63.821, és a dir, un 4,4% menys mentre que els de 20 a 24 anys, que 
sumen un total de 37.780 persones, un 4,2% menys. Finalment, hi ha 146 joves menys 
-d'un total de 34.841- d'entre 15 i 19 anys que fa un any. El conjunt de joves d'entre 15 
i 34 anys representen el 25,4% de la població a la demarcació.  
 
D'altra banda, en relació amb la davallada de joves, les dades de l'INE indiquen un 
envelliment de la població. En concret, el nombre de major de 80 anys -que 
representen el 5% de la població- ha augmentat un 3,5% respecte a l'any passat, i 
sumen un total de 36.814 persones en aquest tram quan l'any 2010 n'eren 35.563. La 
pujada més significativa és la dels avis centenaris -de més de 100 anys- que han passat 
de 116 el 2010 als 134 de 2011, un increment del 15%.  
 
Finalment, per sexes, a la província de Girona, hi ha més homes (364.081) que dones 
(363.673). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimarts 18 d’octubre 2011 
 

• Girona va ser l'única demarcació catalana sense creixement econòmic l'any 
2010 

 
Les demarcacions de Barcelona (0,2%), Lleida (0,2%) i Tarragona (0,1%) van millorar 
lleument el seu valor afegit brut l'any 2010 -PIB més impostos indirectes-, mentre que 
l'excepció la va marcar Girona (-0,3%), especialment afectada per la caiguda de la 
construcció. Són algunes de les dades incloses en l'Anuari Econòmic Comarcal presentat 
ahir per CatalunyaCaixa. 
 
El seu coordinador, Josep Oliver, preveu un creixement de l'economia catalana el 2011 
d'entorn al 0,7%, amb una notable afectació de la caiguda del consum públic, encara 
que el sector exportador i turístic impulsaran el lleu creixement global. Els principals 
creixements del 2011 es produiran en zones en què té pes el sector exterior: el litoral 
gironí, tarragoní i barceloní, l'àrea metropolitana de Barcelona i el Camp de Tarragona. 
La menor inversió pública podria fer caure en set o vuit dècimes el creixement de 2011, 
que serà més feble del previst inicialment, segons Oliver. I va afegir que "aquesta 
caiguda no és substancial, és transitòria i el sector públic tornarà a generar activitat els 
anys vinents", previsiblement el 2013, quan els nivells de dèficit s'hagin reduït. 
 
L'anuari de CatalunyaCaixa destaca que "la forta contracció de la construcció a Girona" 
(amb un pes superior a la mitjana de Catalunya de l'11,8% del VAB (valor afegit brut) 
d'aquestes comarques, contra el 7,5% català), que va caure més intensament que a 
Catalunya, d'un 8,2% (davant el -6,1% català), i que "no es va compensar per 
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l'augment industrial (13,9% del VAB de la demarcació, amb un augment superior al 
català, del 2,8%, davant l'1,8% de Catalunya), ni per l'augment moderat de serveis o el 
primari", amb creixements del VAB del 0,5 i l'1,5%, i pesos dins el total del VAB de la 
demarcació del 71,1 i el 3,2%, respectivament. 
 
En l'àmbit comarcal cal destacar els creixements econòmics del Pla de l'Estany 
(+1,58%), el Ripollès (+1,36%) i la Garrotxa (+0,51%), comarques en les quals la 
indústria va registrar notables avenços mentre que la construcció queia de forma més 
moderada que en el conjunt de la demarcació. En l'extrem contrari, el Baix Empordà i la 
Cerdanya, van registrar un creixement econòmic negatiu de l'1,31%, explicable per 
retrocessos del sector de la construcció d'entre el 8% i el 13%. 
 
En el balanç de 2010 s'observen paral·lelismes amb les previsions per a l'exercici actual, 
tant en els punts febles com en els forts, que són el turisme i l'exportació. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimecres 19 d’octubre 2011 
 

• Girona apujarà un 3% les taxes municipals 
 

El govern de la ciutat congelarà tots els impostos i actualitzarà les taxes un 3%, seguint 
l'increment de l'IPC. Aquestes són les principals modificacions en les ordenances per al 
2012, que aquesta tarda l'equip de govern ha exposat en comissió informativa, davant 
els portaveus dels altres grups municipals. Segons l'equip de govern, aquesta mesura 
suposa un gran esforç econòmic per a la contenció fiscal, ja que preveuen "un any molt 
difícil per les famílies gironines i per l'activitat econòmica". 
 
Tal com s'exposava en el Pla de Govern de 2011-2015, presentat per l'alcalde el passat 
7 d'octubre, es subratllava la prioritat del govern en treballar per la sortida de la crisi. 
"És en aquest sentit que s'ha actuat alhora de modificar les ordenances fiscals per al 
2012", declara la regidora d'Hisenda i Règim Interior, Ma Àngels Planas. 
 
Les principals línies de modificació de les ordenances són la congelació de tots els 
impostos, l'actualització de les taxes en un 3% a nivell general i les bonificacions, que 
queden de la següent manera: 
 
- Es passa del 30% al 40% de bonificació a les famílies nombroses en l'impost d'IBI. 
- Bonificació del 50% en determinades taxes municipals en veïns i activitats 
econòmiques que es vegin directament afectats i perjudicats per l'execució d'obres 
singulars i de ciutat de durada mínima 2 anys (obres no municipals) i obres municipals 
d'una durada mínima de 6 mesos. Per als veïns implica la taxa per entrada de vehicles i 
per a activitats econòmiques, la taxa pel servei de recollida i gestió de residus i la taxa 
d'ocupació o aprofitament especial del subsòl, sòl i vol del domini públic (divisió G: 
elements fora d'establiments comercials). 
- Increment de la bonificació del 10 al 15% pels usuaris habituals de la deixalleria (taxa 
pel servei de recollida i gestió de residus). 
- Creació de bonificacions i exempcions per a les entitats sense afany de lucre per la 
taxa de prestació de serveis mitjançant la utilització d'instal·lacions municipals. 
- Regulació de la possibilitat de fraccionament del pagament de l'impost de béns 
immobles en dos terminis (60% en el període voluntari i 40% el 5 de novembre). 
- S'introdueix a l'Ordenança General la disposició que els veïns que hagin estat 
sancionats fermament en els darrers 2 anys per infraccions de les ordenances 
municipals no podran gaudir de beneficis fiscals recollits en aquestes. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
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Dimecres 19 d’octubre 2011 
 

• El preu de l'habitatge cau un 4,1% anual a les comarques gironines 
 

El preu del metre quadrat de l'habitatge lliure es va situar a les comarques de Girona en 
1.891 euros per metre quadrat a finals del tercer trimestre, fet que suposa una caiguda 
del 4,1% anual, i un lleuger repunt del 2% respecte el trimestre anterior. En el conjunt 
de Catalunya, el descens anual va ser del 6,5% fins a situar el preu mig en 2.077 
euros, un valor al qual el mercat no s'aproximava des de finals del 2005. 
El preu dels pisos manté la seva tendència a la baixa des que es van registrar nivells 
màxims el 2008, amb puntes properes als 2.200 euros per metre quadrat a Girona i una 
mica per sobre a Catalunya. Des d'aleshores, el mercat immobiliari ha registrat un 
descens del 14% a Girona i del 16% a Catalunya. 
 
Sant Cugat del Vallès continua situant-se com a segona ciutat més gran de 25.000 
habitants més cara de l'Estat espanyol. Amb 3.340 euros per metre quadrat, és només 
superada per Sant Sebastià (3.775). Després de Getxo i Leioa, al País Basc, en cinquè 
lloc es troba la capital catalana. A Barcelona els preus del metre quadrat se situen ja 
per sota dels 3.000 euros, concretament en els 2.991 euros. 
 
Sant Joan Despí, és la sisena ciutat més cara, la tercera de Catalunya (2.944 euros) La 
quarta ciutat catalana més cara és la capital del Baix Llobregat, Sant Feliu de Llobregat 
(2.763), i a la mateixa comarca hi ha Esplugues de Llobregat i Castelldefels, que 
ocupen el cinquè i sisè lloc pràcticament empatats en els 2.700 euros per metre 
quadrat. 
 
A les comarques de Girona, Lloret de Mar (amb 2.161 euros per metre quadrat) és la 
capital amb els preus més elevats, desplaçant Girona al segon lloc (2.045 euros per 
metre quadrat). D'entre els grans municipis, Salt (1.369) continua essent el municipi 
més econòmic per comprar un habitatge. 
 
Tanquen el rànquing català de les ciutats més grans de 25.000 habitants, Vic (1.415 
euros per metre quadrat), Manresa (1.478 euros per metre quadrat) i Vilafranca del 
Penedès (1.706 euros per metre quadrat), que són les més barates. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Divendres 21 d’octubre 2011 
 

• Menys diners però més estudiants en el nou curs universitari 
 

Acollir més estudiants amb menys pressupost. Aquest és bàsicament el repte amb el 
qual s'inaugura avui el curs 2011-2012 de la Universitat de Girona. A dia d'avui uns 
14.510 estudiants s'han inscrit per aquest nou curs. Tot i que no es tracti de xifres 
definitives (en algunes facultats les inscripcions encara són obertes), uns 3.757 
d'aquests estudiants seran alumnes nous, la qual cosa representaria un 10% més de 
nous inscrits en relació amb l'any passat. El conjunt de l'alumnat es repartirà entre 
trenta-nou titulacions de grau, quaranta-una de màsters, i cinc de programes de 
doctorat que ofereix la universitat gironina. 
 
Per atendre aquests estudiants, els efectius de personal del curs 2010-2011 constaven 
de 1.410 persones pel que fa al personal docent i investigador, més unes 488 de 
personal investigador i 614 de personal d'administració i serveis. A començament d'any 
es va adoptar un pressupost de 95,4 milions d'euros, lleugerament superior al del 2010 
(94,6 milions). A l'estiu, però, va caure la retallada: la subvenció ordinària es 
concretava en 9,5 milions menys que l'any 2010, una disminució d'ingressos del 16%. 
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Anna Maria Geli va presentar un pla d'ajustament econòmic amb una reducció 
pressupostària que s'ajustés a la restricció pressupostària imposada per la Generalitat. 
Un pla que, en el seu informe, la rectora resumia d'aquesta manera: "Les decisions que 
es prenen són necessàries avui per afrontar la realitat del finançament del 2011, però 
ho són més encara per poder plantejar amb garanties el 2012 i els anys següents en 
l'actual context de crisi econòmica." El pla de sostenibilitat incrementa alguns ingressos 
(augment de les taxes universitàries), i defineix les àrees en què s'hauran de fer els 
estalvis. Amb recursos propis provinents de romanents d'altres exercicis, la UdG 
assumeix un 30% d'aquesta retallada. La resta que queda per estalviar, uns 6,5 
milions, s'estructura en cinc àmbits: econòmic (4,3 milions), acadèmic (1,3 milions), 
personal (630.000 euros), inversions (94.000 euros) i reorganització d'estructures 
(177.432 euros). Amb el compromís afegit de no perjudicar la qualitat dels estudis. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 

Divendres 21 d’octubre 2011 
 

• La indústria gironina tardarà almenys 3 anys a recuperar la producció de 
2007 

 
La indústria gironina trigarà un mínim de tres anys a recuperar els nivells que tenia 
abans de l'entrada de la crisi econòmica. I això, si res no es torça i el sector és capaç 
de mantenir creixements positius, com el del 2,3% que va registrar el 2010. Segons 
posa en relleu el darrer Anuari Econòmic de CatalunyaCaixa, ara la indústria gironina 
està produint un 15% menys que quan va començar la sotragada. "El xoc del 2008 i 
sobretot el col·lapse del 2009, costarà de recuperar", va afirmar l'autor de l'estudi. 
 
L'any passat, a diferència de la resta de Catalunya, les comarques gironines van ser 
l'única demarcació que va tancar el 2010 en negatiu (-0,3%). Tot i que tant l'agricultura 
com la indústria i els serveis van créixer, la forta dependència de la construcció (que va 
enfonsar-se un 8,2%) va fer que el territori no tanqués el 2010 en positiu. 
 
Coincidint amb la presentació de l'Anuari, CatalunyaCaixa ha revisat a la baixa les seves 
previsions per a aquest 2011. A finals de juny, Josep Oliver va preveure que la 
demarcació tancaria l'any amb un creixement proper a l'1%; ara, però, el catedràtic 
d'Economia ja ha dit que la crisi del deute sobirà europeu farà que aquest creixement 
es trobi 4 o 5 dècimes per sota de la primera previsió. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dissabte 22 d’octubre 2011 
 

• Quatre grups de supermercats concentren el 53% de la superfície de venda 
a Girona 

 
Els grups Carrefour, Bon Preu, Eroski i Mercadona concentren el 53% de la superfície 
comercial dels establiments de distribució del sector quotidià de la demarcació de 
Girona. Un informe del sector elaborat per la Generalitat assenyala que el sector 
compta amb 456 establiments a les comarques gironines, essent els supermercats i els 
autoserveis els més nombrosos. En total ocupen 6.338 treballadors i van tancar el 2010 
amb una facturació de 1.263,9 milions d'euros. 
 
Les companyies gironines mantenen un bon posicionament, essent Valvi (34 
establiments) i Comerbal (Novavenda, 28 supermercats) els més nombrosos. L'estudi 
no té en compte la implantació de Miquel Alimentació Grup, amb més de 50 
establiments entre propis i franquiciats a la demarcació. 
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Tot i que Girona només compta amb un 10% de la població catalana, el volum de la 
facturació del sector suposa el 14% del conjunt de Catalunya, una dada que seria 
atribuïble al creixement de les vendes que molts municipis experimenten durant la 
temporada turística. En qualsevol cas el rendiment dels establiments gironins es va 
situar l'any passat en 5.043 euros per metre quadrat, per sobre la mitjana catalana 
(4.926 euros per metre quadrat).. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 
 

Dissabte 22 d’octubre 2011 
 

• La indústria gironina trigarà un mínim de tres anys a recuperar els nivells 
que tenia abans de l'entrada de la crisi econòmica. I això, si res no es t 

 
Girona comptava amb 275 habitatges en construcció en el segon trimestre de l'any, 
cosa que suposa un descens del 30% respecte al mateix període de l'any passat. Són 
dades del Ministeri de Foment, que situen el descens mitjà en el conjunt de l'Estat en el 
24 per cent. D'altra banda, l'Institut Nacional d'Estadística va difondre ahir que el 
passat agost es van constituir a Girona 767 hipoteques, un 7,6% menys que el mateix 
mes de l'any passat. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Diumenge 23 d’octubre 2011 
 

• El banc del temps té més de tres-cents usuaris a Girona 
 

Des de fa tres anys a Girona ja no només hi ha bancs o entitats d'estalvi que mouen 
euros. Nascut al centre cívic Pla de Palau, el banc del temps promou l'amabilitat i 
l'altruisme. Ho fa posant en contacte dues persones que ofereixen serveis o 
coneixements, que són pagats amb hores. Si el Pla de Palau va ser el primer, fa un any 
s'hi van afegir els centres cívics de Sant Narcís i Santa Eugènia, que gestionen les 
sol·licituds dels socis mitjançant un lloc web. 
 
El naixement del banc de Pla de Palau va arribar com a continuació de la campanya 
Som un barri amable. El seu responsable és Pere Xavier Soler. "Estem contents, però 
tot costa molt. Això implica un canvi de mentalitat i els canvis de mentalitat sempre han 
arribat amb els canvis de generació. No només val el que costa diners, sinó que hi ha 
moltes coses que tenen valor." Els usuaris utilitzen el taló en què els serveis prestats 
donen hores (i no euros). Els socis s'han de registrar i tenen a la seva disposició una 
llarga llista de serveis per gastar les hores. 
 
Pablo Lidoy, un informàtic nascut a Saragossa i establert a Girona, col·labora amb el 
banc de temps de Pla de Palau i ha preparat el web del Pont del Dimoni. Lidoy explica 
que el banc en línia va tenir una subvenció de 1.800 euros dins el pla d'educació i 
convivència. Al final del servei, explica Lidoy, els usuaris en fan una valoració. "El 
problema és que tenim temps per donar, però no tenim temps per demanar. Aquest és 
el principal problema no d'aquest banc, sinó de tots. Ens costa demanar." Igual que el 
web del pont del Dimoni, a la Bisbal d'Empordà treballen per tenir el seu banc de temps 
en línia. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
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Dilluns 24 d’octubre 2011 
 

• Creix el nombre de gironins que fan FP i ara ja en són 7.000 
 

Un total de 7.051 joves gironins s'han matriculat aquest curs als cicles formatius de 
grau mitjà o superior, un nombre que representa un augment del 9,3% respecte al curs 
anterior (600 alumnes més), amb 6.440 matriculats. Per cicles, l'increment en xifres 
absolutes, respecte al curs anterior, ha estat més important en els cicles de grau mitjà 
(351 alumnes més) que no en els de grau superior (251 alumnes més), però 
percentualment el creixement s'ha notat més en els cicles de grau superior (9,8%) que 
no pas en els de grau mitjà (9%). 
 
