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Dimecres 2 de gener de 2008 
 
MOBILITAT 

 
• 77 persones han perdut la vida a Girona en accidents de trànsit durant el 

2007 
La xifra suposa un increment del 1,4% respecte al 2006 però amb menys accidents. 
El Servei Català de Trànsit va donar les primeres xifres d'accidentalitat i víctimes 
mortals en sinistres a la xarxa viària catalana aquest 2007. Pel que fa a la demarcació 
de Girona el nombre de víctimes mortals respecte a l'any anterior ha crescut. Enguany 
s'han registrat 77, per 74 el 2006, amb un augment d'un 1,4%. En general però hi 
hagut una reducció en el nombre d'accidents, 64 el 2007 per 69 l'any passat i en els 
ferits greus, enguany 23 i el 2006 36. 
Al conjunt de la xarxa viària catalana en total es van registrar 332 morts en 287 
sinistres, tenint en compte les xifres que s'han comptabilitzat fins a primera hora del 
passat dilluns. L'any passat, el balanç era de 355 morts en 317 accidents, per tant es 
parla d'un descens superior al 7%. Per demarcacions, Girona i Lleida són les úniques 
que han pujat en víctimes mortals d'un any per l'altre. Lleida ha passat de 58 a 71 
morts i Girona de 74 a 77 en vies interurbanes. Segons aquestes dades, fins al passat 
27 de desembre van haver-hi a Catalunya 284 accidents amb 329 morts i 136 ferits, 
unes xifres per sota respecte al mateix període del 2006, en què van registrar-se a les 
vies catalanes 317 accidents, amb 355 morts i 147 ferits. Per tant, Trànsit parla d'una 
reducció superior al 7% respecte a l'any anterior, i prop d'un 47% si es té en compte 
l'any 2000, data que la Unió Europea agafa com a inici d'una campanya que acabarà el 
2010 per baixar fins al 50% els morts a la xarxa viària. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

Dijous 3 de gener de 2008 
 

HABITATGE 
 

• Girona és la cinquena capital de província on més s’ha encarit l’habitatge el 
2007 
El preu mitjà se situa en 2.784 euros després de pujar un 8,2% en un any. Catalunya 
és la comunitat amb un major ritme d'increment (8,3%) 3 L'augment anual mitjà a 
l'Estat és del 5,1%. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
TREBALL 

 
• Les comarques de Girona tanquen el 2007 amb 686 aturats més que el 2006 

Per sectors econòmics, a la demarcació de Girona l'activitat que ha aportat més aturats 
durant el mes de desembre ha estat la construcció amb 483 aturats, seguida dels 
serveis amb 189 desocupats més i la indústria que suma 160 persones més a l'atur. El 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2922_3_239414__Comarques-persones-perdut-vida-Girona-accidents-trnsit-durant-2007
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2923_5_239610__ECONOMIA-Girona-cinquena-capital-provincia-encarir-lhabitatge-2007


sector agrari gironí va augmentar la desocupació en 29 persones del total de 844 
persones que van incrementar l'atur el mes de desembre. Per gènere, dels 25.091 
aturats que hi ha a les comarques gironines, 13.398 són dones i 11.693 homes. El 
col·lectiu de joves menors de 25 anys aporten a la demarcació de Girona 3.144 
persones. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

Divendres 4 de gener de 2008 
 
CULTURA 
 

• El nombre d’espectadors a les sales gironines cau a la meitat en tres anys 
La recaptació a la demarcació experimenta també una importantíssima davallada. 
El nombre d'espectadors de cinema a les sales de les comarques gironines ha caigut 
Pràcticament a la meitat en tres anys i posa de relleu la crisi que travessa el sector de 
l'exhibició comercial. 
El clima d'optimisme de finals dels anys noranta, quan s'obrien complexos multisales a 
pràcticament totes les grans ciutats, es va reflectir en una corba ascendent que va 
arribar al seu màxim el 2004, quan el conjunt de les 95 sales d'exhibició que hi havia a 
les comarques gironines va rebre 3.235.985 espectadors, amb una recaptació total de 
15.891.896 euros, segons fonts del Ministeri de Cultura espanyol. 
El 2007, tot just tres anys després d'assolir aquell rècord històric, s'ha tancat amb una 
assistència d'1.730.570 espectadors al total de 101 sales d'exhibició gironines, amb una 
recaptació total de 9.657.277 euros. És a dir, el nombre d'espectadors ha caigut 
pràcticament a la meitat i la recaptació ha patit, igualment, una dràstica davallada.  
Com es pot apreciar a la taula adjunta, la lleugera curva descendent iniciada l'any 2005 
s'enfonsa de sobte precisament aquest 2007. 
Aquest fenomen no és exclusiu de la regió de Girona. Si mirem les dades de Barcelona 
o de Madrid, l'any 2004 va ser també el millor, però a partir d'aquell moment la 
davallada no troba aturador. 
L'any 2004 Barcelona va tenir 22.312.129 espectadors de cinema en el conjunt de les 
sales de la província, i Madrid 28.433.769. Les dues capitals han tancat el 2007 amb 
14.354.604 espectadors (Barcelona) i 19.871.380 (Madrid). 
Tot i ser la davallada un fenomen generalitzat a l'Estat espanyol, la crisi s'està fent 
notar més a la demarcació de Girona, en la qual l'assistència al cinema és -
proporcionalment per nombre d'habitants- superior a la d'altres zones. 
Així, si Girona se situava durant els anys 2003, 2004 i 2005 en la desena posició en el 
rànquing de les províncies espanyoles amb una major assistència al cinema en termes 
absoluts, el 2007 ha tancat en la quinzena posició. 
D'altra banda, Spiderman 3 es va coronar el 2007 com la pel·lícula més taquillera als 
Estats Units, seguida de Shrek Tercero i Transformers. Paramount va ser la major amb 
més ingressos, en recaptar per sobre dels 1.400 milions de dòlars. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

TREBALL 
 

• Els aturats gironins del sector de la construcció augmenten un 29% el 2007 
Girona registra una pujada de la desocupació del 2,81%, per sobre la mitjana catalana 
(1,93%) i per sota la de l'Estat (+5,27%) 3 Important increment de l'atur entre els més 
joves i els homes. 
La desacceleració de la construcció residencial ha provocat un important increment de 
l'atur a les comarques gironines. En un any 2007 en què Girona ha registrat un 
augment de la desocupació del 2,81%, el nombre de persones sense feina a la 
construcció gironina ha pujat un 29,24%. També ha estat negativa la dinàmica en el 
sector serveis (+1,01%), mentre que l'atur ha baixat en l'agricultura (-2,59%) i, 
sobretot, en la indústria (-3,72%). Els col·lectius més desafavorits per l'augment de 
l'atur són els joves menors de 25 anys i els joves. Girona tanca el 2007 amb una pujada 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2923_3_239717__COMARQUES-comarques-Girona-tanquen-2007-aturats-2006
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de la desocupació superior a la mitjana catalana (1,93%) però molt inferior a la mitjana 
estatal (+5,27%). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

• Girona és líder estatal en contractes indefinits 
Les empreses gironines alenteixen el ritme de creació d'ocupació els últims dotze 
mesos. 
Les empreses de les comarques gironines van registrar al llarg de 2007 un total de 
253.249 contractes laborals. D'aquests, gairebé 50.000 (el 19,57% del total) van ser 
indefinits. Aquesta és la taxa de contractació indefinida més elevada de tot l'Estat, si bé 
ha anat disminuint a mesura que passaven els mesos. No obstant, encara és molt 
superior a la mitjana estatal (11,92%) i a la del conjunt de Catalunya (16,98%). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