Una part important de l'increment d'alumnat es deu a l'allargament dels estudis en dos 
cursos d'acord amb el currículum de la LOE. Així de les 1.400 o 1.700 hores que té un 
cicle formatiu ja sigui de grau mitjà o de grau superior, respectivament, s'ha de passar, 
progressivament, a estudis de 2.000 hores per adaptar-los a la LOE i a les directrius 
europees. D'aquesta manera, dins del grau mitjà, es produeix un increment de 27 
grups en diversos cursos. I l'augment més significatiu per aquest motiu ha afectat el 
cicle de gestió administrativa, el qual, per primer cop, es farà en dos anys. 
L'allargament d'aquests estudis repercuteix en disset centres de secundària públics de 
la demarcació. 
 
És previst que, en un futur, i continuant aquesta mateix línia, s'ampliïn també els 
estudis de comerç, de conducció d'activitats fisicoesportives, d'estètica personal i de 
cures d'infermeria, entre d'altres. 
 
Pel que fa als cicles de grau superior, s'han adaptat al pla LOE els cicles de direcció en 
serveis de restauració; agència de viatges i guia, informació i assistència turístiques. En 
algunes famílies, com ara informàtica i instal·lació i manteniment industrial, s'han 
incrementat la matrícula per tal de cobrir la demanda. 
 
La Generalitat ha invertit 148.500 euros a diferents instituts per a l'adquisició 
d'equipaments. I ha dotat amb deu aules d'informàtica determinats centres que 
imparteixen els cicles de les famílies d'administració i gestió i instal·lació i manteniment. 
 
Pel que fa a l'oferta per a joves sense titulació de graduat en secundària, l'oferta es 
manté pràcticament igual: un total de 225 places dels plans de transició al treball 
(PTT), 90 places del programa d'aprenentatge professional i 135 places en centres 
autoritzats (quinze més que el curs passat). 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 

Dimarts 25 d’octubre 2011 
 

• Rècord a la UdG d'inscrits majors de 50 anys, amb 114 
 

Inaugurat el curs 2005-2006, el programa de la Universitat de Girona (UdG) per a 
majors de 50 anys ha establert en l'actual edició un nou rècord d'inscrits, amb 114. La 
majoria dels estudiants tenen entre 60 i 70 anys i provenen dels sectors de 
l'administració i la banca, seguit de professionals de l'educació i l'empresa, i del món de 
la sanitat i la farmàcia. Els itineraris amb més demanda són els d'humanitats. Les dones 
representen el 65 per cent d'aquests estudiants. 
 
Avui a la tarda (a les 6) a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres, hi haurà l'acte 
oficial d'inauguració del programa per a majors de 50 anys de la UdG, amb la presència 
del director del programa, Josep Torrella; el vicerector de Relacions Institucionals, 
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Societat i Cultura, Joaquim Maria Puigvert, i la rectora de la UdG, Anna Maria Geli. En 
l'acte, es lliuraran certificats a Maria Àngels Vila, Lluís Prim i Maria Dolors Fàbrega, que 
han superat els 120 crèdits de l'itinerari que cursen. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 

Dijous 27 d’octubre 2011 
 

• Girona té saturades les aules d'educació secundària per tercer curs 
consecutiu 

 
Per tercer curs consecutiu, les aules d'educació secundària de les escoles de Girona han 
quedat saturades, tant en centres públics com concertats, segons l'informe tècnic de 
valoració del procés de matrícula d'aquest curs de la Comissió de Planificació Escolar i 
Equipaments del Consell Escolar Municipal. 
 
La valoració en aquest tram d'educació, segons l'informe, constata però que hi ha 
hagut una distribució més equilibrada en l'assignació d'alumnat amb necessitats 
educatives especials (NEE) i dels que van quedar fora de termini, tot i que considera 
que hi ha marge de millora. A més, l'alumnat forà matriculats fora de termini des que 
va finalitzar el procés de preinscripció ha estat de 164 alumnes, una xifra similar a l'any 
passat. 
 
A més, l'informe destaca que en educació infantil i primària l'ocupació global dels 
centres "continua sent molt elevada", d'un 95,5%, un increment del 0,2% respecte al 
curs passat. En aquest sentit, la Comissió destaca que la "saturació és màxima" tenint 
en compte que s'ha obert la nova escola a Domeny. Ara bé, només hi ha places vacants 
a P3 a les dues escoles del barri del Pont Major i a l'escola nova. 
 
A infantil i primària, l'alumnat fora de termini ha estat assumit en un 3,52% pel sector 
públic i caldria, segons l'informe, ajustar-ho més al sector concertat, que n'ha assumit 
l'1,17%. A part, s'alerta que sis centres -quatre de públics i dos concertats- han superat 
el 20% d'alumnat amb NEE, concentrats majoritàriament en les zones del Sector Est i 
Pont Major. El nombre d'alumnat forà matriculats fora de termini ha estat de 276 
alumnes, 81 menys que en el curs passat. 
 
D'altra banda, més de 260 persones esperen per ingressar al Centre de Formació 
d'Adults de Girona, sobretot en mòduls com l'inicial de català (amb llista d'espera de 40 
persones), la preparació per a l'accés a cicles de grau mitjà (68 persones), als graus 
superiors (114 persones) i per l'accés a la universitat, amb 38 persones en espera. 
 
La Comissió, en les seves conclusions de l'informe, fa un seguit de propostes. En 
concret, desaconsellen "que el període de preinscripció torni a ser al mes de febrer", ja 
que "no permet fer adequadament el treball previ a la preinscripció" i provoca "un 
increment d'alumnat fora termini". 
 
A més, insisteix en la necessitat d'obrir un nou centre de secundària per la "urgència 
d'actuar per reduir la saturació", així com revisar la planificació d'escoles infantils i 
primària. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dijous 27 d’octubre 2011 
 

• Els instituts saturats per tercer curs consecutiu 
 

Els instituts de la ciutat de Girona estan sobresaturats. Les dades del procés de 
matriculació per aquest curs mostren com tots els centres de secundària tenen més 
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alumnes dels que haurien de tenir de mitjana. Així els instituts públics tenen en global 
una ocupació del 103%, mentre que els concertats es troben de mitjana en un 101,5% 
d'ocupació. Des del CEM ja fa diversos cursos que es reclama al Departament 
d'Ensenyament la necessitat d'obrir un institut davant la manca de places. A 4t d'ESO la 
situació és la més greu, ja que la majoria de centres tenen una ocupació del 110% a 
les seves aules com passa a Montilivi, Narcís Xifra o Vicens Vives. Entre els concertats, 
el Vedruna és el més saturat en aquest curs de quart d'ESO amb un 111,7% 
d'ocupació. La situació només és lleugerament millor a primària on l'ocupació global se 
situa per sobre del 95,5%, especialment greu si es té en compte que s'ha obert una 
escola nova en els barracons de Fontajau que ha deixat lliures Domeny. S'ha reduït el 
nombre d'alumnes que arriben fora de termini i els 276 que han arribat a primària 
suposen 81 alumnes menys que l'any passat. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 

Dissabte 29 d’octubre 2011 
 

• La taxa d'atur a Girona es manté per sobre el 21% i és la més elevada de 
Catalunya 

 
Girona va tancar el tercer trimestre de l'any amb 87.400 aturats, segons dades de 
l'Enquesta de Població Activa (EPA) difosa ahir, la qual cosa situa la taxa d'atur en el 
21,42%, la més elevada de Catalunya. El semestre que va d'abril a setembre sol ser el 
millor per al mercat de treball gironí coincidint amb la temporada turística. No obstant, 
enguany només s'ha reduït la desocupació en 1.400 persones respecte a les xifres de 
març. 
 
En relació amb el tercer trimestre del 2010, l'atur ha crescut en 24.300 persones a 
Girona. El nombre de persones amb feina el segon trimestre ha arribat a 320.700 
persones, cosa que significa 2.600 llocs de treball més que el segon trimestre però 
20.400 menys que fa un any. 
 
La taxa d'atur s'ha situat el tercer trimestre en el 21,42%, lleugerament per sota el 
21,62% de fa tres mesos i del 22,33% de finals de març. Tot i aquesta caiguda 
intertrimestral, la taxa d'atur de Girona ha augmentat més de cinc punts en relació amb 
la taxa de fa un any i segueix essent la més elevada de Catalunya. Pel que fa al nombre 
d'ocupats, cal destacar que en el darrer any el sector serveis és el que ha destruït més 
ocupació (10.200 llocs de treball), seguit de la construcció (5.100). 
 
En la banda positiva, cal assenyalar que part de les males xifres que presenta a Girona 
s'expliquen pel creixement de la població activa. En dos anys, més d'11.000 noves 
persones s'han incorporat al mercat de treball gironí. Tot i això, Girona es manté com la 
demarcació de tot l'Estat amb la taxa d'activitat més elevada juntament amb les 
Balears: treballa un 67,9% de persones en edat per fer-ho. 
 
En el conjunt de Catalunya, el nombre de desocupats el tercer trimestre ha arribat fins 
a 742.000 persones, cosa que suposa un increment de 51.100 persones respecte al 
segon trimestre. Aquest nivell de persones desocupades fixa una taxa d'atur del 
19,43%. Les persones ocupades van sumar 3,076 milions de persones, un nivell 
d'ocupació que remunta fins a nivells que no es donaven des del primer trimestre del 
2004.  
En el conjunt de l'Estat el nombre de persones desocupades arriba fins a 4.978.300 
persones (un nou màxim històric), amb una taxa d'atur del 21,52%. Des que va 
començar l'any a Catalunya s'han destruït 99.500 llocs de treball i han situat el nivell 
d'ocupació en registres del primer trimestre del 2004, quatre anys abans de l'esclat de 
la crisi. 
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Lleida es converteix en la demarcació que registra la taxa d'atur més baixa de tot l'Estat 
(13,02 per cent). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dilluns 31 d’octubre 2011 
 

• Més de 45.000 turismes a la capital gironina 
 

L'any passat el padró de turisme reflectia que la ciutat té prop de 45.500 turismes. 
Curiosament són uns cinc-cents vehicles menys que el 2009. El 2006, però, n'hi havia 
41.200 unitats. 
 
La possibilitat que els conductors puguin dur motos de fins a 125 centímetres cúbics ha 
perjudicat la venda de ciclomotors. Ho demostra que si l'any 2006 n'hi havia 6.460, ara 
n'hi hagi 5.600. 
 
L'equip de govern està analitzant tot el trànsit de la ciutat i ja té comprovat que de 
mitjana l'ocupació dels vehicles és 1,2 persones. Per això, l'ús de la moto permet més 
fluïdesa en el trànsit. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 

Dilluns 31 d’octubre 2011 
 

• La licitació d'obra pública a Girona es desploma un 50% 
 

L'elevat endeutament de les administracions públiques i la necessitat de retallar el 
dèficit s'ha deixat notar, i molt, en la inversió en obra pública. 
 
Segons dades de la patronal de grans constructores Seopan, a Girona es van licitar 
entre gener i setembre obres per valor de 168,1 milions d'euros, cosa que suposa un 
descens del 50,4% respecte a les licitades en el mateix període de 2010. 
 
Les retallades s'han deixat notar especialment en l'obra pública licitada per la 
Generalitat. Només 3,6 milions d'euros en nou mesos, un 95% menys que un any 
abans. També ha baixat substancialment la licitació de l'administració local 
(ajuntaments, consells comarcals i Diputació), situant-se en 55 milions d'euros (-74%) 
 
Per contra, l'Estat ha més que duplicat les xifres de licitació a Girona, fins als 109,4 
milions d'euros, la qual cosa representa el 65% del total licitat per totes les 
administracions a la demarcació. També cal assenyalar que, bona part d'aquesta 
licitació correspon al desdoblament de la N-II en el tram Sils- Caldes (39 milions 
d'euros), que s'ha tornat a licitar aquest any després que les constructores que havien 
d'executar l'obra fessin fallida. 
 
Per tipologia d'obres, els contractes d'edificacions públiques (col·legis, hospitals i 
centres esportius, administratius, industrials, etc.) van disminuir un 81% els tres 
primers trimestres de l'any, fins als 37,7 milions, d'euros. Mentrestant, la licitació d'obra 
civil queia un 5,3%, fins als 130,4 milions d'euros. 
 
En el conjunt de l'Estat, la licitació d'obra de totes les administracions públiques es va 
contraure un 35% entre gener i setembre sumant 12.539,12 milions d'euros. El descens 
respon a la menor inversió en obra pública de comunitats autònomes i ajuntaments, 
administracions on la licitació es va desplomar un 60%. De la seva banda, el Govern 
central va elevar un 84,4% la promoció d'obres. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
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Dilluns 31 d’octubre 2011 
 

• El nombre de motos creix un 48% a Girona en 5 anys 
 

El nombre de motocicletes a la ciutat de Girona ha augmentat un 48% en només cinc 
anys. Les xifres de l'Ajuntament de Girona reflecteixen que l'any passat es 
comptabilitzen 8.652 motos a la capital gironina, gairebé tres mil més que l'any 2006 
quan el padró dels vehicles de dues rodes se situava en els 5.840 unitats. Les creixents 
dificultats per trobar aparcament a la ciutat i l'increment d'embussos en les hores punta 
han convertit els vehicles de dues rodes en l'elecció per a molts ciutadans que s'han de 
desplaçar per la capital. 
 
El regidor de Mobilitat, Joan Alcalà, admet que cada cop més les motos són l'alternativa 
escollida per molts veïns per moure's amb més rapidesa per la ciutat. Per aquest motiu, 
el govern de CiU ja ha anunciat la voluntat de crear més places d'aparcament per 
satisfer aquest augment de demanda. Alcalà assenyala que encara no han xifrat 
quantes noves places d'aparcament es faran perquè es pretén que aquesta qüestió es 
decideixi en la taula de mobilitat que convocarà en breu el govern per discutir sobre la 
circulació i la seva problemàtica a Girona. La manca de places d'aparcament salta a la 
vista amb el repàs de les xifres, ja que mentre el nombre de motos s'acosta a les nou 
mil, la ciutat té comptabilitzades unes 3.500 places reservades per a les dues rodes. El 
govern creu que l'augment de motos també afavoreixen la mobilitat. En aquestes xifres, 
encara caldria sumar-hi els 5.600 ciclomotors que hi ha a la ciutat, així com els 
centenars o milers de motocicletes que cada dia entren a la ciutat provinents de 
municipis propers com Salt, Sarrià, Sant Julià de Ramis, Cassà, Quart, Bescanó o 
Fornells. 
 
La falta d'aparcaments està provocant que en alguns punts les motos tornin a envair les 
voreres, com és el cas del sector dels jutjats o a la plaça Marquès de Camps. Alcalà 
adverteix que "se sanciona si s'aparca a les voreres" i indicar als motociclistes que "no 
es pot pretendre aparcar al davant d'on es va, potser cal aparcar a cent metres on ja hi 
ha lloc". 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 

Dilluns 31 d’octubre 2011 
 

• El Girona es confirma com l'equip més golejat (22) de Segona 
 

El Girona, després d'encaixar ahir tres gols més al camp del Deportivo, es confirma com 
l'equip més golejat de la categoria (22), amb una mitjana de dues dianes encaixades 
per partit. L'equip d'Agné ja és posseïdor d'aquest dubtós mèrit en solitari, i per darrere 
hi té Osca i Vila-real B, que han rebut 21 gols en aquests primers 11 partits de Lliga. La 
propera jornada enfrontarà un duel entre els més golejats, els gironins, i l'Hèrcules, 
líder de Segona i que arribarà a Montilivi com l'equip que menys gols ha rebut (4). 
 
La d'aquesta temporada és amb diferència, la defensa del Girona més golejada des del 
retorn de l'equip blanc-i-vermell a Segona. Amb Agné a la banqueta, la campanya 
2008/09 els de Montilivi només havien rebut 10 gols després dels onze primers partits i 
sumaven 14 punts, el doble dels 7 actuals. La temporada 2009/10 s'havien encaixat 15 
gols i l'equip duia 13 punts, mentre que el curs passat s'havien aconseguit 14 punts i 
s'havien rebut 16 gols. 
 
Passen les jornades i la reacció del Girona no arriba. Ara l'equip de Raül Agné està 
immers en una lamentable ratxa on només ha sumat dos punts de divuit, o el que és el 
mateix, ha empatat amb l'Osca i el Vila-real i ha perdut contra Xerez, Cartagena, Celta i 
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Deportivo en els darrers sis partits. Ara és quan es troben a faltar els punts que es van 
cedir davant de l'Osca o del Cartagena. 
 
El Girona segueix en zona de descens, a dos punts del Recreativo, l'equip que marca la 
salvació. Els propers rivals són l'Hèrcules, líder de Segona divisió, que només ha perdut 
un partit, el Barça B i el Sabadell. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dilluns 31 d’octubre 2011 
 

• El 65% dels estudiants més grans de 50 anys de la UdG són del Gironès 
 

El programa per a més grans de 50 anys de la Universitat de Girona (UdG) fa passes 
endavant any rere any. El programa ha arribat a la xifra rècord de 114 inscrits, el 65 
per cent dels quals són de la comarca del Gironès. 
 
Un centenar cursa l'itinerari d'humanitats -també n'hi ha de dret, d'economia o de 
salut- i, com a màxim, tres assignatures. Volen aprendre i mantenir actives les 
neurones. "Sóc amic d'en [Josep] Torrellas i d'altres que han estudiat. Vaig trobar que 
podia ser interessant. A més, fas una mica de gimnàstica mental", explica Josep Vall-
llosera, un dels estudiants. Dimarts, en l'acte d'inauguració, el coordinador de la unitat 
d'història de l'art de la UdG, Joan Molina, va qualificar els alumnes de "gent madura 
més que gent gran". 
 
Josep Torrellas és el director del programa de la UdG per a més grans de 50 anys. 
Reconeix que l'interès de la població més gran per estudiar ha augmentat de boca en 
boca. "De mica en mica hem anat creixent. No hem volgut accelerar en quantitat sinó 
en qualitat". Torrellas valora, però, que ara hi hagi el triple d'alumnes que en el curs 
inaugural, el del 2005-06 (34). 
 
D'entre els participants, les dones que estudien (75) superen en gairebé el doble els 
seus companys d'aula (39). 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 

 
Dimarts 1 de novembre 2011 
 

• L'ocupació a Girona aquest pont es queda en el 60% 
 

Un 60% és la mitjana d'ocupació turística que hi ha hagut durant aquest pont a Girona i 
la seva àrea metropolitana, segons les dades provisionals de l'Associació de d'Hostaleria 
de Girona i Radial. El dia més fort ha estat el dissabte, amb una ocupació del 80%, 
però la resta de dies ha caigut al 60%, en el cas de diumenge, i fins i tot al 50% el 
dilluns. 
 
Les previsions meteorològiques que alertaven de pluges i mal temps i que finalment no 
s'han complert ha estat una de les causes de la davallada, segons explica el seu gerent, 
Jesús Pastor: "El divendres a la nit hi havia hotels amb un 20% d'anul·lacions de 
turistes que s'havien tirat enrere per les previsions errònies de pluges". 
 
El balanç que el sector hoteler gironí fa d'aquest pont és que no ha estat tan bo com 
esperaven. "Amb el pont pel mig, ens pensàvem que el turisme de proximitat que 
vindria seria superior", explica Pastor, tot i que també reconeix que les pernoctacions a 
la ciutat no van lligades a les fires de Sant Narcís perquè solen ser visites d'un sol dia. 
 
El dia més fort va ser el dissabte, com acostuma a passar, amb una ocupació que 
hauria arribat al 80%, segons les dades provisionals de què disposen. La resta de dies, 
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però, les reserves han caigut fins a un 60% en el cas de divendres o un 50% el 
diumenge i dilluns. 
 
La crisi però sobretot les previsions meteorològiques que anunciaven pluges i mal 
temps han estat la causa principal de la davallada d'ocupació, tot i que al final no s'han 
acomplert i ha fet bon temps. El gerent de l'Associació de l'Hostaleria de Girona i Radial 
explica que divendres a la nit hi havia hotels amb un 20% de reserves anul·lades de 
turistes que havien decidit no venir a la ciutat per les amenaces de pluges. 
 
El fet de poder fer les cancel·lacions de forma fàcil i ràpid amb les noves tecnologies fa 
que el turista decideixi a última hora què fer. Això, però, no és sempre un factor en 
contra, segons explica Pastor, ja que esperen que amb el bon temps que està fent 
aquests dies, els turistes s'animin a venir a Girona el pròxim cap de setmana. 
 
L'Associació de d'Hostaleria de Girona i Radial està formada per hotels, restaurants i 
turisme rural de la ciutat de Girona, i les comarques del Gironès, el Pla de l'Estany i 
també la zona de la Selva interior. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

Dimarts 1 de novembre 2011 
 

• La Fira de Mostres té una bona acollida de públic i supera els 120.000 
visitants 

 
El balanç de la Fira de Mostres de Girona, que enguany celebrava la seva 50a edició, és 
molt positiu segons els organitzadors. S'han superat les previsions d'assistència i es 
calcula que hi han passat entre 120.000 i 125.000 visitants. La sensació dels expositors 
és que "de gent n'ha passat molta" i s'ha respirat un cert "optimisme", explica la seva 
directora Anna Albar que creu que ara falta veure si els contactes que s'han fet acaben 
generant negoci. El context de crisi continua essent un factor a tenir en compte però 
han valorat com un encert la incorporació de nous espais, com ara el dedicat a les 
mascotes o a l'emprenedoria, així com la presència d'estands més reduïts. Durant els 
cinc dies que ha durat la mostra, el públic ha pogut passejar-se pels 50.000 metres 
quadrats repartits entre el Palau de Fires, dues carpes i tot l'espai exterior de la 
Devesa, amb més de 390 expositoris, sis més que l'any passat. "Estem molt contents", 
afirmava la directora, moments abans de tancar portes. I és que han tingut una bona 
assistència de públic, fins i tot els dies que preveien més fluixos. "Fins i tot el dilluns va 
ser igual de fort o més que dissabte", explica Albar. 
 
La crisi s'ha continuat fent notar en aquesta edició i la prova és que encara "costa de 
vendre" el producte. Ara, però, falta veure si els contactes i els pressupostos que s'han 
fet durant aquests dies acaben generant negoci. "No hi ha una eufòria compradora, es 
va treballant i es van fent contactes, amb un nombre similar als últims anys però menys 
que el 2007 i 2006", explica. 
 
A pesar d'això, sí que s'ha vist un canvi en les empreses. Per la directora de la fira, " la 
gent ha vist que hem de seguir fent coses, que ens hem de moure i buscar, perquè 
d'aquesta ens n'hem de sortir i hem d'insistir". I una bona manera de donar-se a 
conèixer és assistint a una fira multisectorial com aquesta, on aquest any tampoc hi 
han faltat noms d'empreses importants al costat d'altres que comencen. 
 
En les tres últimes edicions el certamen ha experimentat diversos canvis. Aquest any, 
però, l'organització dóna el model per consolidat i de fet no preveuen fer canvis de 
contingut sinó més aviat de logística, com podria ser integrar millorar l'Espai 
Comunic@', amb el d'emprenedoria. També preveuen ampliar espais com el dedicat a 
interiors, amb la incorporació d'altres institucions, així com l'Espai Mascota i el Fòrum, 
que han estat tot un èxit.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dimecres 2 de novembre 2011 
 

• Les matriculacions de cotxes augmenten un 2% a Girona 
 

El nombre de matriculacions de cotxes a l'octubre a Girona va sumar 904 unitats, cosa 
que suposa un augment de l'1,92% en relació amb el mateix mes del 2010, l'única 
demarcació que registra un increment a Catalunya segons l'Associació Espanyola de 
Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac). Els deu primers mesos de l'any, el nombre 
de vehicles venuts a Girona ha arribat fins 9.343 cotxes, un 19,30% menys que l'any 
passat. A Catalunya, el nombre de cotxes matriculats a l'octubre va sumar 10.142 
vehicles, cosa que arrossega una caiguda del 7,4% en relació amb l'octubre del 2010. 
En l'acumulat dels deu mesos de l'any, s'han venut 98.797 cotxes, un 21% menys que 
el mateix període de l'any passat. 
 
En el conjunt de l'estat espanyol, l'octubre es van matricular 57.278 vehicles, un 6,7% 
menys que l'octubre del 2010 i és el pitjor mes d'octubre que s'ha registrat fins ara en 
la història de les matriculacions de turismes. En l'acumulat de l'any, les vendes han 
caigut un 19,7%, amb unes vendes de 681.205 unitats. Aquesta xifra no es veia des del 
1993. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Divendres 4 de novembre 2011 
 

• Girona voreja un altre rècord d'aturats 
 

L'atur s'ha tornat a disparar el mes d'octubre a les comarques gironines, i se situa en 
57.537 desocupats, uns 3.121 més dels que hi havia el mes anterior. L'augment en 
xifres percentuals és d'un 5,74% i col·loca Girona com la demarcació de Catalunya on 
més ha crescut l'atur (pràcticament es duplica l'evolució catalana, que puja un 2,43% 
respecte al mes anterior). En xifres absolutes, però, Girona se situaria en tercera 
posició per l'augment d'aturats després de Barcelona -6.987 desocupats més-, i just al 
darrera de Tarragona on el nombre d'aturats creix en 3.131. Pel que fa la variació 
interanual, l'atur a les comarques de Girona creix un 5,77% en relació amb el mes 
d'octubre del 2010, menys del que ha augmentat a les tres altres demarcacions i al 
conjunt de Catalunya on va augmentar d'un 8,66%. 
 
Al conjunt del país, la desocupació va pujar en 14.628 persones a Catalunya i en 
134.182 al conjunt de l'Estat, un ritme de creixement que no es veia des del 2008, l'any 
en què més llocs de treball es van destruir. 
 
Amb 57.537 persones censades a l'atur pel Ministeri de Treball i Immigració, les 
comarques gironines es tornen a acostar a la xifra més alta d'aturats recollida en la 
demarcació, quan el passat mes de març es van registrar 58.037 persones sense feina. 
Tenint en compte que els últims anys l'atur ha continuat creixent entre octubre i 
desembre, tot indica -si aquesta tendència es confirma- que aquest sostre de 58.037 
fàcilment podria ser superat d'aquí a finals d'any. 
 
El mercat de treball continua donant males notícies i el mateix ministre de Treball, 
Valeriano Gómez, descarta que es creï ocupació el que queda d'any i creu que 
l'economia estatal no creixerà. Amb aquestes perspectives, la recuperació s'ajorna sine 
die i reapareix el fantasma de la recessió que es creia superada. 
 
Per sectors d'activitats, l'augment percentual a les comarques gironines es dispara en 
l'agricultura amb un 27,28% més de persones sense feina quant al mes anterior. Un 
augment espectacular que en xifres reals es tradueix per 341 aturats més, i que cal 
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relacionar amb feines de temporada de l'agricultura gironina que es van acabar després 
del setembre, com la verema i la collita de la poma. La mateixa evolució s'observa 
globalment a Catalunya, tot i que amb un percentatge inferior: l'atur en el sector de 
l'agricultura creix en un 12,31% sobre el conjunt del país. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Diumenge 6 de novembre 2011 
 

• Cau l'estalvi de les famílies gironines però augmenta el de les empreses 
 

Les famílies gironines van acumular l'any 2010 uns estalvis de 2.202 milions d'euros, 
una xifra que suposa un 12,86% de la seva renda disponible, i una caiguda del 28 per 
cent respecte de l'estalvi que van poder fer el 2009. En el sentit contrari, les empreses  
 
 
de la demarcació van incrementar un 36% la seva capacitat d'estalvi l'any 2010 fins 
arribar als 2.004 milions d'euros. Són algunes de les dades incloses en un informe de la 
Fundació de les Caixes d'Estalvis (Funcas) fet públic aquesta setmana. 
 
L'estalvi per càpita de les famílies gironines arriba als 2.919 euros, clarament per sobre 
la mitjana estatal (2.450 euros), en termes relatius està entre els més baixos de l'Estat. 
I és que mentre les famílies gironines només estalvien un 12,86% de la seva renda, la 
mitjana espanyola supera el 14%. 
 
En el cas de les empreses, la tendència és similar. Mentre les societats mercantils 
gironines tenen una capacitat d'estalvi equivalent al 9% de la renda de la demarcació, 
en el conjunt de l'Estat aquesta taxa s'eleva al 14,5%. 
 
Si Girona és una de les províncies amb menys estalvi empresarial, Tarragona se situa al 
capdavant del rànquing estatal amb un 29,80%, per davant d'Àlaba (25,02%) i de 
Guadalajara (21,31%). Segons el cap del gabinet d'estadística regional de Funcas, 
Pablo Alcaide, aquest fet respon al pes relatiu del sector de l'energia en la seva 
economia. Barcelona consta al novè lloc d'aquest llistat amb una quota d'estalvi 
empresarial del 16,41%. 
 
Pel que fa a l'estalvi brut per habitant (inclou famílies, empreses i administracions), 
Tarragona també se situa en les primeres posicions amb un estalvi de 8.662 euros per 
habitant al 2010 només per darrere d'Àlaba (9.715 euros) i Madrid (9.069). A Barcelona 
l'estalvi brut per habitant és de 6.793 euros, a Girona de 5.562 i a Lleida de 5.195 
euros. La mitjana de Catalunya és de 6.777 euros d'estalvi brut per habitant. 
 
L'estalvi de les famílies catalanes en relació a la seva renda també va caure més de tres 
punts entre l'any 2000 i el 2010 i es va situar en 2.316 euros per persona en aquest 
últim any. En concret, la quota d'estalvi familiar brut del 2010 respecte a la renda va 
ser de l'11,86% al 2010, mentre que al 2000 era del 14,63%. 
 
Per demarcacions, l'estalvi per família a Lleida destaca amb una quota del 16,99% al 
2010 malgrat que també se situa per sota la del 2000, que va ser del 18,97%.  A 
Girona, al 2010, va ser del 12,86% mentre que al 2000 era del 13,85%. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dilluns 7 de novembre 2011 
 

• Les matriculacions de cotxes a Girona puja d'un 2% a l'octubre 
 

El nombre de matriculacions de cotxes a Girona va arribar a l'octubre a les 904 unitats, 
cosa que suposa una puja de l'1,92% en relació amb el mateix mes del 2010, i fa que 
sigui l'única demarcació catalana que registra un increment, segons l'Associació 
Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Cambra (Anfac). Els deu primers mesos de 
l'any, el nombre de vehicles venuts a Girona es va enfilar fins a les 9.343 unitats, un 
19,30% menys que l'any passat. En el global del país, el nombre de cotxes matriculats 
a l'octubre va ser de 10.142 vehicles, una dada que mostra que s'arrossega una 
caiguda del 7,4% en relació al mateix mes de l'any 2010. En l'acumulat d'aquest any, 
s'han venut 98.797 cotxes, un 21% menys que en el mateix període del 2010. 
 
A l'Estat, aquest mes es van matricular 57.278 vehicles, un 6,7% menys que el 2010, i 
ja és el pitjor octubre que s'ha registrat fins ara en la història de les matriculacions. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimarts 8 de novembre 2011 
 

• Un estudi xifra en uns 1.270 els pisos buits a la ciutat de Girona 
 

Un estudi realitzat per la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) de l'Ajuntament 
de Girona calcula que la aquest any la ciutat de Girona té 1.274 pisos buits. L'anàlisi de 
l'ocupació dels pisos de la ciutat de Girona es basa en el consum d'aigua dels pisos que 
permet concloure si hi habita gent o per contra està buit. 
 
Els 1.274 pisos buits suposen una trentena d'habitatges menys del càlcul que es va fer 
l'any passat amb el mateix estudi, però segueix pràcticament triplicant la xifra de pisos 
buits que hi havia només fa quatre anys, quan la xifra que s'estimava era de 468 pisos 
deshabitats. El nombre d'habitatges buits pot semblar molt gran amb aquests 1.274 
pisos que s'han comptabilitzat, però la realitat és que suposen només un 2,74% del 
total d'habitatges que té Girona. 
 