ECONOMIA 
 

• Cau un 20% el nombre d’hipoteques constituïdes a Girona el passat octubre 
El capital mitjà prestat en cada crèdit augmenta un 5,5% i ja supera els 180.000 euros. 
La frenada immobiliària està afectant el negoci hipotecari de bancs i caixes en els últims 
mesos. Segons dades fetes públiques ahir per l'Institut Nacional d'Estadística, el passat 
octubre es van formalitzar a les comarques gironines un total de 2.138 préstecs amb 
garantia hipotecària, dada que suposa un descens del 20,57% respecte al mateix mes 
de l'any passat. En canvi, el capital mitjà prestat segueix pujant, en sintonia amb 
l'augment de preus dels pisos. Així, el passat octubre, la mitjana de capital prestat a 
Girona per hipoteca era de 181.800 euros, un 5,2% més que un any abans. 
Aquest increment està en sintonia amb la pujada del 5,5% del conjunt de l'Estat, si bé 
el capital mitjà és sensiblement inferior (150.851 euros). El nombre d'habitatges 
hipotecats a Espanya l'octubre va baixar un 12,19% interanual, fins a 97.456 immobles. 
El tipus d'interès mitjà dels préstecs hipotecaris de les caixes d'estalvis va ser del 
4,87% i el termini mitjà de 27 anys, mentre que els bancs van prestar a un tipus 
d'interès del 4,99% i un termini mitjà de 26 anys. El 97,6% de les hipoteques 
constituïdes l'octubre va utilitzar un tipus d'interès variable, enfront del 2,4% de tipus 
fix. Dins dels variables, l'Euríbor va ser el tipus d'interès de referència més utilitzat en la 
constitució d'hipoteques, ja que va figurar en el 88% dels nous contractes. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

Dimarts 8 de gener de 2008 
 

SEGURETAT 
 

• Augmenten un 29% els accidents mortals de motoristes a les carreteres 
gironines 
De «preocupant» va qualificar el delegat del Govern a Girona, Jordi Martinoy, 
l'increment del nombre d'accidents mortals protagonitzats per motoristes a les 
carreteres gironines el 2007. Tot i que la xifra total de motoristes morts és de 18 -tres 
cada dos mesos-, l'increment és del 29%. A més, cal valorar que pràcticament la 
cinquena part d'accidents mortals van tenir un vehicle de dues rodes com a 
protagonista, quan el seu parc mòbil és molt inferior al de camions i turismes. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
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Dijous 10 de gener de 2008 

 
HABITATGE 
 

• La contractació de nous habitatges cau prop d’un 40% a les comarques 
gironines el 2007 
Els arquitectes tècnics gironins visen 12.045 nous projectes, la pitjor dada dels últims 
cinc anys. 
La construcció residencial a les comarques gironines registrarà en els propers mesos un 
fort descens d'activitat. Això és, com a mínim, el que es desprèn de les estadístiques de 
visats del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de l'any 2007, que anticipen 
l'evolució del sector a curt termini. Segons les dades presentades ahir, a Girona es van 
contractar l'any passat un total de 12.045 habitatges, fet que suposa un descens del 
38,82% respecte a l'any 2006, i la xifra, en termes absoluts, més baixa dels darrers cinc 
anys. Per als aparelladors gironins aquesta tendència al descens seguirà en els propers 
trimestres i podria tocar fons el 2009. 
Aquesta brusca reducció de la contractació d'habitatges a Girona no s'ha traduït encara 
en un descens de l'activitat constructiva. I és que el 2007 es van acabar més de 13.000 
habitatges a la demarcació, un nou rècord històric. I és que al llarg de tot l'any passat i 
en els primers mesos de 2008 s'estan acabant els habitatges contractats el 2006, quan 
es van pulveritzar tots els rècords d'encàrrecs. 
El president del Col·legi d'Aparelladors, Ernest Oliveras, va evitar parlar de crisi i va 
definir la situació com un reflex de la "manca de confiança". Segons va dir, el mercat 
s'està recol·locant, però també va comentar que hi ha un important estoc d'habitatges 
no venut al mercat perquè la banca ha endurit les condicions d'accés als crèdits. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

Divendres 11 de gener de 2008 
 

ECONOMIA 
 

• Un estudi de les caixes d’estalvis situa Girona com la segona demarcació més 
cara d’Espanya  
El PIB gironí creix una mitjana anual del 2,7% des de l'any 2000, per sota la mitjana 
catalana i estatal. 
Girona va ser l'any 2006 la segona província espanyola més cara per viure després de 
Barcelona. Així s'apunta en el Balanç econòmic regional anys 2000 a 2006 elaborat per 
la Fundació de les Caixes d'Estalvis (Funcas) del qual es desprèn a més, que Badajoz va 
ser la província més barata. A l'informe s'especifica també les dades que es van 
registrar quant al creixement econòmic, una llista que encapçala Almeria, que va patir 
un augment del PIB del 4,27%, tot al contrari que Terol, que és la província amb el 
menor creixement, juntament amb Balears, Osca i Tarragona. cap d'elles supera el 3%. 
L'estudi també fa una anàlisi del creixement econòmic. En aquest aspecte, Girona no 
surt tan ben parada ja que en el període 2000-2006 va registrar un creixement mitjà 
del 2,7% anual, inferior al promig del conjunt de Catalunya (2,77%) i de l'Estat 
(2,94%). No obstant, el PIB gironí va registrar en el ?darrer any d'aquesta sèrie (2006) 
el major creixement en sis anys (3,37%). 
L'informe de Funcas assenyala que en l'últim sexenni, el nivell de benestar de les 
famílies espanyoles està "profundament afectat" per la desigualtat existent entre els 
béns de serveis consumits per les llars. Així, subratlla que el 2006, les deu províncies 
més cares eren les quatre catalanes, encapçalades per Barcelona i Girona; les tres 
basques, La Rioja, Ceuta i les Balears, mentre que les més barates van ser Badajoz, 
Conca, Càceres i Salamanca. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2930_5_240776__ECONOMIA-contractacio-nous-habitatges-comarques-gironines-2007
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2931_5_240989__Economia-Girona-segona-provincia-cara-lEstat


 
 
Dissabte 12 de gener de 2008 

 
HABITATGE 
 

• Girona aprova dimarts l’últim tràmit per poder construir 1.200 pisos al baix 
Domeny 
El ple municipal de l'Ajuntament de Girona aprovarà aquest dimarts el projecte d'obres 
complementari d'urbanització del Pla de Baix Domeny, on es preveu la construcció de 
1.236 habitatges. El tinent d'alcalde de Serveis Socials, Joan Olóriz, va explicar que 
treballen perquè prop del 50 per cent dels habitatges siguin de protecció oficial. 
D'aquest, l'Ajuntament ja n'assegura 160. 
L'àmbit està delimitat al nord pel sector del Pla de Dalt de Domeny i el nucli de 
Domeny; a l'est, pel mateix sòl urbà, les cases del carrer Montboi, i el nou aparcament 
davant l'avinguda de Josep Tarradellas, entre la rotonda de Taiala i Fontajau; al sud pel 
soll no urbanitzable de davant el riu Ter i a l'oest pel carrer Canet d'Adri, la rotonda de 
Domeny i el nou vial que fa de límit del sector industrial Torroella-Nestle. El sector esta 
dividit en dos per la carretera de Sant Gregori. La superfície total de l’àmbit del Pla 
parcial urbanístic es de 252.724,65 metres quadrats. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
• Girona s’equiparà els pròxims dos anys amb més de 3.000 habitatges de 

lloguer assequibles 
Els habitants de la demarcació de Girona disposaran en els pròxims dos anys entre 
3.000 i 4.000 habitatges protegits de lloguer a preus assequibles. Aquest és un projecte 
promogut des de la Generalitat i que es realitzarà amb la col·laboració dels diferents 
ajuntaments de la demarcació. 
Segons el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, aquest és el problema principal 
de Catalunya i creu que tant la signatura de convenis com també la participació 
d'entitats privades per la promoció d'aquests habitatges són una solució fonamental. 
Baltasar ha remarcat a Ràdio Girona que "hi haurà habitatges amb característiques 
diferents, tant de lloguer com de compra, uns per a gent jove altres per a gent gran". 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