L'anàlisi municipal xifra en més de 47.600 el nombre d'habitatges de la capital gironina. 
L'increment d'habitatges buits a Girona es deu en bona part a la crisi econòmica que 
dificulta i allarga els processos de lloguer o de compra segons el cas i que manté més 
pisos buits. 
 
En els últims anys també es comprova que cada vegada hi ha menys gent que habita a 
les llars. Així si fa uns anys es calculava que cada habitatge tenia de mitjana 2,77 
persones vivint als pisos, en canvi ara el càlcul és que la mitjana ha caigut fins als 2,66 
persones per llar. 
 
La població de la ciutat de Girona es distribueix entre més de 10.000 edificis. Aquesta 
xifra és el primer any que se supera a la ciutat i malgrat la crisi del sector de la 
construcció ha anat a l'alça en els últims anys. Una altra dada interessant són els més 
de 58.000 locals que s'han comptabilitzat situats als baixos dels edificis, ja siguin per 
posar-hi comerços i botigues o bé per a aparcaments o ús privatius en altres casos. Ara 
el consistori fa un cens de comerços tancats. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
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Dijous10 de  novembre 2011 
 

• El 59 per cent de la població activa gironina tindrà més de 40 anys el 2021 
 

La major part de la població activa gironina (majors de 16 anys que tenen feina o 
n'estan buscant) té avui menys de 40 anys. Els que superen aquesta barrera 
representen avui el 47% dels actius gironins. En un escenari de creixement econòmic 
baix -el que preveuen la majoria d'economistes- d'aquí a deu anys, els majors de 40 
anys arribaran al 59%. Això és el que pronostica l'Institut d'Estadística de Catalunya 
(Idescat), que ahir va difondre la seva projecció de l'evolució de la població activa per a 
les properes dècades, i que va apuntar que es passarà dels 3,2 actius per cada jubilat 
del 2011, als 2,4 el 2030 i a només 1,8 el 2041. 
 
La situació de Girona és gairebé calcada a la del conjunt català, on es preveu que la 
població laboral envellirà 2,3 anys fins arribar a una edat mitjana de 42,3 en els 
pròxims deu anys. 
 
Els factors d'aquest envelliment de la població activa seran el pas de les generacions 
nascudes en els anys 70 del segle passat cap a un grup d'edat de més de 40 anys, i la 
incorporació de les generacions nascudes entre els 80 i 90 al grup de població activa 
jove. 
 
La força de treball creixerà molt menys en la segona dècada d'aquest segle i pot arribar 
a experimentar un decreixement: es preveu un creixement net de 192.000 actius si 
millora la situació econòmica o un decreixement de 83.000 actius si es manté 
l'estancament de l'activitat econòmica. 
 
Les previsions passen perquè la taxa d'activitat de la població de 16 a 64 anys tindrà un 
estancament en la segona dècada del segle XXI, prop del 78% -la taxa d'activitat 
masculina passaria del 85% al 84% entre el 2010 i 2021, mentre que les dones podrien 
arribar a un 73% al final de la dècada. 
 
Pel que fa a la distribució de la població activa, disminuirà la resident al Barcelonès en 
els pròxims deu anys, per la qual cosa aquesta comarca passarà d'agrupar el 30% dels 
actius catalans el 2010 a un 28% el 2021. Les comarques gironines passaran de tenir el 
9,8% dels actius catalans al 10,2%. 
 
Alhora, es preveu que el 2030 un 62% dels homes i la meitat de les dones de 60 a 64 
anys seran laboralment actius. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Divendres 11 de novembre 2011 
 

• La xifra de passatgers a l'aeroport cau un 41,8% 
 

A Vilobí van ser 262.652 usuaris els que van passar per l'aeroport aquest octubre. La 
caiguda del 41,8% és més marcada que la que es va registrar en la temporada d'estiu, 
quan els decreixements mensuals no superaven el 40%. Des del gener la caiguda ja és 
del 36,9%: 2.816.830 passatgers han utilitzat l'aeroport de Girona enguany. 
 
A Reus la caiguda és menys marcada, d'un 9,8%. L'aeroport del Camp va acollir 
131.735 passatgers aquest octubre i 1.359.961 des del gener, un 0,3% menys que en 
els deu primers mesos de 2010. 
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Pel que fa a les operacions, també van créixer, poc, un 3,6% al Prat i van caure a Reus, 
un 24,1%, i a Girona, un 37,8%. 26.590 avions es van enlairar o van aterrar a 
l'aeròdrom barceloní aquest mes, 2.377 a Vilobí i 1.885 al Baix Camp. 
 
La quantitat de mercaderies tractades al Prat disminueix i també ho fan les operacions 
a Sabadell. 
 
Les mercaderies transportades al Prat, a més, també van caure aquest octubre, un 
13,1% respecte el del 2010, invertint així la tendència dels últims mesos, que en 
algunes ocasions era positiva. En l'acumulat de l'any, però, la xifra cau un 6,7%: s'ha 
tractat 80.888.355 quilograms de mercaderies. Aquest octubre han estat 7.994.300. 
 
A l'aeròdrom de Sabadell, dedicat a l'aviació general i esportiva, es van registrar 2.535 
operacions durant el mes passat, xifra un 22,2% inferior a la de l'any anterior. Entre els 
mesos de gener i octubre, es van efectuar 29.085 moviments d'enlairament i aterratge, 
un 13,5% menys que al 2010. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Diumenge 20 de novembre 2011 
 

• CiU guanya a la ciutat de Girona i el PSC perd gairebé 18 punts 
 

CiU ha guanyat les eleccions al Congrés a la ciutat de Girona, en aconseguir 14.331 
vots, el 35,74 % dels sufragis vàlids emesos avui -amb el 100% escrutat-, mentre que 
el PSC passa a convertir-se en la segona força després de perdre gairebé 18 punts i 
passar d'un suport el 2008 del 39,93 % a només un 21,97 %. 
 
Els socialistes han obtingut 8.811 suports, mentre que el PP passa de quart a tercer 
partit més votat gràcies als 6.702 vots rebuts, fet que suposa un 16,71 %. 
 
Aquesta tercera posició la perd ERC, ara quarta amb 4.603 sufragis (un 11,47 %), 
mentre que cinquena és ICV amb 2.514 (un 6,26 %). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 22 de novembre 2011 
 

• CiU fa història en guanyar a 12 barris de Girona 
 

CiU continua fent història. Si el mes de maig els resultats van ser històrics per arribar a 
l'alcaldia de Girona, les dades d'aquest diumenge continuen en la mateixa línia. Els 
resultats per barris reflecteixen com CiU és hegemònica a la capital gironina, on 
diumenge va acabar sent la força política més votada en dotze barris i en cinc més és la 
segona agrupació política més votada. CiU assoleix, així, la victòria en barris com ara el 
Barri Vell, el Mercadal, Montilivi, Montjuïc, Palau, Pedret i, fins i tot, sectors com ara 
Sant Narcís i Santa Eugènia, barris tradicionalment proclius als socialistes. La patacada 
dels socialistes és sonada a Girona, on el PSC només obté la victòria en sis barris, quan 
l'any 2008 havia sortit triomfador en disset dels dinou sectors de Girona. Una altra dada 
que exemplifica la pèrdua de suport dels socialistes pels votants de la capital és que en 
aquestes eleccions ha perdut gairebé la meitat dels vots, ja que ara s'ha quedat en els 
8.800, quan fa tres anys i mig n'havia obtingut prop de 17.400. 
 
El Partit Popular es continua reforçant i, després de les bones municipals, en què ja va 
pujar, ara ha recuperat amb escreix ser la tercera força en unes eleccions generals, una 
plaça que el 2008 va acabar ocupant ERC. 
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El PP guanya al barri de Font de la Pólvora i és la segona força més votada a l'Eixample 
Nord, Palau i Vila-roja. En nombres absoluts, el PP ha pujat prop d'un miler de vots i en 
especial ha passat dels 13,1% dels vots de la capital als 16,7%. D'altra banda, ERC es 
queda com la quarta força a la capital amb un 11,4%, que suposa un descens de dos 
punts i mig respecte a les últimes eleccions generals. Mentre que ICV es refà amb un 
ascens d'uns sis-cents vots respecte a l'any 2008 i pujant del 4,43% dels vots als 
6,26% actual. A darrere de les forces més populars es va situar els Escons en Blanc, 
que va ser la sisena més votada amb 2,39% dels vots, i la setena força més votada a la 
ciutat de Girona van ser els Pirata.cat, amb 312 vots.  
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimecres 23 de novembre 2011 
 

• Pantans i rius plens després d'unes pluges històriques 
 

Les pluges que s'han registrat a les comarques gironines des de dissabte han deixat 
quantitats que en alguns punts són històriques. Per exemple a Banyoles o Girona,  
segons les dades recollides per meteoròlegs aficionats. A la capital del Pla de l'Estany 
està sent el novembre més plujós des de fa més de cent anys, i l'estació que hi ha al 
carrer Ciutadans de Girona ha recollit aquest mes 270 litres per metre quadrat. Aquesta 
és la xifra més alta des del 1884. 
 
De fet, en moltes zones de les comarques gironines les pluges d'aquestes últimes 
quatre setmanes gairebé equivalen a la mitjana anual. A bona part de les comarques 
gironines, com la Costa Brava sud i centre i moltes parts de l'interior, la mitjana se 
situaria en uns 700 litres per metre quadrat anual. Al Cap de Creus aquesta xifra baixa, 
i a zones de muntanya és més elevada. Per tant, i veient el mapa que il·lustra la 
informació, es pot comprovar com a la Costa Brava han caigut per regla general més de 
350 l/m². En alguns punts com ara Blanes, el Cap de Creus o l'Albera han superat fins i 
tot els 500 l/m². Precisament, aquestes zones de l'Alt Empordà són de les més seques 
de la demarcació. En canvi, a la plana del Fluvià i la Muga les pluges s'han situat per 
sota els 250 l/m². 
 
De la resta, destaca la zona del Montseny, amb xifres també superiors als 500 l/m². En 
dades absolutes, a partir de dissabte destaquen els 142 l/m² que han caigut a Portbou, 
bona part dels quals el diumenge. A la resta, les pluges més importants es van 
concentrar el dilluns. En el total d'aquest episodi, destaquen els 111 l/m² d'Espolla, 107 
a Molló, 101 a la Bisbal d'Empordà, 97 a Olot, 96 a Cassà de la Selva, 92 a Banyoles, 85 
a Girona, 70 a Anglès o 65 a Castell d'Aro. 
 
Aquestes pluges han generat cabals molt elevats als rius. La Muga va arribar ahir a la 
matinada a gairebé 750 m³ a Castelló d'Empúries, si bé el vespre ja havia baixat a 250. 
La Tordera va estar a prop tot el dia dels 100 m³ a Fogars. Els pantans estan plens 
gairebé fins a dalt de tot: Boadella estava ahir al 88%, Sau al 84% i Susqueda al 97%. 
 
Ahir el vent i les onades van agafar també protagonisme. A partir d'avui, ja s'espera, 
però, que surti el sol i que es mantingui el bon temps durant tota la setmana. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimecres 23 de novembre 2011 
 

• Es dispara el nombre de sense sostre a Girona, més de 250 
 

La crisi i l'increment de l'atur ha provocat que en pocs mesos repunti de manera 
important el nombre de sense sostre que viuen pels carrers de Girona i el centre social 
La Sopa en té comptabilitzats 250. Aquesta dada la va revelar ahir la directora del 
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centre La Sopa de Girona, Rosa Angelats, durant la presentació d'una enquesta que es 
va fer a la Casa de Cultura sobre els perfils i característiques dels usuaris de La Sopa. 
Angelats va subratllar: "Els 250 que sabem els tenim amb noms i cognoms, però estem 
segur que n'hi ha encara més." La responsable del centre va explicar que "el fenomen 
no és exclusiu de Girona, perquè està passant el mateix a la resta de l'Estat i també a 
la Unió Europea". 
 
L'increment dels sense sostre en els últims mesos és notable si es té en compte que a 
l'abril d'aquest mateix any se situava al voltant del centenar i supera ja els 200 
transeünts que s'havien comptabilitzat al llarg de l'any 2009. 
 
 
L'enquesta feta a una mostra de 122 usuaris de La Sopa palesa que quatre de cada deu 
casos tenen acabats els estudis secundaris. Una realitat que evidencia el canvi de perfil 
d'usuaris que acaben en aquest servei social de la capital gironina. Així es recull l'estudi 
presentat ahir en motiu de la celebració del dia 27 del Dia Europeu de les Persones 
Sense Llar. El regidor de serveis socials de Girona, Eduard Berloso, admet que "als 
perfils de persones desestructurades i el col·lectiu d'estrangers que hi acudien s'hi 
afegeix aquest nou perfil derivat de la situació d'atur". Berloso detalla que La Sopa 
"està al màxim rendiment" amb les 55 persones residents i la setantena que diàriament 
passen pel centre de dia. "Hem de treballar per evitar que aquests casos es facin 
crònics amb programes de suport i assessorament", assenyala Berloso, malgrat que la 
situació actual complica la reinserció. 
 
L'estudi fet ha permès esbossar el perfil de l'usuari de La Sopa, que sol ser una home 
que no té parella amb una edat mitjana d'uns 40 anys i estranger. En el nou perfil 
d'usuaris es detecta com també incrementa les persones autòctones que precisen de 
l'ajut de La Sopa. Entre les dades rellevants hi ha que més de la meitat dels usuaris del 
centre social no han treballat més de dues setmanes seguides amb una jornada laboral 
completa.  
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimecres 23 de novembre 2011 
 

• El vot exterior consolida el diputat per ERC a Girona 
 

L'escrutini del vot exterior, que s'ha fet a la seu de la Junta Electoral de Girona, ha 
consolidat el diputat d'ERC-Rcat-Catalunya Sí. Després del recompte, la diferència entre 
l'escó que ballava entre republicans i socialistes s'ha quedat a 150 vots. D'aquesta 
manera, Teresa Jordà anirà al Congrés i el PSC no podrà asseure a Madrid la número 2 
de la candidatura, Iolanda Pineda. ERC assegura que el resultat és clar i que hi ha 
poques possibilitats que amb la revisió de totes les meses el PSC els arrabassi l'escó, 
que permet als republicans mantenir els tres que tenien a tot Catalunya. Els socialistes 
admeten que és "difícil" fer decantar la balança al seu favor però no tanquen la porta 
definitivament. 
 
Pocs minuts després de les 12 del migdia el president de la Junta Electoral Provincial de 
Girona, Fernando Lacaba, ha fet públics els resultats de l'escrutini del vot exterior, el 
dels electors que viuen a l'estranger i estan inscrits al Cens Electoral de Residents 
Absents (CERA). El resultat final ha confirmat que el sisè diputat de les comarques 
gironines és Teresa Jordà, la cap de llista de la coalició independentista ERC-RCat-
Catalunya Sí. 
 
El PSC ha aconseguit retallar distància amb els independentistes, però no suficient 
perquè Iolanda Pineda, la número 2 de la candidatura, pugui anar a Madrid com a 
diputada per Girona. Amb el 100% del vot emès a totes les meses de la demarcació de 
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Girona escrutat, la coalició tenia el diputat amb 167 vots per sobre del PSC. Sumant-hi 
el vot exterior que s'ha escrutat aquest dimecres, la distància final ha estat de 150. 
 
L'escrutini del vot exterior ha començat a les 8 del matí a l'Audiència de Girona, seu de 
la Junta Electoral, i ha durat prop de 4 hores. En total, han votat 704 gironins que viuen 
a l'estranger i el partit que ha rebut més vots ha estat, precisament, el PSC amb 200 
vots mentre que ERC-RCat-Catalunya Sí ha rebut 75 vots. CiU ha sumat 182 vots més, 
el PP 125 i ICV-EUiA 67.   
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 23 de novembre 2011 
 

• El 56% dels sense sostre de Girona fa dos anys que no treballa i el 60% no 
té cap ingrés 

 
Un informe generat a partir de 122 enquestes (mostra extreta partir de les 1.563 
persones que va atendre La Sopa en un any) a usuaris del Centre d'Acolliment La Sopa 
de Girona indica que la gran majoria fa més d'un any que no treballen i, d'aquestes, el 
56,3% fa més de dos anys que no té feina. El 33% fa entre un i dos anys que no 
treballa i el 10,3% afirma no haver treballat mai (molt més les dones que els homes). 
 
L'estudi posa de manifest que sis de cada deu persones van perdre la feina perquè no 
els van renovar el contracte, un 16% va abandonar la feina per raons de salut, un 
37,5% per problemes amb les drogues i l'alcohol i també hi ha casos per conductes de 
risc i d'indisciplina. Un 29% d'aquestes persones van haver d'abandonar casa seva com 
a conseqüència d'haver perdut la feina. 
 
Pel que fa a sectors, més de la meitat d'estrangers enquestats treballaven en la 
construcció, sobretot el col·lectiu magrebí. Els estrangers no magrebins treballaven en 
major proporció en l'agricultura. Pel que fa als usuaris de nacionalitat espanyola, dos de 
cada tres tenien una ocupació en el sector serveis. 
 
L'estudi apunta que el 81,7% voldria treballar ara mateix i, de fet, el 64% assegura que 
està buscant feina. Pel que fa als ingressos, hi ha un 60,7% dels usuaris de La Sopa 
que no tenen cap font d'ingressos. Gairebé el 96% dels ingressos que reben els 
enquestats no arriba als 600 euros i hi ha un 25% que està per sota dels 400 euros. 
Pràcticament la meitat dels que qualifiquen el seu estat de salut de "ni bo ni dolent" o 
de "dolent" no busquen feina. La Renda Mínima d'Inserció (PIRMI) és la principal font 
d'ingressos dels "sense llar" que afirmen algun ingrés. Els més vulnerables són els que 
perceben prestacions d'atur, jubilació o invalidesa, que majoritàriament persones de 
més de 55 anys, ja que gairebé el 55% cobren entre 200 i 399 euros. 
 
La vida d'aquestes persones abans de no tenir llar indica que quasi el 60% vivia en llars 
no familiars. O bé compartien pis amb amics o coneguts (30,3 %) o vivien sols (28,7 
%). Quasi la meitat dels estrangers sense papers vivien sols abans de quedar-se sense 
casa. 
 
La majoria de persones sense llar (82,8 %) menja tres cops al dia, sobretot perquè 
estan allotjades a La Sopa. El 67,2% es dutxa cada dia. Un 60 % qualifica el seu estat 
de salut de bo o molt bo. Hi ha 15,6 per cent que el veu dolent o molt dolent. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dijous 24 de novembre 2011 
 

• Multats 45 establiments a Girona per no complir amb les terrasses 
 

L'Ajuntament de Girona ha sancionat en els últims mesos un total de 45 bars o 
restaurants per anomalies amb les terrasses que ocupaven la via pública. L'entrada en 
vigor de la llei del tabac ha provocat un augment desorbitat de les peticions de 
terrasses, i en l'actualitat el govern municipal en té comptabilitzades 268 arreu de la 
capital gironina. 
 
El regidor de Seguretat i Via Pública, Joan Alcalà, explica que la majoria de sancions 
"són a causa del fet que els locals demanen permís per tenir terrassa durant uns mesos 
i després detectem que mantenen la terrassa sense haver renovat el permís". Per això,  
 
 
a banda de les 45 sancions que ja s'han imposat, hi ha en l'actualitat 22 requeriments 
més que s'han enviat als establiments perquè regularitzin la seva situació. És quan els 
requeriments no obtenen resposta quan l'equip de govern es disposa a sancionar el 
local. 
 
L'enduriment de la llei del tabac que prohibeix fumar als interiors dels locals va 
provocar que des de principi d'any s'incrementés la petició de terrasses, que han 
proliferat a qualsevol, carrer, plaça o vorera per satisfer els clients fumadors. Les xifres 
revelen que l'Ajuntament de Girona té concedit el permís, avui, a 268 bars, restaurants, 
granges o fleques per tenir terrasses a l'exterior. Això suposa que a tot Girona hi hagi 
actualment 1.919 taules en terrasses exteriors i 7.676 cadires, un volum impensable fa 
només un any, abans de la llei del tabac. 
 
El control exercit també ha suposat que es precintessin en algun cas els aparells de so 
que no complien la normativa, per exemple el fet de no tenir instal·lat el limitador 
preceptiu. "Les empreses estan entenent els controls i responen bé, ja que si garantim 
un ordre no les perjudica", diu Alcalà. 
 
L'equip de govern està treballant ara en la confecció d'una nova ordenança municipal 
que reguli millor el sector i, en especial, les terrasses. Des de l'arribada al consistori han 
vist un cert desori en el sector, quan han comprovat que alguns locals tenien més 
taules de les que tenien demanades o que mantenien la terrassa sense haver-ne 
renovat el permís. "Volem posar ordre amb unes normes que es puguin complir i evitin 
qualsevol arbitrarietat." 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dijous 24 de novembre 2011 
 

• El turisme estranger creix un 9% als hotels gironins 
 

El turisme estranger va salvar el mes d'octubre als hotels gironins, que van patir un 
notable descens del turisme nacional (català i espanyol degut en gran mesura a la crisi 
econòmica. Així, els hotels de les comarques de Girona van assolir l'octubre 806.342 
pernoctacions segons informava ahir l'Institut Nacional d'Estadística, un 1,4% més que 
en octubre de 2010, quan van ser 795.290. Però el lleuger creixement ha estat possible 
gràcies a que les pernoctacions hoteleres dels estrangers han crescut un excel·lent 9%, 
passant de les 522.040 de fa un any a les 569.372 d'aquest octubre. En canvi, en el 
mateix període les pernoctacions nacionals han caigut de les 273.251 a les 237.021: un 
descens del 13,3%. Una demostració que mentre altres països estan superant la crisi 
econòmica, a Catalunya i Si ens fixem només en els hotels de la Costa Brava, el 
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comportament ha estat similar o encara menor: un augment del 0,6%, gràcies a que el 
creixement del turisme estranger ha compensat la caiguda del nacional. 
 
El número de pernoctacions hoteleres al conjunt de Catalunya a l'octubre van arribar 
fins 3,888 milions de nits, l'1% més. De la mateixa manera que ha succeït a les 
comarques de Girona, aquí també la crisi ha fet que les pernoctacions dels espanyols 
hagin caigut el 12,58%, mentre que les nits dels estrangers han augmentat el 5,78%, 
neutralizant l'anterior. 
 
El nombre de viatgers que van visitar Catalunya a l'octubre va sumar 1,456 milions de 
persones, un lleuger increment del 0,14% en relació amb el mateix mes del 2010, 
segons l'Institut d'estadística espanyol. Els turistes estrangers van ser 906.465 (un 
increment del 5,19% en relació amb l'any passat) i els visitants espanyols amb 588.628 
persones, van disminuir un 6,59% en relació amb l'any passat, per l'efecte així mateix 
de la crisi.  
 
Les dades de l'Institut Nacional d'Estadística sobre conjuntura turística hotelera 
indiquen el millor nivell d'ocupació per oferta de places es registra a les comarques de 
Barcelona amb un índex d'ocupació del 72,9%. Si es desagreguen les dades d'ocupació 
dels caps de setmana, Barcelona segueix mantenint el liderat a l'Estat amb un índex del 
78,7%. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dissabte 26 de novembre 2011 
 

• Els preus dels lloguers a Girona baixen al nivell de l'any 2004 
 

El preu dels lloguers d'habitatges han continuat baixant des de l'abril fins a l'octubre en 
onze de les principals poblacions de les comarques gironines i s'han arribat a mitjanes 
de preus similars a la dels anys 2003 i 2004 en algunes zones. Uns preus que, segons 
augura el secretari del Gremi de Constructors i Promotors de Girona, Josep Donés, es 
mantindran a la baixa o pujaran en funció de l'estoc que hi hagi en cada municipi. 
Aquesta és una de les principals conclusions de l'estudi semestral del Gremi de 
Promotors i els Agents de la Propietat Immobiliària (API) de la demarcació de Girona, 
que es va presentar ahir. 
 
Segons Donés, es calcula que a les comarques gironines hi ha 12.000 habitatges nous 
en estoc, mentre que a tot Catalunya, aquesta xifra és de 79.000. La situació no millora 
i és que, segons va afegir Donés, "no es pot recuperar el sector de la construcció i 
promoció immobiliària si no es recupera l'economia". 
 
L'estudi del mercat d'habitatges a les comarques gironines mostra que, pel que fa al 
lloguer en habitatges de tres habitacions -vegeu gràfic-, només a Palamós ha 
mantingut els preus respecte a l'abril passat i ha incrementat un 5,90% respecte a 
l'octubre del 2010, passant als 574 euros al mes. En aquest cas, però, cal tenir en 
compte l'estacionalitat, segons va explicar el president del Col·legi d'API, Ramon 
Corominas. Dins aquest mateix cas, Girona segueix encapçalant el preu del lloguer amb 
583 euros al mes, xifra que representa un 7,90% menys que fa un any. El preu més 
baix de lloguer és a la població de Santa Coloma, amb una mitjana de 425 euros 
mensuals. 
 
En relació amb els pisos d'obra nova, i agafant com exemple els situats en la que es 
considera una zona mitjana de preus -la que l'estudi denomina zona tres- i amb una 
superfície d'entre 55 i 75 m², l'estudi assenyala un important creixement d'un 32,6% en 
el preu dels pisos a Roses -vegeu gràfic-, passant a un preu de 2.519 euros/m² útil, i, 
per contra, una disminució de 29,9% a Banyoles, amb un preu de 1.650 euros/m². 
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Dins aquests paràmetres, el preu més elevat en obra nova continua sent Girona, 2.713 
euros/m², tot i la disminució d'un 2,2% respecte a l'any passat; i el més barat, segons 
l'estudi, és la ciutat d'Olot, amb 1.468 euros/m², on el preu ha disminuït 
percentualment un 17,4% en el darrer any. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dissabte 26 de novembre 2011 
 

• El preu dels lloguers baixa a nivells de 2004 a Girona 
 

Els promotors gironins calculen que hi ha 12.000 habitatges acabats sense comprador. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dilluns 28 de novembre 2011 
 

• La immigració continua baixant a Catalunya per la crisi econòmica 
 

La població immigrant a Catalunya manté la tendència a la baixa després de l'inici de la 
crisi econòmica, i el 2011 registra un descens de 19.476 ciutadans estrangers 
empadronats respecte a l'any anterior. 
 
Segons dades provisionals de la Direcció General per a la Immigració de la Generalitat, 
el 16,1% dels empadronats a Catalunya el 2011 són estrangers, un 0,3% menys que el 
2010, any en què ja havien disminuït un 0,8% respecte l'anterior. 
 
Gairebé el 75% dels immigrants són persones d'origen extracomunitari, sobretot del 
Marroc , amb un 20%, l'Equador amb un 5,42%, Bolívia amb un 4,44%, la Xina amb un 
4,11%, Pakistan amb el 3,9%, Colòmbia amb el 3,7% i el Perú que representa el 
2,71%) dels immigrants registrats a tot Catalunya. 
 
Del 25% de ciutadans amb nacionalitats de la Unió Europea, el 8,51% procedeix de 
Romania, el 4,03% d'Itàlia, dels quals la majoria originaris de l'Argentina i Uruguai, i el 
2,8% de França. 
 
En conjunt, Catalunya acull persones de 179 nacionalitats diferents. 
La població estrangera es caracteritza per ser més jove que la local i mentre els 
autòctons d'entre 15 i 59 anys constitueixen el 59% del total, la mateixa franja d'edat 
en estrangers conforma el 79%. 
 
En canvi, s'observa una presència molt reduïda de persones grans de 59 anys entre el 
col·lectiu d'estrangers que representa el 4,4% respecte del 22,2% d'autòctons. 
 
Una altra diferència la trobem en la distribució per sexes. En aquest sentit, entre els 
immigrants el percentatge d'homes és d'un 53,7% i supera, d'aquesta manera, el de 
dones, que arriba al 46,5%.  
 
Per contra, pel què fa la distribució per sexe en els ciutadans locals, les xifres es 
capgiren i podem observar que hi ha un 48,8% d'homes, mentre que en aquest cas les 
dones superen el percentatge arribant al 51,1%. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dilluns 28 de novembre 2011 
 

• Girona ha derruït en sis anys 2.800 m² d'obra de la Devesa 
 

En els últims cinc anys, al parc de la Devesa de Girona s'hi han eliminat prop de 2.800 
metres quadrats de construccions que hi havia a l'interior del gran parc urbà. Fa pocs 
dies l'enderroc del club de tir ha estat l'últim episodi d'aquest buidatge d'edificis que 
s'ha anat fent progressivament del parc de la Devesa. 
 
En els últims sis anys s'ha intensificat l'eliminació d'edificis de dins d'aquest parc. L'any 
2005 es van fer enderrocar tots els elements que formaven part de l'hípica. L'ocupació 
de l'edifici que servia com a club social era de prop de 420 metres quadrats, però si es 
comptabilitzaven tot l'espai esportiu de la pista d'obstacles, les pistes de tennis i la 
piscina, l'ocupació vorejava els 2.500 metres quadrats. 
 
La millora de la zona esportiva de la Devesa que va fer el govern tripartit va suposar la 
demolició i desaparició de bona part dels edificis sobrers o en desús. L'any 2009 es va 
fer l'enderroc d'elements com la pista poliesportiva, que el Girona CH havia utilitzat 
durant molts anys i que s'utilitzava pels casals d'estiu i per lligues d'aficionats de futbol 
sala a l'estiu. El projecte de reforma també va comportar l'enderroc del frontó de la 
Devesa, que va ser una decisió que va aixecar polèmica entre els usuaris perquè es 
tractava d'un referent a la demarcació com a pista pública d'aquest esport de raqueta. 
 
Va ser a partir d'aquest projecte de reconversió que es van eliminar les pistes de terra 
batuda de l'antiga hípica, que es van substituir per pistes noves de tennis i de pàdel. 
 
El pla general ja limita molt el límit constructiu al parc, i el govern de CiU aposta per 
blindar el parc perquè no s'hi facin més construccions. Ara per ara, l'única construcció 
nova és la dels vestidors de la zona esportiva, que encara estan pendents d'acabar-se a 
causa d'un error en el projecte. Això permetrà que quan se n'acabin les obres, es 
treguin els mòduls prefabricats que han servit com a vestidors de la zona esportiva 
durant més de dues dècades. Només es mantindrien el rellotge, l'antiga Rosaleda -on hi 
ha l'oficina d'escolarització-, la caseta dels jardins i les construccions dels jardiners de la 
Devesa. L'hotel Inform, l'edifici de serveis del mercat i els lavabos públics completen els 
edificis que es mantenen en peu. Totes aquestes edificacions fan un total de gairebé 
1.250 metres quadrats de construccions. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dijous 1 de desembre 2011 
 

• El Pla Reinicia't ha atès 147 persones en un any 
 

El programa d'ocupació Reinicia't que es dirigeix a persones majors de 50 anys que 
s'han quedat sense feina ha atès en el seu primer any de funcionament 147 persones. 
La segona tinenta d'alcalde, Marta Madrenas, va presentar un vídeo fet pels participants 
en el projecte en què es posa l'èmfasi en la necessitat que els empresaris "deixin de 
pensar en l'edat i pensin en el talent i la professionalitat". La responsable del projecte 
Eva Fortià va destacar que en aquest primer any s'ha trobat feina a 28 persones, en el 
sector serveis i administració. Dos dels usuaris van explicar la seva experiència i en van 
reivindicar la validesa laboral. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
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Divendres 2 de desembre 2011 
 

• Girona lidera l'increment de l'atur 
 

Les persones inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) a Girona van sumar 
58.634 persones el novembre, cosa que suposa un augment de 1097 persones en 
relació amb l'octubre i 3.392 persones més que el mateix mes del 2010. L'increment de 
l'atur de Girona és amb escreix el més elevat que s'ha registrat a totes les 
demarcacions catalanes. Per sectors, l'únic sector que disminueix l'atur és la 
construcció, amb 36 persones menys a les llistes del SOC. A la resta de sectors, l'atur 
augmenta especialment a serveis, amb 1.097 persones més aturades, l'agricultura amb 
54 i la industria amb 5 aturats més que el mes anterior. El nombre de contractes en 
relació amb el novembre de l'any passat cau un 7,62%. La demarcació de Girona ha 
estat una excepció en relació amb el comportament de l'atur en el conjunt de 
Catalunya, on el lleuger increment de l'atur el novembre ha suposat gairebé un 
estancament de la desocupació. Contràriament, a Girona, l'atur ha augmentat 1.097 
persones, amb una aportació molt notable del sector serveis on l'atur s'incrementa en 
1.080 persones. El nombre d'aturats a Girona suma 58.634 persones. 
 