Dilluns 14 de gener de 2008 
 
MEDI AMBIENT 
 

• L’aigua als embassaments gironins continua per sota del 30% de mitjana 
Els pantans de Susqueda i de Boadella es troben al 26,17% de la seva capacitat. 
El volum d'aigua emmagatzemada als embassaments de les comarques gironines 
continua per sota del 30% de mitjana, una situació que perdura durant els darrers 
mesos. Aquest dilluns, la mitjana dels pantans de Susqueda (Selva) i de Boadella (Alt 
Empordà) es troba al 26,17% de la seva capacitat. Els dos embassaments han 
experimentat una nou descens de volum respecte la setmana passada, en què el nivell 
de l'aigua es trobava al 27,23% de la capacitat mitjana. Pel que fa al conjunt de 
Catalunya, els diferents embassaments que hi ha al llarg de les conques del Ter, la 
Muga, el Llobregat, el Cardener, el Foix, el Siurana i el Riudecanyes han experimentat 
una davallada dels cabals globals que se situa fregant els tres hectòmetres cúbics. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
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Dimarts 15 de gener de 2008 
 

ECONOMIA 
 

• La creació de noves empreses baixa un 34% a les comarques gironines 
La desacceleració econòmica comença a passar factura a l'estadística de creació 
d'empreses al mateix temps que augmenta la mortalitat empresarial. Així ho certifiquen 
les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), fetes públiques ahir, que 
també confirmen que el descens de l'activitat és més acusat a Girona que en el conjunt 
de l'Estat. 
Així, el passat mes de novembre es van crear a les comarques gironines un total de 159 
noves societats mercantils, un 34,56 menys que el mateix mes de 2006. Tampoc són 
massa positives les dades relatives a la dimensió de les societats, que comptaven amb 
un capital mig de 16.867 euros, un 29% menys que el novembre de 2006. 
Si les dades de noves constitucions són negatives, encara ho són més les relatives a la 
mortalitat empresarial. Segons l'INE, el passat novembre es van dissoldre a Girona un 
total de 51 empreses, un 64% més que un any abans. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

• Girona registra la major pujada de l´IPC interanual fins a situar-se en el 
4,8% 
L'índex de preus al consum (IPC) ha pujat al desembre un 0,6%, segons les dades 
publicades aquest matí per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La inflació de l'any 
2007 a Catalunya se situa en un 4,3%. Girona, per la seva part, ha experimentat el 
major increment d'IPC interanual. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

TREBALL 
 

• Gairebé 9.000 contractes laborals menys a les comarques gironines en 2007 
El 2007 es van signar gairebé 9.000 contractes laborals menys a les comarques 
gironines respecte l'any anterior. Dels 262.044 que es van formalitzar durant el 2006, 
en els darrers dotze mesos aquesta xifra va descendir fins als 253.249. El sindicat 
CCOO veu aquest descens com un reflex de la 'desacceleració econòmica' que viu 
l'economia gironina, i atribueix la davallada al fet que els sectors que fins ara l'han 
empentada -la construcció i el comerç- comencen a patir els efectes de la recessió. El 
seu secretari general, Aureli Álvarez, ha indicat que aquesta reducció de contractes 'no 
havia estat mai tan acusada com l'any passat'.  
Segons dades del Departament de Treball, l'any passat es van signar a la demarcació 
un total de 253.249 contractes laborals. D'aquests, un 80% van ser temporals 
(principalment, per motius eventuals de circumstàncies de producció) i la resta, 
indefinits. Si es trasllada el percentatge anterior en nombres absoluts, es van rubricar 
203.693 contractes del primer grup, i 49.556 del segon. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
MOBILITAT 

 
• L’aeroport de Girona tanca l´any amb 4,8 milions de viatgers i ja és el desè 

de l´Estat 
Aeroports tan importants i tradicionals com els d'Eivissa, Fuerteventura, Tenerife Nord, 
Bilbao i Sevilla han quedat ja per darrere del de Girona pel que fa a nombre de 
passatgers que han passat en un any per les seves instal·lacions. I si el creixement, 
que entre 2006 i 2007 ha estat del 34,2% continua a un ritme semblant, no passarà 
gaire temps que l'aeròdrom situat a Vilobí d'Onyar es trobi entre els 6 o 7 primers de 
l'Estat. Cap aeroport important s'acosta al creixement que ha fet l'any 2007. 
Ampliar notícia: Diari de Girona 
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Dimecres 16 de gener de 2008 
 
ECONOMIA 
 

• L'increment de preus a Girona, el més alt del país 
El menjar, l'habitatge i el vestit situen l'IPC gironí del 2007 en el 4,8%, cinc dècimes 
més que el català,Els increments de sous de la majoria de convenis se situen per sota 
de l'increment de la inflació 
Ampliar la notícia: Vilaweb - el Punt 

 
MOBILITAT 
 

• L'aeroport de Girona s'acosta als 5 milions de passatgers i ja és el desè de 
l'Estat 
Les dades del 2007 suposen un increment del 34,2% en relació amb el 2006 i una 
escalada de cinc posicions. 
Ampliar la notícia: Vilaweb – el punt 

 
• Ryanair inaugurarà l´1 abril la ruta Girona- Birmingham. 

Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 

• Transport públic a l’àrea de Girona 
L'Autoritat Territorial de la Mobilitat ha fet balanç de la situació del transport públic a la 
demarcació de Girona, i conté aspectes positius –l'ús de transport públic ha crescut en 
un any un 20%– 
Ampliar la notícia: Vilaweb – el punt 
 

SERVEIS 
 
• Girona supera Barcelona i Tarragona en el rànquing de consum d'aigua per 

habitant 
La ciutat de Girona i molts municipis de la demarcació superen les ciutats de Barcelona 
i Tarragona en consum domèstic d'aigua per càpita al dia, segons les últimes dades de 
l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Mentre que a Barcelona el consum se situa ara en 
uns 110 litres per persona i dia i a Tarragona, en uns 150, a Girona s'arriba als 160. 
Alguns municipis gironins són entre els que més gasten de Catalunya (segons dades del 
2004), com ara Vilopriu (472 litres per habitant i dia), Foixà (472) i Riells i Viabrea 
(347). El grau de reutilització òptim de les aigües residuals hauria de ser d'un 20%, 
però a Catalunya la mitjana és, com a màxim, d'un 5%. Mentrestant, la sequera ha 
obligat a tornar a reduir les dotacions del Ter, amb l'objectiu de garantir l'ús domèstic. 
Ampliar la notícia: Vilaweb – El Punt 

 
Dijous 17 de gener de 2008 
 
POBLACIÓ 
 

• Girona ha crescut en 3.500 habitants en un any i ja suma 95.695 residents. 
Girona continua creixent pel que fa a nombre d'habitants. Si l'1 de gener de l'any 2007 
hi havia empadronades 92.186 persones, just un any més tard, al padró ja hi ha 95.695 
habitants. L'augment de residents en un any,doncs ha estat d'uns 3.400 habitants. 
L'1 de gener de l'any 2006, el nombre d' empadronats era de 89.890 persones. En la 
sessió plenària celebrada dilluns a la nit es va explicar que entre el 2006 i el 2007, hi 
havia hagut 8.309 baixes en el padró i 10.625 altes. 
De les baixes, 642 han estat per defunció, la resta són majoritàriament perquè van 
canviar de municipi o perquè els va caducar l'empadronament. Pel que fa a les altes, es 
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van registrar 1.085 naixements. A més a més, 5.188 habitants procedien d'altres 
municipi i quasi 4.000 més van arribar a Girona procedents de l'estranger.  
De fet, actualment, l'Ajuntament de Girona ja preveu que al municipi hi resideixen unes 
120.000 persones, entre les que estan empadronades i les que no ho estan però que 
consta que resideixen en algun dels més de 40.000 habitatges de la ciutat. Actualment, 
ja es té constància que hi ha 28.275 persones no empadronades. La dada l'ha extret de 
la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial (UMAT) s'ha extret en base a un seguit de 
comprovacions i estadístiques. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