A Girona, l'únic sector on l'atur disminueix és la construcció, amb 36 persones menys. 
Tots els altres sectors veuen com la desocupació els hi augmenta: l'agricultura en 54 
persones i la indústria en 5 persones. 
 
En termes percentuals, el novembre l'atur va augmentar l'1,91% en relació amb 
l'octubre. Si la comparació es fa amb el novembre de l'any passat, l'atur a Girona creix 
en 3.392 persones, el 6,14% més. 
 
Pel que fa a la contractació, a Girona el novembre es van signar 12.347 contractes, 
cosa que suposa 1.492 menys que l'octubre (-10,78%), mentre que en relació amb 
l'any passat la disminució de contractes és de 1.018 menys (-7,62%). 
 
El nombre de persones desocupades a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya 
(SOC) el novembre han tornat a fixar un nou sostre històric amb 615.669 tot i que 
l'augment de la desocupació en relació amb l'octubre només ha augmentat en 111 
persones, la xifra més baixa que s'ha registrat des que hi ha series històriques 
registrades per autonomies al Ministeri de Treball. 
 
En el conjunt de l'estat espanyol, l'atur augmenta 59.536 persones i suma també un 
nou rècord amb 4.420.462 persones. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 7 de desembre 2011 
 

• Un 71% dels bars i restaurants de la ciutat de Girona no estan adaptats a 
minusvàlids 

 
Un 71% dels bars i restaurants de la ciutat de Girona agregats a l'Associació 
d'Hostaleria de Girona- Radial no són accessibles per a persones amb cadira de rodes. 
Tot i que la normativa no obliga els locals amb menys de cinquanta places a estar 
adaptats als minusvàlids, el gerent de l'Associació, Jesús Pastor, considera que els 
clients valoren positivament que estiguin preparats per rebre persones amb mobilitat 
reduïda. 
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D'altra banda, el vicepresident de Mifas, Albert Carbonell, reflexiona que ha crescut 
l'oferta en oci per a discapacitats a la demarcació, i que ara caldria una guia que recollís 
totes les activitats que es poden fer a les comarques gironines amb cadira de rodes. 
Anar a dinar a un restaurant o fer servir el lavabo d'un bar pot convertir-se en una 
missió complicada en alguns locals de Girona per a les persones que van amb cadira de 
rodes. Dels 121 bars i restaurants membres de l'Associació d'Hostaleria de Girona- 
Radial, només 35 estan totalment adaptats als minusvàlids. És a dir, que l'accés és a 
nivell del terra o bé té rampes i, a més, els lavabos estan dotats de l'espai suficient i les 
barres reglamentàries. 
 
La normativa obliga a estar adaptats als minusvàlids els locals nous que superin les 
cinquanta places i també els ja existents que facin obres i també arribin a aquesta 
capacitat. Per això que molts bars i restaurants petits ja no estan preparats per rebre 
persones amb cadira de rodes, sobretot aquells que es troben situats al Barri Vell, on 
no tenen espai per créixer i on, a més, la mateixa arquitectura dels carrers ja dificulta 
arribar fins al local. 
 
Per als bars i restaurants que no tenen espai per construir lavabos específics per a 
minusvàlids, Carbonell proposa que adaptin els banys convencionals als discapacitats. 
Una solució que el vicepresident de Mifas també fa extensiva a aquells locals que, 
davant d'una manca d'espai, usen els lavabos de minusvàlids com a magatzem. 
 
Des de Mifas, Carbonell reflexiona que tot i que "s'ha avançat molt" en l'hostaleria i en 
el turisme en general en l'adaptació per a minusvàlids, troben a faltar una guia que 
aglutini tota l'oferta de la demarcació de Girona per a persones amb cadira de rodes. 
Reivindica d'aquesta manera una recopilació que recollís activitats per a persones amb 
mobilitat reduïda com els vols en globus que s'ofereixen a la Garrotxa, el kàrting que es 
pot practicar a l'Empordà o l'esquí adaptat a discapacitats de la Molina. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dijous 8 de desembre 2011 
 

• Girona és la sisena capital de l'Estat on fer la compra resulta més car 
 

Girona es manté entre les ciutats més cares de l'Estat a l'hora d'omplir el cistell de la 
compra. L'estudi del Ministeri d'Indústria relatiu a l'últim quadrimestre de l'any la situa 
la situa sisena d'un rànquing en el qual s'analitzen els preus de productes d'alimentació 
i drogueria de les 52 capitals de província del país i d'altres quatre grans ciutats. La 
dada més positiva d'aquest informe per a les comarques gironines és que els preus 
s'han encarit un 0,4% en un any, dues dècimes per sota la mitjana estatal. 
 
Com sol ser habitual, Girona destaca per ser una de les ciutats on més car resulta 
comprar carn i peix. Concretament, és la segona capital que més paga per comprar 
carn, un 31% de mitjana més elevat que a Zamora, la capital més econòmica. En el cas 
del peix, Girona és la tercera demarcació més cara, on es paga per aquest producte un 
28% més que a Palma de Mallorca, on resulta més barat comprar peix. 
 
Segons l'Observatori de Preus d'Alimentació i Drogueria en el Comerç Minorista, un 
gironí podria fer un important estalvi en productes d'alimentació envasada, de fins al 
37%, si escollís els productes més econòmics. La mateixa operació en productes 
d'adrogueria pot suposar pagar un 43% menys a les comarques gironines.  
 
Els tècnics del Ministeri d'Indústria van analitzar 187 productes en 4.141 establiments 
de tot Espanya durant la primera quinzena d'octubre i amb les dades obtingudes van 
elaborar una classificació general i una altra per sectors. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Divendres 9 de desembre 2011 
 

• La venda d'habitatges creix un 13,6% a Catalunya 
 

La venda d'habitatges a Catalunya ha crescut un 13,6% en els últims dotze mesos i ha 
passat de les 9.682 transaccions que es registraven al tercer trimestre del 2010 a les 
10.997 del tercer trimestre del 2011, segons recull l'estadística del ministeri de Foment. 
El Principat trenca d'aquesta manera la tendència que es registra al conjunt de l'Estat, 
on les vendes han patit un descens del 6,3% en el mateix període. 
 
Les comarques de Girona són les que registren l'augment de vendes més important: un 
53,3%. Per municipis de més de 100.000 habitants destaca Santa Coloma de Gramanet 
(187,2%), Girona ciutat (99%) i Reus (41,4%). 
 
En total a l'Estat es van registrar 75.462 transaccions immobiliàries d'habitatges davant 
el notari al tercer trimestre, mentre que al mateix període del 2010 van ser 80.550. 
 
Pel que fa a la tipologia, entre juliol i setembre es van registrar 24.945 transaccions 
d'habitatge nou (33,1% del total) i 50.517 de segona mà (66,9%). Comparat amb el 
mateix trimestre del 2010 la venda d'habitatge nou cau un 1% i la de segona mà un 
8,7%. 
 
Catalunya és un dels cinc territoris on es registren números positius i se situa només 
per darrere de Navarra, on el creixement ha estat del 14,4%. A l'altre extrem hi figuren 
Ceuta i Melilla (-36,9%), Extremadura (-24,8%), les Illes Canàries (-23,6%) i Galícia (-
22%). 
 
Per demarcacions, segueixen a Girona (53,3%), Tarragona, Àlaba, Burgos i Navarra, 
que superen el 10%. 
 
Els municipis amb un major nombre de compravendes van ser Madrid (3.505), 
Barcelona (1.875) i València (1.200), però els municipis que han registrat un major 
augment són Santa Coloma de Gramanet (178,2% més), Girona (99%), Soria (76,9%), 
Toledo (55,2%), Terol (53,3%) i Reus (41,4%). 
 
Foment destaca que les compres efectuades per estrangers residents a l'Estat han 
augmentat un 24,7% respecte al mateix període de l'any anterior. Les demarcacions on 
més han comprat són Alacant (2.097), Màlaga (951), Barcelona (607), les Illes Balears 
(516) i Santa Cruz de Tenerife (476).. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Divendres 9 de desembre 2011 
 

• La venda d'habitatges creix un 13,6% a Catalunya 
 

La venda d'habitatges a Catalunya ha crescut un 13,6% en els últims dotze mesos i ha 
passat de les 9.682 transaccions que es registraven al tercer trimestre de 2010 a les 
10.997 del tercer trimestre del 2011, segons recull l'estadística del Ministeri de Foment. 
Catalunya trenca d'aquesta manera la tendència que es registra al conjunt de l'Estat, on 
les vendes van patir un descens del 6,3% en els últims dotze mesos. La demarcació de 
Girona registra l'augment de vendes més important de l'Estat: un 53,3%. Per municipis 
de més de 100.000 habitants destaca Santa Coloma de Gramanet (187,2%), Girona 
ciutat (99%) i Reus (41,4%). 
 

 185

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/484295-la-venda-dhabitatges-creix-un-136-a-catalunya.html


En total a l'Estat al tercer trimestre es van registrar 75.462 transaccions immobiliàries 
d'habitatges davant el notari, mentre que al mateix període del 2010 van ser 80.550. 
Pel que fa a la tipologia, entre juliol i setembre es van registrar 24.945 transaccions 
d'habitatge nou (33,1% del total) i 50.517 de segona ma (66,9%). Comparat amb el 
mateix trimestre del 2010 la venda d'habitatge nou cau un 1% i la de segona mà un 
8,7%. 
 
Catalunya és una de les cinc comunitats autònomes on es registren números positius i 
se situa només per darrere de Navarra, on el creixement ha estat del 14,4%. A l'altre 
extrem hi figuren Ceuta i Melilla (-36,9%), Extremadura (-24,8%), les Illes Canàries (-
23,6%) i Galícia (-22%). La demarcació de Girona és la que registra un augment més 
important a l'Estat, un 53,3%, mentre que Tarragona, Àlava, Burgos i Navarra superen 
el 10%. 
 
Els municipis amb un major nombre de compravendes van ser Madrid (3.505), 
Barcelona (1.875) i València (1.200), però els municipis que han registrat un major 
augment són Santa Coloma de Gramanet (178,2% més), Girona (99%), Soria (76,9%), 
Toledo (55,2%), Terol (53,3%) i Reus (41,4%). 
 
Foment destaca que les compres efectuades per estrangers residents a l'Estat han 
augmentat un 24,7% respecte al mateix període de l'any anterior. Les demarcacions on 
més han comprat són Alacant (2.097), Màlaga (951), Barcelona (607), les Illes Balears 
(516) i Santa Cruz de Tenerife (476). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dissabte 10 de desembre 2011 
 

• Girona és la província amb l'increment més elevat de vendes d'habitatge de 
l'Estat 

 
Un estudi realitzat per la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) de l'Ajuntament 
de Girona calcula que la aquest any la ciutat de Girona té 1.274 pisos buits. L'anàlisi de 
l'ocupació dels pisos de la ciutat de Girona es basa en el consum d'aigua dels pisos que 
permet concloure si hi habita gent o per contra està buit. 
 
Els 1.274 pisos buits suposen una trentena d'habitatges menys del càlcul que es va fer 
l'any passat amb el mateix estudi, però segueix pràcticament triplicant la xifra de pisos 
buits que hi havia només fa quatre anys, quan la xifra que s'estimava era de 468 pisos 
deshabitats. El nombre d'habitatges buits pot semblar molt gran amb aquests 1.274 
pisos que s'han comptabilitzat, però la realitat és que suposen només un 2,74% del 
total d'habitatges que té Girona. 
 
L'anàlisi municipal xifra en més de 47.600 el nombre d'habitatges de la capital gironina. 
L'increment d'habitatges buits a Girona es deu en bona part a la crisi econòmica que 
dificulta i allarga els processos de lloguer o de compra segons el cas i que manté més 
pisos buits. 
 
En els últims anys també es comprova que cada vegada hi ha menys gent que habita a 
les llars. Així si fa uns anys es calculava que cada habitatge tenia de mitjana 2,77 
persones vivint als pisos, en canvi ara el càlcul és que la mitjana ha caigut fins als 2,66 
persones per llar. 
 
La població de la ciutat de Girona es distribueix entre més de 10.000 edificis. Aquesta 
xifra és el primer any que se supera a la ciutat i malgrat la crisi del sector de la 
construcció ha anat a l'alça en els últims anys. Una altra dada interessant són els més 
de 58.000 locals que s'han comptabilitzat situats als baixos dels edificis, ja siguin per 
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posar-hi comerços i botigues o bé per a aparcaments o ús privatius en altres casos. Ara 
el consistori fa un cens de comerços tancats. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimarts 13 de desembre 2011 
 

• La venda d'habitatges a Girona creix un 46% el mes d'octubre 
 

Girona, després de quatre mesos consecutius de caigudes en les vendes d'habitatges, 
va comercialitzar 598 pisos a l'octubre, cosa que li va suposar registrar un increment 
del 46% en relació amb el mateix mes de l'any passat, quan es van vendre 408 
operacions, segons l'Institut d'Estadística espanyol (INE). Amb aquest resultat, Girona 
va ser a l'octubre l'única demarcació on es va registrar un comportament positiu en el 
mercat de les compravendes d'habitatges. Les vendes han continuat registrant caigudes 
a la resta de demarcacions. Barcelona encapçala el descens amb un 22% menys de 
transaccions; seguida per Tarragona, on a l'octubre es van tancar un 9% menys 
d'operacions, i Lleida, amb un 7% menys. 
 
D'aquesta manera, Girona deixa enrere quatre mesos continuats de descensos i 
recupera els valors positius del mes de maig passat, quan les vendes aleshores també 
es van incrementar però només un 8%. Aquell mes però, es van registrar 705 
operacions. El mercat dels pisos havia registrat fins aleshores quatre mesos consecutius 
de dades negatives, amb una caiguda del -16,6 % al setembre, un -27% a l'agost, un -
34% al juliol i un -7,6% al juny. 
 
Pel que fa a tipus d'habitatges, dels 598 pisos que van canviar de mans a l'octubre, 328 
van ser habitatges usats mentre que només 270 ho van ser de compra nova. Pel que fa 
al seu règim de venda, 579 eren de mercat lliure i 19 tenien algun tipus de règim 
protegit. 
 
La demarcació de Barcelona encapçala les caigudes de les vendes registrada a la resta 
de Catalunya. Aquest territori va registrar a l'octubre un total de 1.834 operacions, això 
és un 22% menys que fa un any enrere, quan es van tancar 2.345 compravendes. 
 
A la demarcació de Tarragona, les vendes a l'octubre van caure un 9% respecte el 
mateix mes del 2010. En concret, aquí es van tancar 383 operacions de compra i venda 
de pisos, 40 menys que un any enrere, fins a 144 menys si es compara amb les 
operacions registrades al setembre (527).  
 
Lleida és, per acabar, la demarcació catalana on més baix és el descens de les vendes. 
En total es van tancar 166 operacions, 12 menys que l'octubre del 2010, el que 
representa un descens del 7%. 
 
Al conjunt de Catalunya, el nombre de compravendes de pisos es va contraure un 11% 
a l'octubre, en comparació amb un any enrere. En total van canviar de mans 2.981 
habitatges, 373 menys que l'octubre del 2010.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimarts 13 de desembre 2011 
 

• Girona lidera la venda i lloguer d'habitatges 
 

Girona és una de les zones que més destaca en la comercialització d'habitatges de 
Catalunya Caixa Immobiliària. Així ho demostren les xifres, que ascendeixen a 120 
operacions de venda i lloguer (75 i 45, respectivament) d'immobles en els primers deu 
mesos de l'any segons CX Immobiliària. 
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Aquests resultats situen CatalunyaCaixa Immobiliària en posicions de lideratge en 
aquest camp a Girona, ja que la xifra obtinguda per l'entitat suposa gairebé un 16% del 
total d'operacions de compravenda realitzades a la zona de començament d'any ençà, 
segons les últims dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. 
 
La comercialització a Girona suposa gairebé un 3% del total d'operacions immobiliàries 
que CatalunyaCaixa ha realitzat en tot el territori espanyol (supera l'1,7% que 
representa en l'àmbit nacional en el total d'operacions de compravenda) en el mateix 
període. En conjunt han estat 4.300 habitatges (2.900 vendes i 1.400 lloguers), per 
valor de 900 milions d'euros. 
 