Divendres 18 de gener de 2008 
 
POBLACIÓ 

 
• Girona és la quarta província amb més població estrangera amb el 18,8 per 

cent. 
El 18,8% dels habitants de les comarques gironines han nascut a l'estranger, essent 
aquesta la quarta província de l'Estat (per darrera de les Illes Balears, Almería i Alacant) 
que compta amb un major percentatge d'habitants nouvinguts. Les dades de l'INE, 
tanmateix, deixen veure una altra dada també curiosa: només el 52% dels gironins han 
nascut a la demarcació. Tota la resta procedeix d'altres punts de Catalunya, Espanya o 
el món. Així doncs, Girona continua essent una de les demarcacions amb una major 
diversitat demogràfica, ja que s'hi troben més de cent nacionalitats diferents. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

Dissabte 19 de gener de 2008 
 
HABITATGE 

 
• El preu de l’habitatge es desaccelera i puja un 5% a les comarques gironines 

l’últim any 
 

L'alentiment del sector immobiliari s'ha notat en els preus de l'habitatge. Segons dades 
fetes públiques ahir pel Ministeri de l'Habitatge, l'encariment interanual es va situar en 
el 4,8% a nivell d'Espanya, en el 5,8% a Catalunya i en el 5% a Girona, que és la 
demarcació catalana que menys creix l'any 2007. Aquestes taxes de creixement de 
preus no es registraven des de 1998, després d'una dècada d'increments espectaculars 
amb encariments anuals que sovint superaven el 10%. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

ECONOMIA 
 

• Caiguda del 9% a Girona i del 13% a Salt l´últim trimestre. 
Els habitatges de fins a dos anys d'antiguitat són els que han registrat una major 
baixada de preus en algunes de les principals ciutats gironines. Així, a Girona registren 
un descens del 8,9% l'últim trimestre i del 12,8% a Salt. En tots dos casos, l'evolució 
interanual situa caigudes del voltant del 7%. També evoluciona a la baixa aquest tipus 
d'habitatge nou a Lloret de Mar, on els preus han baixat una mitjana del 3%l'últim any. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona. 
 

Diumenge 20 de gener de 2008 
 
SERVEIS 

 
• La pèrdua d’aigua a les xarxes municipals pot arribar fins al 40 o el 50% del 

total. 
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Cada ciutadà de Girona té una despesa diària de 225 litres d'aigua mentre que en el cas 
dels habitants de Barcelona utilitzen 130 litres per habitant i dia. La directora de 
l'Institut Català de Recerca de l'Aigua -ICRA-, Victòria Salvadó, exemplifica amb aquesta 
dada la necessitat que a les comarques gironines es comenci a pensar en canviar la 
conscienciació sobre l'ús i la gestió de l'aigua. A més a més, apunta que en tots els 
litres que es gasten no només hi ha la despesa de cada persona sinó que també s'hi 
inclouen les pèrdues d'aigua de cadascuna de les xarxes de les comarques gironines. La 
directora de l'ICRA considera que cal un bon manteniment de les xarxes i afegeix que 
en algunes les pèrdues poden ser d'entre el 40 i el 50% del total de l'aigua. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
Dilluns 21 de gener de 2008 
 
TREBALL 

 
• Un total de 138 treballadors van morir d'accident laboral fins al novembre 

Entre gener i novembre de 2007 van morir en accident laboral 138 persones a 
Catalunya, sobre un total de 167.331 sinistres, segons l'últim Butlletí d'Estadístiques 
Laborals (BEL) del Ministeri de Treball. En el conjunt de l'Estat, el nombre de morts en 
accidents laborals va ser de 1.104, dels quals 791 van morir en jornada de treball i 313 
in itinere (en el trajecte de casa al treball o viceversa). El nombre total d'accidents fins 
al novembre del 2007 en el conjunt estatal va ser de 1.668.349 (el 4,1% més que en el 
mateix període del 2006), dels quals 963.054 (la mateixa xifra que l'any anterior) van 
necessitar baixa i 705.295 (un 10,1% més que el 2006) no la van necessitar.Dels 
accidents ocorreguts en la jornada de treball, 863.490 van ser lleus (un descens del 
0,1%), 8.176 van ser greus (un 0,5% menys) i 791 van ser mortals (un 12,8% menys). 
A més, entre gener i novembre del 2007 es van reconèixer 15.821 malalties 
professionals, un 23,1% menys que en el mateix període del 2006. 
Ampliar la notícia: Vilaweb: El Punt 
 

• La Selva, el Baix Empordà i el Gironès concentren la pujada de l´atur de les 
comarques gironines. 
Girona va tancar el 2007 amb un creixement de l'atur registrat del 2,81 per cent, fins a 
situar el nombre de desocupats en 25.091, un total de 686 més que un any abans. 
L'anàlisi territorial permet constatar una gran disparitat del comportament de l'atur en 
funció de les comarques. Així, mentre la Selva, el Baix Empordà i el Gironès registraven 
creixements superiors a la mitjana, comarques com la Garrotxa, el Pla de l'Estany o l'Alt 
Empordà aconseguien reduir la seva taxa d'atur al llarg del 2007. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

 Dimarts 22 de gener de 2008 
 
MEDI AMBIENT 
 

• L´any 2007, amb 427 mm de pluja, va ser el més sec des de 1973 a la 
demarcació 
Feia 34 anys que no plovia tan poc a les comarques de Girona com l'any passat. 
L'Instituto Nacional de Meteorologia destacava ahir en el seu informe anual, aquesta 
demarcació com una de les més seques de l'Estat. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

ACCIÓ SOCIAL 
 
• Els maltractaments infantils a Girona creixen un 52% els dos últims anys 

Els casos de maltractaments, abusos sexuals o abandó als infants per part dels pares o 
tutors s'han incrementat un 52% a les comarques gironines en els darrers dos anys. La 
secretària d'Infància del departament d'Acció Social de la Generalitat de Catalunya, 
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Imma Pérez, va donar a conèixer ahir les dades del Servei Territorial d'Atenció a 
d’Infància en el marc de la presentació del protocol de coordinació contra els abusos 
sexuals i altres maltractaments a infants i adolescents a la demarcació de Girona. 
Aquest protocol -únic a Espanya- és "un instrument eficaç en el treball en xarxa dels 
professionals", va manifestar el delegat del Govern a Girona, Jordi Martinoy. La jornada 
que va reunir a les diferents administracions i institucions implicades va servir per 
aprovar definitivament la revisió d'aquest protocol que funciona des del 2000 i que va 
ser revisat, per últim cop, l'any 2008. Respecte d'aquest, el portaveu de la comissió, 
Carles Cruz, va afegir que la nova eina s'ha actualitzat i esquematitzat en funció de 
cada sector. D'aquesta manera, tots els professionals tenen, ara, unes indicacions 
"clares cada cop que han d'intervenir" en el cas que s'estigui produint un presumpte cas 
de maltractament. Alhora s'han incorporat els Equips d'Atenció a la Infància i 
Adolescència (EAIA) i el departament d'Educació de la Generalitat. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

• La Generalitat es va fer càrrec l'any passat de la custòdia de 153 menors 
gironins, 17 més que el 2006 
A causa de l'abandonament o de maltractaments dels mateixos progenitors, el 
Departament d'Acció Social i Ciutadania va assumir, l'any passat, la pàtria potestat de 
153 menors de les comarques gironines, un 12% de casos més que el 2006 i un 30% 
més que el 2005. I durant el 2007 es van detectar, en l'àmbit hospitalari, disset casos 
de maltractaments físics greus a menors de la demarcació, cinc més que el 2006, la 
qual cosa representa un augment del 30% dels casos en un any. 
Ampliar la notícia: Vilaweb - El Punt 
 

SEGURETAT 
 

• Girona registra 12 morts en accidents laborals el 2007 
Catalunya va registrar 105 morts en accident laboral l'any 2007, davant dels 143 que es 
van produir l'any passat. Aquesta reducció dels accidents laborals mortals (-26,57 per 
cent) és superior al registrat a les comarques gironines, on van morir 12 treballadors, 
un 20% menys que el 2006. 
El nombre total d'accidents registrats a Catalunya durant l'any 2007 va ser de 161.073, 
davant dels 162.979 del 2006, i d'ells 105 van ser mortals i 1.292, greus, amb un petit 
repunt respecte a l'any anterior, i es van produir 159.676 accidents lleus. En el cas de 
les comarques gironines el nombre total d'accidents es va mantenir estable (16.844 
l'any 2007 i 16.843 el 2006), si bé va baixar l'índex d'incidència en augmentar la 
població activa. No obstant això, Girona continua essent la demarcació catalana on els 
treballadors tenen més risc de patir un accident laboral. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

 Dimecres 23 de gener de 2008 
 
TREBALL 
 

• El nombre de treballadors estrangers augmenta un 10,6% a Girona el 2007 
El nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social a les comarques de 
Girona segueix creixent a un ritme elevat. Segons dades fetes públiques ahir per la 
Tresoreria de la Seguretat Social, a la demarcació hi havia a finals d'any un total de 
53.890 cotitzants estrangers, el que suposa un increment del 10,6% respecte els 
48.698 d'un any abans. Com que l'afiliació total a la demarcació ha augmentat de forma 
molt més discreta (2,44%), el pes del col·lectiu immigrant és cada vegada més 
important. Actualment ja representen el 16,8% del total de treballadors donats d'alta a 
la província. El creixement del nombre de cotitzants estrangers a Girona el 2007 supera 
el del conjunt de Catalunya (8,4%) i de l'Estat (8,6%). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
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• El nombre d'afiliats estrangers a la Seguretat Social es dispara un 11% a les 
comarques gironines el 2007 
Es va incrementar un 46,7% la quantitat de treballadors romanesos 
El nombre d'afiliats estrangers a la Seguretat Social no para de créixer a les comarques 
gironines. Durant el 2007 es va incrementar un 10,6%, amb creixements encara més 
espectaculars en alguns casos, com en el dels treballadors romanesos, que van arribar 
a ser del 46,7%. El nombre total d'afiliats era de 320.084 a finals d'any, amb un 
increment interanual del 2,44%. L'any passat es van incrementar un 2,5% el nombre 
d'empreses registrades a les comarques gironines (32.198). 
Ampliar la notícia: Vilaweb - El Punt 

 
SOCIETAT 
 

• Girona és la província amb més percentatge de casaments civils 
L'any 2006 no van arribar al miler els casaments catòlics que es van celebrar a les 
comarques de Girona, mentre que els matrimonis civils van ser gairebé el doble: 1.845. 
Amb aquests xifres, Girona és la província de tot l'Estat espanyol amb un percentatge 
més alt de matrimonis civils. Hi ha només 9 províncies on la xifra de casaments civils és 
superior a la dels celebrats segons el ritus catòlic, però en cap cas la diferència és 
percentualment tan àmplia. Només supera el percentatge una ciutat autònoma 
(Melilla), i encara amb unes xifres absolutes gairebé insignificants. En el total de l'Estat 
espanyol, el casament catòlic continua essent l'opció preferida, amb una xifra que 
supera en un 22% la dels civils. L'Instituto Nacional de Estadística va donar a conèixer 
ahir les xifres oficials de casaments de l'any 2006. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

POBLACIÓ 

 
• Un de cada tres nadons nascuts a la demarcació és de mare estrangera 

Les comarques gironines són la demarcació de l'Estat amb el percentatge més elevat de 
naixements de criatures de mare estrangera. Segons les dades de l'Instituto Nacional 
de Estadística (INE), gairebé un de cada tres nadons que neixen a les comarques 
gironines són de mare immigrada (30,38%). Aquest percentatge contrasta amb el de 
les altres demarcacions: a Barcelona se situa en el 20,92%, a Tarragona, en el 24,76, i 
a Lleida, en el 27,04. Gairebé un 2% dels naixements gironins són de bessons. 
És la zona de l'Estat amb l'índex més elevat de parts de dones immigrades 
Ampliar la notícia: Vilaweb - El Punt 

 
Dijous 24 de gener de 2008 
 
TURISME 
 

• Girona va rebre 652.000 visitants durant el 2007, un 12,4% més que l´any 
anterior 
Girona va rebre, durant el 2007, prop de 652.000 visitants. Aquesta xifra suposa un 
augment d'un 12,4% respecte a les mateixes dades de l'any anterior, en què van 
arribar 580.000 turistes. Per altra part, la taxa d'ocupació hotelera de Girona durant el 
2007 es va situar al darrere de la de Barcelona, i molt per sobre de la Costa Brava. 
Concretament, la mitjana d'ocupació a la ciutat va ser del 76,12%, només un punt per 
sota de Barcelona (77,56%), mentre que l'ocupació a la Costa Brava s'ha situat al 
55,4%. 
El total de persones ateses pels serveis d'informació turística de Girona el 2007 va ser 
de 284.296, xifra que suposa un increment del 4,5% respecte del 2006. També va 
augmentar el nombre d'autocars turístics que s'han comptabilitzat a La Copa, un 18,8% 
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més respecte a les dades de l'any anterior. Així mateix, les consultes al web de turisme 
van experimentar un augment del 13,7%. 
Tot això, sumat al notable increment de passatgers de l'aeroport de Girona-Costa 
Brava, del 34,2% respecte a l'any 2006, va portar als prop de 652.000 visitants 
quantificats aquest 2007. 
Una de les dades rellevants és la mitjana d'ocupació hotelera de la ciutat, que es va 
situar al 76,12%, molt per sobre de la Costa Brava (55,4%), i a poc més d'un punt de 
la de Barcelona, situada al 77,56%. 
Segons l'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, i la tinenta d'alcalde de Desenvolupament 
Local i Promoció de la Ciutat, Cristina Alsina, aquestes dades confirmen la consolidació 
de Girona com a destinació turística, així com la consolidació de la desestacionalització, 
amb un repartiment "equilibrat" del nombre de visitants al llarg de tot l'any. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona                                                                                                                     

 
• Els hotels van guanyar el 2007 un 1,2% de pernoctacions, 4,6 punts menys 

que el 2006 
L'augment d'un 4,8% del nombre de nits contractades per estrangers compensen la 
caiguda del 5,6% dels visitants de l'Estat. 
El volum de turistes estrangers que han fet nit als hotels gironins han permès tancar el 
2007 amb un increment de l'1,2% de les pernoctacions,. Això suposa una sensible 
desacceleració del sector, ja que el creixement del 2006 va ser 4,6 punts superior. 
Durant tot l'any els hotels han registrat 11.413.724 pernoctacions, amb un descens del 
5,6% pel que fa al nombre que correspon a visitants de l'Estat espanyol (3,6 milions) i 
un augment del 4,8% dels estrangers (7,7 milions). L'estada mitjana ha estat de 3,47 
dies, i la Costa Brava és la vuitena marca turística de l'Estat que va tenir més 
pernoctacions hoteleres, amb un creixement de l'1,6%. Per municipis, també destaca 
Lloret de Mar, també en la vuitena plaça del rànquing estatal, amb un increment de 
l'1% en pernoctacions. 
Ampliar la notícia: Vilaweb - El Punt 
 

• Llum verd al nou hotel de la cadena Ibis, que ocuparà una parcel·la de 4.680 
m². La ciutat de Girona va rebre 652.000 visitants l'any passat, un 12,4% 
més que el 2006. 
La ciutat de Girona atrau cada cop més visitants. L'any passat, l'Ajuntament en va 
registrar 652.000, un 12,4% més que el 2006, i la mitjana d'ocupació hotelera es va 
situar en el 76,12%, tres punts per sobre del 2006. L'increment d'activitat de l'aeroport 
ha estat una de les causes que més han influït en la puja, tot i que molts turistes 
encara van a Barcelona. 
Ampliar la notícia: Vilaweb - El Punt 
 

ACCIÓ SOCIAL 
 

• Acció Social ha valorat fins ara 2.667 grans dependents a Girona 
Des que a principis de l'any passat va entrar en vigor la Llei de la Dependència, a les 
comarques gironines s'han fet un total de 3.296 valoracions, d'entre les quals s'ha 
identificat 2.667 persones amb Grau III de Dependència. La progressiva implantació de 
la norma, de caràcter estatal, preveia que al llarg del 2007 es reconeguessin només els 
drets dels grans dependents, els de Grau III. 
Es tracta de persones que necessiten ajuda diverses vegades al dia i que, per la seva 
pèrdua total d'autonomia mental o física, necessiten la presència indispensable i 
contínua d'una altra persona o necessiten ajuda generalitzada per a la seva autonomia 
personal. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
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Dissabte 26 de gener de 2008 
 
TREBALL 

 
• L´atur creix un 24,9% a Girona el 2007. 