Segons CX Immobiliària, per a clients amb capacitat de pagament, es manté el 
finançament del 100% del valor de l'immoble, que pot incloure les despeses de la 
compra. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimecres 14 de desembre 2011 
 

• L'INE també detecta més vendes de pisos a Girona 
 

Una nova estadística constata un canvi radical, de moment puntual, en l'evolució de la 
venda d'habitatges a Girona. Si fa uns dies era el Ministeri de Foment qui detectava un 
increment de les compres d'habitatge del 53% a les comarques gironines en el tercer 
trimestre de l'any, ara és l'Institut Nacional d'Estadística, qui ho corrobora. En aquest 
cas, amb dades d'octubre, mes en el que es van comercialitzar 598 pisos a la 
demarcació, un 46% més en relació al mateix mes de l'any passat.  
 
Girona és una de les set demarcacions de l'Estat -l'única a Catalunya- on el mercat 
immobiliari va registrar xifres interanuals positives el mes d'octubre. La província amb 
millor evolució va ser Guadalajara (+72%), seguida de Girona (+46%). 
 
Les vendes han continuat registrant caigudes a la resta de demarcacions. Barcelona 
encapçala el descens amb un 22% menys de transaccions; seguida per Tarragona, on a 
l'octubre es van tancar un 9% menys d'operacions, i Lleida, amb un 7% menys. 
 
No obstant això, l'INE no confirma l'evolució positiva que Foment havia detectat en els 
mesos previs. Pel que fa a tipus d'habitatges, dels 598 pisos que van canviar de mans a 
l'octubre, 328 van ser habitatges usats mentre que només 270 ho van ser d'obra nova. 
Pel que fa al seu règim de venda, 579 eren de mercat lliure i 19 tenien algun tipus de 
règim protegit. 
 
Si a Girona el mercat sembla recuperar-se, a nivell estatal es va registrar un mínim 
històric durant l'octubre, amb 22.482 operacions. 
 
Malgrat aquesta evolució, que alguns experts qualifiquen de conjuntural, les 
transaccions es mantenen en mínims i s'allunyen encara més dels números que es 
registraven durant els anys del "boom" immobiliari, quan se superaven les 80.000 
operacions mensuals. 
 
El mercat tampoc s'ha reactivat amb la rebaixa que va aplicar el Govern el mes d'agost 
passat en l'IVA que grava l'habitatge nou, del 8 % al 4 %, fins al pròxim 31 de 
desembre, amb l'objectiu d'incentivar la compra i donar sortida a l'estoc immobiliari. 
 
En conseqüència, la compravenda d'habitatges continua sense donar senyals positives i 
només en el mes d'octubre les vendes d'habitatge nou i usat van disminuir un 17,3 % i 
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un 18,7 %, respectivament, mentre que les operacions d'habitatges lliures van cedir un 
17,3 % i la venda d'habitatge protegit ho va fer un 23 %. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 14 de desembre 2011 
 

• L'aeroport de Girona rep al novembre un 54,1% menys de viatgers que un 
any abans 

 
Les xifres donades a conèixer ahir per Aena respecte al trànsit de passatgers als 
aeroports espanyols al mes de novembre no són gens optimistes, però almenys 
indiquen en el cas de Catalunya quina ha estat la tendència dels darrers mesos: mentre 
el Prat creix gràcies a l'arribada de Ryanair a aquest aeroport, els de Girona i Reus 
s'enfonsen i són els que més viatgers perden de tot l'Estat. 
 
 
 
L'aeroport de Girona va patir el mes de novembre el descens més brusc dels darrers 
anys, ja que per les seves instal·lacions van passar 96.080 passatgers, un 54,1% 
menys que el novembre del 2010. La pèrdua de més de la meitat dels passatgers 
respecte a un any abans suposa col·locar el de Girona molt ?lluny dels principals 
aeroports espanyols en nombre de viatgers, ja que és el 17è del rànquing. En 
l'acumulat anual, han passat per l'aeroport de Girona 2.912.910 viatgers (és el quinzè 
de l'estat), amb un descens també considerable respecte al període gener- novembre 
de 2010, en aquest cas del 37,7%. La retallada de vols de Ryanair, pràcticament l'única 
companyia que opera a Girona, ha estat definitiva per arribar a aquests descensos, que 
no tenen comparació possible amb cap altre dels aeroports més importants de l'estat. 
La cosa podria agafar un altre rumb a partir del proper mes d'abril, quan ha d'entrar en 
vigor el nou contracte amb Ryanair, segons el qual la companyia tornarà a incrementar 
el número de vols. 
 
El descens del 54,1% en número de passatgers al novembre ha estat superat només 
per l'aeroport de Reus (un altre damnificat per Ryanair), que ha perdut un 93,1% de 
passatgers. Mentrestant, el Prat -on ha començat aquest any a treballar Ryanair- 
augmentava el nombre de passatgers un 6,3 al novembre i un 17,8% en l'acumulat. 
Pel que fa a operacions, el passat novembre es van realitzar a Girona 1.252 moviments 
d'aterratge i enlairament, un 47,9% menys que en el mateix mes de 2010. Entre gener 
i novembre es va assolir un volum de 26.437 operacions, xifra que suposa un descens 
del 36% en comparació amb l'acumulat de l'any passat. 
 
El trànsit de mercaderies ha patit a Girona un daltabaix semblant al de passatgers: les 
1.671 tones transportades representen un retrocés del 82% respecte al novembre de 
2010. Tanmateix, en aquest apartat el balanç anual és positiu, ja que s'han transportat 
entre gener i novembre 62.295 tones de mercaderies, xifra que suposa un augment del 
30,1%. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 14 de desembre 2011 
 

• Els preus augmenten tres dècimes a Girona durant el novembre 
 

Els preus van augmentar el novembre tres dècimes a Girona en relació amb el mes 
anterior i van deixar una taxa interanual del 3,1%, segons l'Institut d'Estadística 
espanyol. El comportament de la inflació a Girona s'explica perquè l'increment de preus 
del vestit i el calçat ha estat el més moderat de totes les demarcacions catalanes amb 
un augment del 3,3%, i, per altra banda, un altre factor que també ha condicionat la 
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inflació ha estat la cistella d'hotels, cafès i restaurants, molt vinculats a la fi de la 
temporada turística, amb un caiguda de preus de quatre dècimes, una dècima més 
elevada que la contracció mitjana que s'ha registrat en el conjunt de Catalunya. Els 
preus van augmentar el novembre quatre dècimes a Catalunya i fixen una taxa 
interanual de la inflació del 3%, una dècima menys que el mes anterior, segons dades 
de l'Institut d'Estadística espanyol. 
 
En el conjunt de l'estat espanyol els preus també es van encarir quatre dècimes i han 
deixat un IPC interanual del 2,9%, també una dècima per sota que a l'octubre. 
 
L'augment dels preus del vestit, d'un 5,4% a Catalunya, pels efectes de la nova 
temporada d'hivern, han influït en l'increment mensual dels preus. Mentre que 
l'abaratiment dels preus dels medicaments, amb un descens anual del 2,4%, i un 
encariment més lleu dels carburants són els grups que més han influït en fixar la taxa 
anual del 3%. 
 
 
 
Així, els preus mantenen la tendència a la baixa iniciada de forma continuada des del 
maig passat, quan l'IPC interanual es va situar en el 3,5%, tres dècimes menys que el 
mes anterior. Des d'aleshores, només en el mes de setembre es va registrar un 
increment de la inflació interanual, concretament de dues dècimes fins al 3,2%. El 
setembre ha estat doncs l'únic mes de la segona meitat de l'any en què es va trencar 
amb un descens continuat dels preus. 
 
Amb una taxa anual del -2,4% a Catalunya, el grup dels medicaments i altres productes 
farmacèutics està darrera del descens interanual de l'índex dels preus al consum. 
Segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), aquest grup registra la seva taxa anual 
més baixa des del 1994, quan l'organisme va iniciar a recopilar la sèrie. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 

Divendres 16 de desembre 2011 
 

• Més de cent companyies d'onze sectors diferents 
 

El treball sobre competitivitat de les empreses gironines va presentar-se ahir dins el 
marc del segon Fòrum Focus Gi, al Parc Tecnològic i Científic de la UdG. L'estudi s'ha 
elaborat amb la participació de més de cent empreses gironines de fins a onze sectors 
econòmics diferents, de la indústria i els serveis. Aquesta participació representa un 
38% d'increment respecte a les empreses que van col·laborar en la primera edició de 
l'estudi, l'any passat. 
 
El sector econòmic que va aportar més empreses (un 21%) va ser el de les noves 
tecnologies, seguit de l'agroalimentari i begudes (15%) i el de la cultura (10%). Hi ha 
empreses també de distribució (8%), béns d'equip (7%), logística (7%), sector químic 
(5%), turisme (5%), dependència (4%) i aigua (4%). Hi ha un darrer apartat que 
engloba uns quants sectors econòmics amb menys participació a l'estudi, i que junts 
representen un 14% de les empreses col·laboradores. 
 
Els factors que s'han utilitzat per mesurar l'índex de competitivitat han estat vuit. Sobre 
una nota màxima de 7 punts, han crescut respecte al 2010 els índexs de qualitat (d'un 
4,93 a un 4,97), màrqueting i comercial (del 4,67 al 4,79) i serveis financers (del 4,48 
al 4,53). Decauen els sistemes d'informació (del 5,65 al 5,16), gestió i cultura 
empresarial (del 4,95 al 4,6), logística (del 5,09 al 4,35), tecnologia I+D (del 3,93 al 
3,64) i internacionalització, que treu un aprovat just (del 3,62 al 3,5). Aquestes dades 
deixen l'índex de competitivitat de les empreses en el 4,44. L'any 2010 va ser d'un 
4,67. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
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Divendres 16 de desembre 2011 
 

• El preu de l'habitatge cau un 10,3% en un any a Catalunya 
 

El preu de l'habitatge ha baixat un 10,3% a Catalunya respecte fa un any, segons va 
informar l'Institut d'Estadística espanyol (INE). Durant el tercer trimestre de 2011, 
l'Índex de Preus de l'Habitatge mostra una caiguda del 7,5% del preu dels pisos nous i 
del 11,7% dels de segona mà. A més, la caiguda dels preus s'accelera i supera el 
descens del 8,2% del segon trimestre i el 5,5% del primer trimestre de 2011 i ja són un 
27,8% més barats que a principis de 2007. Al conjunt de l'Estat, el descens el valor de 
compra dels immobles residencials ha estat del 7,4% de mitjana. Amb aquestes dades, 
els preus de l'habitatge a l'Estat porten 15 trimestres consecutius de baixades 
interanuals.  
 
 
D'altra banda, el Síndic de Gregues, Rafael Ribó, va proposar baixar els impostos que 
graven algunes transmissions patrimonials per reduir els costos dels acords entre 
entitats financeres i clients en cas d'acord de redreçament hipotecari.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dissabte 17 de desembre 2011 
 

• Només 17 delinqüents acumulen 339 detencions a Girona i Salt aquest any 
 

Almenys 339 delictes -tot i que una detenció pot comportar l'atribució de més d'un 
il·lícit penal- entre tan sols 17 delinqüents. Aquesta és la dada estrella del balanç 
presentat ahir per la Junta de Seguretat de l'Ajuntament de Girona en el balanç de l'any 
2011. Els delinqüents multireincidents més actius a Girona i Salt acumulaven aquest alt 
nombre d'arrestos en tot el seu historial delictiu. El cap de l'Àrea Bàsica Policial (ABP) 
del Gironès-Pla de l'Estany, l'intendent Francesc Xavier Gàmez, va indicar que tots 
aquests delinqüents -sobretot lladres- ja són fora de circulació perquè o bé han 
ingressat a presó -o en un centre de menors: els atracadors d'edat inferior als 18 
sovintegen els darrers mesos a Girona, i de fet la mitjana d'edat del grup se situa entre 
els 21 i els 24 anys-, o bé han estat expulsats del territori estatal -un total de sis, que 
sumaven 129 detencions. Ahir també es va donar a conèixer la dada d'expulsions 
d'estrangers a les comarques gironines en els dos darrers anys: 200 persones. Molts, 
multireincidents -27 només el 2011. Hores d'ara, hi ha encara en el punt de mira un 
total de 10 lladres que acumulen 121 detencions.  
 
Tot plegat s'encamina en la lluita contra la multireincidència, que tot apunta que dóna 
fruits. El conseller d'Interior, Felip Puig, que ahir va presidir la reunió de la Junta, va 
indicar que els delictes i les faltes a la ciutat han davallat un 9,5% respecte l'any passat 
(gairebé 1.000 casos menys), i la reducció d'un 18% dels delictes contra el patrimoni. 
El govern de la ciutat i els cossos de seguretat interpreten aquestes dades en funció de 
l'esforç conjunt contra la reincidència. Per la seva banda, el conseller va assegurar que 
s'està actuant "decididament" per reduir "aquest fenomen d'impunitat que genera 
sensació d'impotència als ciutadans". El titular del Departament va destacar xifres 
globals d'arreu de la demarcació per indicar que els lladres multireincidents expulsats 
per les gestions de la Policia Nacional aquest 2011 a les comarques gironines ja 
s'aproximen al centenar, una xifra semblant a la de l'any 2010. La reunió amb càrrecs 
de la Generalitat també va servir per renovar el conveni de col·laboració en matèria de 
seguretat; a efectes d'agents de mossos i de noves mesures de seguretat, com ara 
càmeres. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dilluns 19 de desembre 2011 
 

• Girona té 43 centres de culte i cap petició per resoldre 
 

L'Ajuntament de Girona té registrats 43 centres de culte al seu terme municipal. 
Actualment no hi ha cap petició pendent de resoldre, segons ha indicat el regidor de 
Serveis Socials, Edurard Berloso. Destaquen sobretot els equipaments religiosos 
catòlics, que arriben pràcticament a la vintena i ocupen els mateixes edificis des de fa 
dècades.  
 
També hi ha més de deu centres evangèlics, en equipaments adequats des de fa 
menys anys ja que la seva implantació a Girona és més recent. Altres confessions 
cristianes amb representació són els apostòlics, els adventistes, els ortodoxos i els 
testimonis de Jehovà. 
 
 
Hi ha altres religions presents a la ciutat. Per exemple, hi ha tres mesquites amb els 
permisos concedits. A la carretera Barcelona hi ha la de l'Associació Cultural Annasr, 
que volia ubicar-se a Taialà però que va topar amb el rebuig veïnal i la negativa del 
govern per les teòriques deficiències en el local. També n'hi ha al carrer Sant Sebastià 
(Comunitat Musulmana de Girona); i al carrer Montseny hi ha la mesquita 
"Masillinbilali").  
 
El regidor de Serveis Socials ha visitat recentment algunes de les associacions i locals 
de culte. Berloso ha destacat la "convivència" que hi ha entre els fidels i els veïns dels 
centres i la predisposició de les entitats religioses a col·laborar amb el govern sempre 
que sigui possible. 
 
El representant municipal va assenyalar que el govern no preveu fer cap canvi normatiu 
i que seguirà aplicant l'ordenança vigent. La normativa no prohibeix cap ubicació d'un 
centre de culte però sí que exigeix un seguit de requisits. Aquests fan referència a 
aspectes com la insonorització, la seguretat, la salubritat i l'aforament. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dilluns 19 de desembre 2011 
 

• Girona ja té 96.722 habitants 
 

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) del passat dissabte va publica el Reial Decret 
1782/2011, de 16 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població de la 
revisió del padró municipal referents a 1 de gener de 2011. Les xifres publicades fan 
referència a les capitals de província i el total provincial. L'actualització del padró indica 
que la ciutat de Girona té 96.722 habitants, cosa que significa un augment de 486 
persones respecte el 2010 (96.236). Al 2009, la població oficial de la capital era de 
96.188 habitants. En aquest sentit, la província de Girona té, segons les dades també 
referents a primer de gener d'enguany, 756.801 habitants, una xifra que també 
significa un augment respecte del 2010 (753.046) i 2009 (747.782). La població 
catalana suma 7.539.618 habitants i l'espanyola, 47.190.493.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dimarts 20 de desembre 2011 
 

• Temperatures sota zero a les comarques gironines 
 

La fred ha arribat justament a les portes de l'inici de l'estació. Les temperatures ja feia 
uns dies que anaven a la baixa, i la nit de diumenge a dilluns es van assolir els valors 
mínims d'aquesta segona part de l'any. De fet, gairebé a tota la demarcació es van 
registrar temperatures sota zero, i només la primera línia de la costa va evitar els valors 
negatius. Fins i tot, en alguns casos, també arran de mar van quedar sota zero, com 
ara a Castelló d'Empúries o Sant Pere Pescador. I llocs propers a mar com Torroella de 
Montgrí, Castell d'Aro o Calonge van registrar entre dos i tres graus negatius. A 
l'interior, Olot va arribar als -2,6; Girona -4,9; la Bisbal d'Empordà -3,3; Cassà de la 
Selva -3,8; Santa Pau -4,2; Banyoles -0,6; Santa Coloma de Farners -2,5; Vilobí d'Onyar 
-6,4; les Planes d'Hostoles -2; Sant Pau de Segúries -4,6; Planoles -3,4; Núria -9,5; i 
Das -9,9. Tot i això, només va nevar en algunes cotes molt altes. 
 