L'Enquesta de Població Activa (EPA) corresponent al quart trimestre de 2007 deixen en 
molt mala situació les comarques gironines, que han registren unapèssima evolució del 
seu mercat laboral els últims mesos. Segons les dades de l'Instittut Nacional 
d'Estadística, Girona compta amb 34.600 aturats, 6.900 més que un any enrere, cosa 
que suposa un increment del 24,9%. D'aquesta manera, Girona eleva la seva taxa 
d'atur fins al 9,27% de la població activa, per sobre les mitjanes de Catalunya (6,63%) 
i Espanya (8,6%). 
Les males notícies per al mercat de treball gironí no acaben amb l'increment de l'atur. 
Segons l'EPA, Girona compta en l'actualitat amb 338.800 treballadors ocupats, un 
3,44% menys que un any abans, el que suposa que s'han destruit 12.100 llocs de 
treball. Aquesta dada, contrasta amb la d'afiliació a la Seguretat Social, feta pública fa 
uns dies pel Ministeri de Treball, que l'any passat va créixer un 2,5% a la demarcació. 
No obstant, l'EPA dels últims trimestres ja mostrava una clara desacceleració en el 
ritme de creació d'ocupació a Girona. 
A més, l'INE constatava ahir que Girona ha deixat de ser la demarcació que liderava el 
rànquing de taxa d'activitat, que mesura el percentatge de persones actives que està 
treballant. Així, amb una taxa del 63,24 per cent, es veu superada per Barcelona 
(63,3%), Las Palmas (63,42%) i Madrid (63,9%), que passa encapçalar el llistat. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
Dimecres 30 de gener de 2008 
 
ECONOMIA 
 

• Les baixes per accident van suposar 23 milions en costos salarials el 2007 a 
Girona 
L'índex de sinistralitat mortal baixa un 22,5% 
Un total de 16.832 treballadors gironins van tenir algun tipus d'accident laboral durant 
l'any passat i dotze hi van perdre la vida. El Departament de Treball remarca que 
l'índex de sinistralitat ha baixat un 3,2%, i arriba al 22,5% pel que fa als accidents 
mortals. Les baixes per accident van representar una despesa de 22,9 milions en costos 
salarials. 
Els prop de disset mil accidents laborals registrats durant l'any passat a les comarques 
gironines va suposar 298.312 dies de baixa acumulats, cosa que, traduïda en costos 
salarials, suposa una despesa de 22.877.962 euros, segons les estimacions fetes 
públiques ahir pel Departament de Treball. Això representa 1,1 milions menys que l'any 
passat, un 4,6% menys, malgrat que el cost salarial mitjà s'ha incrementat un 4,8%. El 
director general de Relacions Laborals, Salvador Álvarez, remarca que aquestes xifres 
«demostren que la prevenció no només és clau per preservar la salut dels treballadors, 
sinó que també ajuda a estalviar costos, millorar la productivitat i tenir unes empreses 
més competitives». 
Ampliar la notícia: Vilaweb - El Punt 

 
• Girona és la demarcació catalana on menys creixen les exportacions 

Les empreses gironines superen fins al novembre els 3.000 milions d'euros en vendes. 
Les empreses exportadores gironines tancaran el 2007 amb un creixement de les seves 
exportacions a l'entorn del 7%. Si bé, al llarg de l'any passat van mantenir un 
increment sostingut de les seves vendes a l'exterior, aquest és el menor de les quatre 
demarcacions catalanes. Segons les dades difoses aquesta setmana per la Direcció 
Territorial de comerc? a Catalunya i d'acord amb la informació remesa per la Direcció 
General de Duanes, les empreses gironines van exportar per valor de 3.102 milions 
d'euros en els onze primers mesos de l'any. Això suposa un creixement del 7,14% 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2946_5_243940__ECONOMIA-nombre-daturats-creix-comarques-gironines-lany-2007
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2719045


respecte al període gener-novembre de 2006. En el conjunt de Catalunya, les 
exportacions van créixer un 8,82% i en l'a?mbit estatal un 7,7%.  
El sector carni es manté com el principal pal de paller de les exportacions gironines. La 
principal partida és la de "carn de porci?, fresca, refrigerada o congelada" (representa 
més d'un 10% del valor total del que s'exporta des de Girona). No obstant, aquest 
capítol acumula un retrocés del 12% respecte al mateix període de l'any anterior. Altres 
productes com el tèxtil sintètic, fils i cables conductors o el paper i el cartró també se 
situen entre els principals capítols exportadors, i amb creixements importants. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

• Cau un 22% la constitució de noves hipoteques a Girona 
Creixen un 166% els titulars que canvien les condicions del préstec 
Noves dades que confirmen la caiguda del mercat immobiliari a les comarques 
gironines. Segons les darreres dades fetes públiques ahir per l'Institut Nacional 
d'Estadística (INE), la constitució d'hipoteques sobre habitatges a Girona va caure un 
22% el passat novembre. La mateixa estadística revela un espectacular increment dels 
canvis de les condicions dels préstecs. 
Durant el mes de novembre passat Girona va registrar la constitució de 1.872 noves 
hipoteques, el que suposa un descens del 22,42 per cent respecte el mateix mes de 
l'any anterior. El descens és molt superior al registrat en el conjunt de l'Estat (-15%) i 
en la línia de Catalunya (-26%). 
L'import mitjà de les hipoteques constituïdes a la demarcació es va situar en 184.258 
euros, el que suposa un indrement de l'11,5% respecte a un any abans, fet que 
constrasta amb l'incement mitjà estatal de només l'1,9% per arribar a un import de 
147.018 euros. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

MOBILITAT 
 

• El vol Girona-Madrid té el primer any una ocupació del 54% 
La companyia àeria Spanair ha transportat més de 76.000 passatgers entre Girona i 
Madrid en el seu primer any de funcionament. La xifra suposa una ocupació del 54% de 
les més de 140.000 places ofertades des que la connexió aèria va començar a 
funcionar, el 29 de gener de 2007. Les previsions de la companyia s'han vist 
àmpliament superades, si tenim en compte que quan van anunciar la posada en marxa 
del vol entre Girona i la capital espanyola van xifrar en 65.000 pasatgers les 
expectatives per aquest primer exercici. De fet, els bons resultats ja en els primers 
mesos de funcionament, van fer que Spanair augmentés la frequència diària de vols, i 
que a l'estiu connectés Girona amb les illes Balears. 
Fins al passat 29 de gener de l'any passat, el dia que va sortir el primer vol de Spanair 
amb direcció a Madrid, l'aeroport de Vilobí d'Onyar era dels únics de l'Estat que no 
disposava de connexió directa amb la capital d'Espanya. Cinc companyies diferents des 
de 1967, quan es va inaugurar la terminal, han intentat enllaçar Girona amb Madrid 
sense èxit. Ara, a més de Spanair, Ryanair connecta també diàriament les dues ciutats. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
SEGURETAT 
 

• La meitat dels gironins morts l´any passat a la feina van perdre la vida en un 
accident de trànsit 
La sinistralitat laboral registrada a la demarcació té un cost econòmic de 22,9 milions 
d'euros. 
La meitat de les morts per accident laboral durant el 2007 a les comarques gironines es 
van produir per accident de trànsit. Aquesta situació es va donar en sis dels dotze 
accidents laborals mortals registrats el passat 2007, dos més van ser per causes 
naturals infarts o vessaments cerebrals i cinc van ser per causes traumàtiques com 
cops o caigudes des d'alçades elevades. Pel que fa a l'índex d'incidència de sinistralitat 
laboral -és el nombre d'accidents per cada 100.000 persones afiliades a la Seguretat 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2950_5_244669__ECONOMIA-Girona-provincia-catalana-menys-creixen-exportacions-2007
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2950_5_244673__Economia-constitucio-noves-hipoteques-Girona
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2950_3_244646__COMARQUES-Spanair-portat-76000-viatgers-entre-Girona-Madrid-primer


Social- es va reduir a la demarcació un 3,2% en el seu conjunt. Si aquesta dada es 
detalla segons la gravetat de l'accident, els accidents greus es van reduir un 4,8% -dels 
46,4 del 2006 al 44,2 de l'any passat- i els lleus van caure un 3,2%, de 6.521 a 6.314. 
En el capítol d'accidents mortals, l'índex és on experimenta una caiguda més important, 
amb un descens del 22,5% respecte el 2006. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
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Divendres 1 de febrer de 2008 
 
SANITAT 

 
• Girona redueix l'espera de les proves d'ADN 

El temps d'espera per obtenir els resultats de les proves d'ADN, demanades pels jutjats 
davant delictes que requereixen identificació, s'ha reduït dels 8 mesos als 44 dies de 
mitjana des que el Departament de Justícia i la Universitat de Girona van signar un 
conveni per fer aquestes proves en dependències universitàries, fa any i mig. 
Anteriorment, les mostres s'havien de portar fins a l'Institut Nacional de Toxicologia de 
Barcelona i la demora en l'entrega dels resultats era important, fet que obligava, en 
ocasions, a mantenir en presó preventiva aquells suposats delinqüents fins que les 
proves genètiques confirmessin o desmentissin la seva autoria. 
Ampliar la notícia: Gironainfo.cat 

 
Dilluns 4 de febrer de 2008 
 
SERVEIS 

 
• Els usuaris de les deixalleries de Girona han passat de 2.000 a 9.000 en dos 

anys 
El nombre de ciutadans que usen les diferents deixalleries municipals per abocar-hi els 
residus especials –aquells que no es poden llençar als contenidors convencionals del 
carrer- ha passat de 2.000 a 9.000 en els dos darrers anys. Segons el regidor de Medi 
Ambient i Sostenibilitat, Enric Pardo, aquest espectacular creixement es deu a la posada 
en servei de dos deixalleries mòbils i també d'una segona deixalleria, al nord de la 
ciutat, que s'afegeix a la que ja existeix al polígon de Mas Xirgu. Foto: Tania Tapia / 
ACN. 
A més, des del passat 2007, l'Ajuntament de Girona va aprovar unes bonificacions fiscal 
d'un 10% en la taxa de recollida d'escombraries per aquells ciutadans que usessin, com 
a mínim, sis cops la deixalleria en un any. A tot això, cal sumar la creació d'una tarja 
que facilita els tràmits ja que controla el nombre de vegades que es fan servir les 
instal·lacions. Segons ha explicat Pardo, també hi ha un element intangible que ha 
influït en aquest creixement que és la presa de consciència els ciutadans cap al medi 
ambient. 
I aquestes xifres encara poden créixer més ja que aquest matí el regidor de Medi 
Ambient de Girona ha presentat un conveni al qual s'ha arribat amb els consistoris de 
Quart i Vilablareix perquè els seus veïns puguin usar sense cap cost les instal·lacions de 
la capital. 
Ampliar la notícia: Gironainfo.cat 

 
SEGURETAT 
 

http://www.naciodigital.cat/gironainfo/?seccio=noticies&accio=veure&id=6230
http://www.naciodigital.cat/gironainfo/index.php?seccio=noticies&accio=veure&id=6230
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• Girona és la regió amb més actuacions dels Bombers en accidents 
 

El 2007 van intervenir en 3.073 sinistres 
Girona és la regió d'emergències de Catalunya on els Bombers de la Generalitat van 
haver d'intervenir més vegades per accidents de trànsit. En concret, durant el 2007, les 
dotacions es van desplaçar 3.073 vegades per aquest motiu. Una xifra que representa 
el 27,7% del còmput general. I és que a tot Catalunya, la xifra d'actuacions per 
accidents de trànsit puja fins als 11.072 casos. Xifres en mà, el cap de Bombers de 
l'àrea de Girona, Enric Cano, va descriure el 2007 com un any "normal".  
Les funcions dels agents, en aquests casos, se centren a excarcerar les víctimes dels 
vehicles accidentats i coordinar-se amb els Mossos d'Esquadra per tal de netejar la 
calçada i restablir la normalitat en el trànsit. Alhora ajuden al Servei d'Emergències 
Mèdiques a evacuar amb seguretat a les víctimes. L'objectiu principal dels Bombers, 
segons va apuntar Cano, "és que les dotacions, coordinades amb el 061 arribin abans 
que el SEM per tal de facilitar l'atenció a les víctimes".  
Per darrere de Girona està la regió metropolitana nord i sud de Barcelona. Aquí els 
Bombers de la Generalitat van actuar 2.842 vegades, seguit de Tarragona amb 1.466 
intervencions.  
Una altra de les alertes més habituals són els incendis. Per focs en habitatges es va 
actuar, el 2007, 566 vegades. En indústries, la xifra baixa fins a 70 casos i per incendis 
varis, 2.132. 
El cap de Bombers de Girona, en canvi, va destacar que en quant a incendis forestals 
ha estat "excepcional tot i la sequera". Segons va indicar Cano aquesta tardor i hivern 
es van cremar el doble d'hectàrees que a l'estiu. En concret, segons les dades oficials, a 
l'estiu es van calcinar 40 hectàrees forestals, mentre que des d'octubre, la xifra es va 
quedar en 80 hectàrees. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

Dimarts 5 de febrer de 2008 
 

TREBALL 
 

• Girona registra les pitjors dades d´atur de l´última dècada en un mes de 
gener 

 
El nombre d'aturats s'incrementa un 10,7% l'últim any, tot i que entre els immigrants 
es dispara un 18,8% interanual 3 La construcció és el sector que pitjor evoluciona els 
últims mesos. 
Mes de gener negre per al mercat de treball a les comarques gironines. Segons dades 
fetes públiques ahir pel Ministeri de Treball, el nombre de desocupats registrats a 
Girona ha augmentat de 1.861 persones el mes de gener, fins als 26.952 aturats. Això 
suposa un augment del 7,42 per cent respecte al mes anterior i del 10,70 per cent 
respecte al gener del 2007. En el conjunt de Catalunya l'atur ha pujat un 6,4 per cent 
respecte al desembre i un 8,2 per cent en un any, mentre que a la mitjana estatal puja 
un 6,2% el gener i un 8,6 per cent en termes interanuals. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

• El nombre de desocupats supera d'un 362% la mitjana dels darrers onze 
geners 
El gener es tanca amb un 8,25% més de gent a les llistes de l'atur que fa un any a 
Catalunya 
El creixement del nombre de desocupats registrat a Catalunya en el darrer mes –
17.108– quadruplica la mitjana d'increment en un mes de gener dels darrers onze anys 
–concretament és 4,64 vegades superior–. La comparació és especialment negativa 
respecte a l'any passat, en què l'increment només va ser de 599 persones. Si en termes 
mensuals l'increment superior és en l'agricultura (15,11%), a nivell interanual el pitjor 
sector és el de la construcció (31,26%). El ministre de Treball, Jesús Caldera, admet 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2955_3_245571__Comarques-Girona-regio-actuacions-dels-Bombers-accidents
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2956_5_245836__ECONOMIA-Latur-gironi-registra-major-pujada-lultima-dcada-gener


que les dades són «molt negatives» i anuncia un pla de reinserció urgent per als 
desocupats del sector immobiliari i la construcció. 
Ampliar la notícia: Vilaweb - El Punt 
 