La fred també va anar acompanyada de fort vent tot el cap de setmana, sobretot 
divendres i diumenge. A Portbou van arribar als 143 km/h, però a bona part de la 
demarcació les ràfegues van superar els 40 km/h. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dijous 22 de desembre 2011 
 

• La construcció de nous habitatges a Girona es desploma un 59 per cent 
 

La construcció d'habitatges a les comarques gironines continua sota mínims. Fins al 
setembre, se'n van començar a construir 595, fet que suposa un descens del 59 per 
cent respecte al mateix període de l'any passat. En els tres primers trimestres de l'any, 
a Girona es van acabar 1.266 habitatges, dada que suposa una caiguda del 57%. Si en 
el darrer trimestre de ?l'any es confirma la tendència, estarem davant de mínims 
històrics d'activitat. La dada contrasta amb el repunt de vendes que, segons el Ministeri 
de Foment, hi ha hagut a Girona en els darrers mesos. 
 
El cas de Girona no és un fet aïllat, tot i que els descensos en el conjunt de l'Estat no 
són tan acusats. En els nou primers mesos de l'any va arrencar l'edificació de 41.770 
nous pisos a Espanya, fet que constitueix un retrocés del 15% enfront del mateix 
període de l'any anterior. 
 
Si en el quart trimestre de l'any es manté l'actual ritme de construcció de nous pisos 
lliures, en el conjunt de l'exercici s'haurà iniciat l'edificació d'uns 55.770 habitatges, la 
qual cosa constituirà un nou mínim històric a l'Estat. 
 
Aquesta dada és un 11,6% inferior al mínim de 63.090 pisos iniciats l'any passat i una 
quantitat dotze vegades inferior al màxim històric de 664.923 pisos iniciats en 2006, en 
ple boom del sector. 
 
De la seva banda, en el tercer trimestre de l'any es van acabar de construir 29.471 
habitatges, quantitat que llança un descens del 30,7% en comparació del mateix 
trimestre de 2010, i d'un 4,4% enfront dels tres mesos anteriors. 
 
D'aquesta forma, en els últims dotze mesos (d'octubre de 2010 fins a setembre de 
2011), es van començar a edificar 55.917 habitatges lliures, un 19,3% menys que en el 
mateix període precedent i es van acabar 136.875, un 44,4% menys. 
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Per comunitats, i pel que fa a iniciació de nous pisos, Madrid, Andalusia, Catalunya, 
Castella i Lleó i País Basc van concentrar una mica més de la meitat (el 53,04%) dels 
pisos que es van començar a construir en el tercer trimestre. 
 
Catalunya, Andalusia i Castella i Lleó van copar el 51,18% dels habitatges que es van 
acabar d'edificar entre els passats mesos de juliol i setembre. 
 
Pel que fa a l'habitatge de protecció oficial (HPO), en el tercer trimestre de l'any es van 
qualificar provisionalment (tant en plans estatals com autonòmics) un total de 5.469 
habitatges, un 59,3 per cent menys respecte als tres mesos anteriors i un 52 per cent 
menys que en el mateix trimestre de 2010. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 23 de desembre 2011 
 

• Les tarifes dels busos de l'àrea urbana de Girona s'encariran un 5,5% el 
2012 

 
El preu mitjà de les tarifes d'autobusos de l'àrea urbana de Girona augmentarà un 
5,5% a partir de l'1 de gener respecte al 2011. Això és el que va acordar ahir el consell 
d'administració de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de l'àrea urbana de 
Girona, si bé s'ha afirmat que és on menys pugen del país. Seguint els criteris aplicats 
per altres autoritats de transports, les noves tarifes beneficiaran els usuaris habituals i 
perjudicaran aquells usuaris més esporàdics. En tot cas, l'augment del 5,5% és el doble 
que el 2011. La tarifa que més puja és el bitllet senzill, que augmentarà un 15% i 
costarà 1,5 euros. La T-10 augmentarà un 7% i valdrà 9,9 euros en una zona, i la 
T10/30 en costarà 8,65, un 8% més. En canvi, s'han congelat els preus de les targetes 
que inclouen més viatges, la T-50/30 i la T-Mes, que costaran 29,6 i 45,3 euros 
respectivament en una zona. Així es vol premiar els viatgers de mobilitat obligada. 
 
Pel que fa al nombre d'usuaris, els dels serveis de l'àrea urbana de Girona continuen 
augmentant progressivament any rere any. Entre el novembre del 2010 i l'octubre del 
2011 hi va haver 6,7 milions de viatgers, un 2,5% més que en el mateix període de 
l'any anterior. Per això, les administracions han volgut garantir el manteniment del 
servei, si bé ja es van canviar algunes línies poc utilitzades, que han permès estalviar 
392.000 euros. En total, el pressupost de l'ATM serà de 4,8 milions d'euros, dels quals 
4,1 els aportarà la Generalitat. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dissabte 24 de desembre 2011 
 

• La grua de Girona ha fet 9.605 actuacions aquest any 
 

L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, va dir ahir que la grua municipal ha realitzat 
9.605 actuacions durant aquest any. Aquesta dada, segons l'alcalde, és un 6% inferior 
al nombre d'actuacions que hi va haver l'any passat. 
 
Ho va dir durant el ple d'aprovació definitiva de les ordenances fiscals pel 2012 arran 
d'una interpel·lació del regidor d'ICV-EUiA, Joan Olòriz. El regidor li havia demanat que 
es cobrés només un 34% del cost de la grua (140 euros) a les bicicletes. L'alcalde va 
dir que aquest any, fins ara, se n'havien retirat 78, de bicicletes, i es va mostrar 
disposat a parlar de la disminució del cost si ICV-EUiA s'abstenia en la votació, cosa que 
no va succeir. Per la seva banda, en referència també a la grua municipal, la regidora 
del PSC Sílvia Paneque, va expressar la seva disconformitat amb el fet que s'apliquin 
tarifes diferents segons quin sigui el carrer d'on es retira el vehicle i l'augment 
"desorbitat" de la taxa per a "motocicletes, ciclomotors i bicicletes". El portaveu de la 
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CUP, Jordi Navarro, es va mostrar satisfet que s'acceptés en part una de les 
al·legacions que van presentar perquè les associacions de Girona estiguessin exemptes 
de pagar cap taxa per l'ocupació de sòl quan celebrin actes. Navarro, però, va 
puntualitzar que creia que s'havia de retirar la taxa completament, "siguin o no entitats 
de Girona". També es va aprovar un increment del 50% en la taxa pels caixers 
automàtics a les entitats bancàries, esmena a les ordenances que havia presentat el 
grup independentista. Igual que ICV-EUiA i la CUP, el PSC va acabar votant en contra 
de les ordenances. Paneque va dir que durant l'aprovació inicial es van abstenir "per no 
tancar portes" al diàleg i veure si s'acceptaven les seves objeccions, cosa que no ha 
passat, diuen, en la mesura que esperaven. 
 
Per la seva banda, la regidora del PP, Concepció Veray, va fer una aferrissada defensa 
de les ordenances, que havia pactat prèviament amb l'equip de govern de CiU. Veray 
va dir que el més destacat de les ordenances "és la congelació d'impostos, un any 
més". Va criticar algunes de les al·legacions dels grups dient que "semblen 
improvisades sense consultar la llei", i va qualificar-les d'esmenes "d'aparador". La 
popular va considerar també que s'havia "creat una psicosi" i s'havia "exaltat" les 
entitats pel tema de les taxes d'ocupació del sòl. Actitud que va qualificar de 
"malintencionada". 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 
 

Dimecres 28 de desembre 2011 
 

• Prop de 600 ajudes per la mobilitat reduïda al tren 
 

Les estacions de tren gironines han registrat, durant l'any 2011, un total de 585 
sol·licituds per rebre el servei Atendo que ofereix Renfe als viatgers amb mobilitat 
reduïda. En concret, l'estació de Girona ha tingut 481 peticions durant aquest any, 
mentre que Figueres ha acumulat 103 assistències. En canvi, a l'estació de Flaçà només 
hi ha hagut una única sol·licitud per rebre ajuda a la mobilitat. 
 
Atendo és un servei d'atenció i assistència especialitzada per als viatgers que tenen 
algun grau de discapacitat o mobilitat reduïda. Així, Renfe posa a la disposició dels seus 
usuaris aquest servei personalitzat que guia, informa i facilita al client l'accés i el trànsit 
per les estacions, a part de l'assistència al moment de pujar i baixar del tren. El servei 
es va posar en marxa el mes de setembre de l'any 2007 a les estacions de Girona i 
Figueres, mentre que a Flaçà va entrar en funcionament a partir del 2008. Des de 
llavors, les estacions gironines han registrat un total de 1.910 sol·licituds. 
 
Concretament, l'estació de Girona ha acumulat 1.525 assistències des del 2007. En 
canvi, a Figueres han sumat un total de 380 sol·licituds per rebre el servei Atendo entre 
els anys 2007 i 2011. Finalment, Flaçà ha tingut 5 peticions per rebre assistència de 
mobilitat reduïda des del 2008, any en què va començar el servei a aquesta estació de 
tren. 
 
Les tres estacions gironines presten el servei Atendo de manera puntual. Això es 
determina segons el número de viatgers i trens que circulen per a cada parada. En 
aquest cas, a Girona, Figueres i Flaçà, els viatgers que ho necessiten, poden obtenir 
assistència per a la seva mobilitat reduïda sempre que ho demanin 12 hores abans de 
la sortida del tren en qüestió. Una altra forma de demanar la sol·licitud és durant el 
moment de comprar el bitllet o a través de la pàgina web de Renfe. 
 
El mapa del servei Atendo el formen 350 professionals i 125 estacions d'arreu de l'Estat 
espanyol. A Catalunya hi ha un total de 15 estacions que ja tenen l'assistència per a 
mobilitat reduïda: a 5 és de manera permanent mentre que a les 10 restants el servei 
només és puntual. 
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Des de la posada en marxa, en el conjunt de Catalunya hi ha hagut un total de 133.531 
sol·licituds per rebre el servei. Per estacions, Barcelona Sants és la que lidera el nombre 
d'assistència amb 98.078 casos. Més avall se situa el Camp de Tarragona que ha 
acumulat 12.851 sol·licituds i a l'estació de Lleida han registrat 11.640 assistències de 
mobilitat. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 28 de desembre 2011 
 

• El Museu del Cinema suma prop de 870.000 visitants 
 

Amb "l'alegria" de veure com la col·lecció Tomàs Mallol ha entrat a formar part del 
catàleg del patrimoni cultural català de la Generalitat, el Museu del Cinema de Girona 
afronta l'any nou amb xifres de rècord i ampliant les seves propostes, malgrat els 
temps difícils. I és que fent balanç dels seus tretze anys de vida, ahir es va donar a 
conèixer que des de 1998 han passat per les seves instal·lacions 866.308 usuaris, dels 
quals 276.000 han fet ús dels serveis pedagògics. 
 
Segons el gerent de la Fundació Museu del Cinema, Joan Boadas, les xifres d'estudiants 
que fan ús cada any d'aquests serveis són equiparables a les del museu homòleg a 
Nova York, el que dóna una idea de "la confiança" que la ciutadania ha dipositat en 
aquest equipament al llarg dels anys. 
 
En aquest sentit, a la presentació d'ahir de les noves activitats per al primer trimestre 
de 2012, Boadas també va remarcar que la col·lecció Mallol s'ha vist ampliada al llarg 
dels anys amb la donació de fins 165 persones i la signatura de 106 convenis amb 
particulars i entitats. El director del Museu, Jordi Pons, va ser l'encarregat de presentar 
un programa d'activitats que persegueix tres objectius: "complementar l'oferta 
cinematogràfica de la ciutat, proposar activitats per a un públic molt divers i de 
proximitat, i facilitar que les entitats que volen usar el cinema per parlar de diversos 
temes puguin fer-ho". 
 
El programa anual d'activitats pròpies s'amplia enguany amb el nou cicle de projeccions 
En curt. I com el seu nom indica, presentarà tot de noves propostes d'un format "tant 
interessant com desconegut", en paraules de Pons, i que cada cop té més bona 
acceptació per part del públic. En tant que sovint és un tipus de cinema que només es 
pot veure en festivals i no en sales comercials, des del Museu s'oferirà, cada tercer 
dijous de mes, una selecció de curts que han participat als principals festivals de casa 
nostra i a nivell estatal i europeu. Aquesta activitat passarà a formar part de la 
programació estable del museu, segons el seu director, per "mantenir la relació 
establerta amb els principals festivals del gènere". 
 
A banda de les projeccions habituals de cicles com El documental del mes i el cinefòrum 
Parlem de cinema coordinat per Pep Prieto, val a dir que en aquest primer trimestre 
s'oferiran dos cursos.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 28 de desembre 2011 
 

• El dèficit anual per mantenir el servei de la girocleta és d'uns 195.000 euros 
 

L'Ajuntament de Girona estima que el servei municipal de lloguer de bicicletes té un 
dèficit d'entre 180.000 i 195.000 euros a l'any. Tot i això, no té la intenció d'eliminar el 
servei. Ben al contrari, aposta per seguir ampliant el nombre de parades de Girocleta 
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per al primer trimestre de l'any vinent. Concretament el consistori preveu habilitar dues 
noves estacions: una a la plaça Marquès de Camps i una altra a la rambla Xavier Cugat.  
 
El cost global per mantenir la girocleta és d'uns 245.000 euros. Això inclou el que es 
paga a l'empresa concessionària per tal que controli la disponibilitat a cadascuna de les 
estacions. També que garanteixi el bon funcionament de les bicicletes i del sistema 
electrònic que permet als usuaris amarrar o desamarrar les bicicletes dels punts 
d'anclatge. Aquest manteniment val 230.000 euros. S'hi han d'afegir, però, 15.000 
euros per la substitució de bicicletes malmeses. El regidor de Mobilitat i Seguretat, Joan 
Alcalà, ha lamentat que hi hagi persones que tinguin poca cura amb les bicicletes. Per 
exemple, algun matí poden aparèixer els parafangs trencats de totes bicicletes d'una 
estació. O els timbres. Aquestes bicicletes s'han de retirar temporalment per ser 
reparades, la qual cosa dificulta que n'hi hagi suficients per satisfer la demanda. Ara 
mateix hi ha deu parades amb 279 aparcaments. A l’hivern es fan circular 110 bicicletes 
i a la primavera i a la tardor n'hi ha 150. 
 
Actualment hi ha uns 1.650 usuaris. Cadascun abona anualment 30 euros pel carnet. 
Per tant, l'Ajuntament recapta quasi 50.000 euros. És una xifra molt inferior als 245.000 
euros que suposen el cost total de la gestió. Hi ha doncs, un dèficit de 195.000 euros 
que ara mateix són coberts per les arques municipals. Alcalà assegura que la Girocleta 
no desapareixerà, tot i que en el ple de les ordenances fiscals la portaveu del PSC, Pia 
Bosch, va insinuar que el govern acabaria eliminant el servei perquè no cobria el cost. 
 
 
El representant municipal però referma és una aposta de l'equip de govern com una de 
les mesures per treure vehicles de la carretera. Per fer-ho, segons el regidor de 
Mobilitat i Seguretat, l'idoni que les noves estacions de les bicicletes de lloguer estiguin 
al costat de les parades d'autobús tal com succeirà amb les dues noves estacions. 
L'autobús, la girocleta i carrils bici en carrers principals són grans apostes en mobilitat 
d'Alcalà.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 

 
Edita: 

L’ Observatori 
Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial (UMAT)  

Ajuntament de Girona 
Tel contacte: 972 419 417 
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