SERVEIS 
 

• Les deixalleries arriben a 9.000 usuaris en dos anys 
 

El nombre de ciutadans que usen les diferents deixalleries municipals per abocar-hi els 
residus especials -aquells que no es poden llençar als contenidors convencionals del 
carrer- ha passat de 2.000 a 9.000 en els dos darrers anys. Segons el regidor de Medi 
Ambient i Sostenibilitat, Enric Pardo, aquest espectacular creixement es deu a la posada 
en servei de dos deixalleries mòbils i també d'una segona deixalleria, al nord de la 
ciutat, que s'afegeix a la que ja existeix al polígon de Mas Xirgu. A més, des del passat 
2007, l'Ajuntament de Girona va aprovar unes bonificacions fiscal d'un 10% en la taxa 
de recollida d'escombraries per aquells ciutadans que usessin, com a mínim, sis cops la 
deixalleria en un any. A tot això, cal sumar la creació d'una tarja que facilita els tràmits 
ja que controla el nombre de vegades que es fan servir les instal·lacions. Segons va 
explicar Pardo, també hi ha un element intangible que ha influït en aquest creixement 
que és la presa de consciència els ciutadans cap al medi ambient. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

SANITAT 
 

• El càncer afecta uns tres mil gironins, mil més que fa deu anys 
El de pròstata predomina en els homes (23%) i el de mama, en les dones (32%) 
El càncer ha augmentat en un miler de persones en l'última dècada a les comarques 
gironines, ja que dels dos mil casos que hi havia el 1994 s'ha passat als tres mil del 
2004. La progressió del nombre d'afectats també ha anat en relació amb el creixement 
de la població, que ha passat d'uns 500.000 habitants a la demarcació a uns 700.000. 
La delegació gironina contra el càncer ha enviat uns tríptics a les escoles de Girona 
perquè els nens tinguin coneixement del dany que causa el fum del tabac. 
Ampliar la notícia: Vilaweb - El Punt 
 

 
Dijous 7 de febrer de 2008 

 
IMMIGRACIÓ 

 
• El nombre d'immigrants contractats en els països d'origen es duplica en un 

any 
El nombre de treballadors immigrants contractats en el país d'origen per iniciativa 
d'empresaris gironins va ser l'any passat de 8.993 persones, més del doble dels que es 
van contractar al llarg del 2006, que van ser de 4.161 persones, segons les dades de la 
delegació del Govern de Catalunya. Girona és, després de Barcelona, la demarcació 
amb més estrangers contractats en els països d'origen. Amb tot, de les 34.169 peticions 
aprovades a tot Catalunya per a la contractació d'aquests treballadors estrangers, un 
56% (19.172) estan pendents d'arribar a l'Estat espanyol per problemes amb la 
tramitació dels visats. 
Les oficines d'estrangeria de Girona van resoldre, el 2007, 60.812 expedients. Del total 
d'expedients, i a banda dels relatius a la contractació de treballadors, destaquen els 
3.607 de reagrupaments familiars, una xifra una mica més elevada que la del 2006, en 
què se'n van resoldre 3.423. Així, a les comarques gironines, el reagrupament familiar 
ha permès l'arribada de més de 7.000 estrangers en els dos últims anys. Per 
nacionalitats, els marroquins són els que més han aprofitat el procés per portar la seva 
família cap aquí. 

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2726652
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I, sota l'epígraf de circumstàncies excepcionals, que fa referència sobretot a 
l'arrelament, a les oficines d'estrangeria de la demarcació de Girona es van resoldre a 
favor uns 500 expedients, 150 més que el 2006. La violència de gènere o el perill per la 
pròpia seguretat o de la família si es retorna al país d'origen són altres casuístiques de 
circumstàncies excepcionals. Durant el 2007 hi va haver 5.833 peticions acceptades en 
aquest sentit a tot Catalunya, 3.000 més que el 2006. 
Ampliar la notícia: Vilaweb - El Punt 
 

SERVEIS SOCIALS 
 
• Acció Social crea 78 places en tallers per a disminuïts psíquics gironins 

Els tallers per a persones amb disminució psíquica és la línia d'actuació que quedarà 
més reforçada en els plans del Departament d'Acció Social i Ciutadania per a aquest 
any, ja que s'inauguraran 78 noves places. La novetat serà l'estrena de les residències 
de Sant Feliu de Guíxols i Figueres. Les altres línies d'actuació seran els centres de dia 
rurals i una residència per a la gent gran, i les polítiques familiars i infantils. Per al 
2009, la gent gran serà la gran beneficiada des del punt de vista residencial. 
Ampliar la notícia: Vilaweb - El Punt 

 
Divendres 8 de febrer de 2008 

 
POBLACIÓ 
 
• Els naixements a les comarques gironines creixen un 10 per cent en només 

un any 
En l'última dècada, l'increment s'havia situat en un 55%, de manera que s'està 
accelerant. Un 30,3% dels nounats és fill de mare estrangera. Les defuncions es 
redueixen a Girona. 
Les comarques gironines van registrar un total de 8.443 naixements durant el 2006, és 
a dir, un 10% més que en el 2005. La xifra ja és prou rellevant per si mateixa, però 
adquireix majors dimensions si es compara amb les dades dels 10 anys anteriors, en 
què la natalitat havia crescut un 55%. Així doncs, i probablement a causa del fenomen 
de la immigració, la natalitat porta un ritme cada cop més accelerat a les comarques 
gironines.  
Segons aquestes dades, fetes públiques ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), 
un 30,3% dels bebès nascuts a la demarcació tenen una mare estrangera. Es tracta 
d'una de les províncies amb un major percentatge en aquest aspecte, la qual cosa es 
deu, lògicament, al fet que també és una de les que compta amb les xifres 
d'immigració més elevades. Però malgrat no trobar-se, ni de lluny, entre les províncies 
més poblades, sí que és una de les que compta amb més fills de mares estrangeres en 
valors absoluts, no només relatius. Sense anar més lluny, se situa per davant de 
províncies com Tarragona o Saragossa, que tenen una població total superior a la 
gironina.  
Pel que fa als matrimonis, les xifres s'han mantingut més o menys estables (només 
amb un lleuger increment, i ha estat passar de 2826 a 2.853 casaments), malgrat el 
clar descens dels enllaços catòlics i l'increment dels civils. Això sí, la major part de 
gironines continua preferint tenir les criatures una vegada casada: un total de 5.637 
infants van néixer de mares casades, mentre que només 2.806 ho van fer de dones que 
no havien donat el "sí, ho vull". 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
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Dilluns 11 de febrer de 2008 
 
SERVEIS SOCIALS 
 
• Els avis que volen accedir a residències a Girona han d´esperar més de vuit 

mesos 
Sindicatura de Comptes insisteix a l'ICASS que ha de millorar la tramitació d'expedients 
La Sindicatura de Comptes ha revelat que les persones grans que volen accedir a una 
residència assistencial han d'esperar 263 dies de mitjana (més de vuit mesos i mig) a 
les comarques de Girona. L'organisme fiscalitzador ha realitzat una investigació de la 
gestió de les Residències Assistides per a la Gent Gran de l'exercici 2004. Les 48 
instal·lacions públiques estan gestionades per l'Insitut Català d'Assistència i Serveis 
Socials (ICASS) depenent de l'aleshores Departament de Benestar Social, actualment 
Acció Social i Ciutadania. 
Aquest és un dels informes que afecta la gestió del tripartit, ja que l'any 2004 va ser el 
primer del govern conjunt de PSC, ERC i ICV. Entre les diverses irregularitats 
detectades, la Sindicatura fa especial esment als retards en resoldre les peticions dels 
possibles beneficiaris i alerta que la mitjana a Catalunya és de 325 dies. Tot i que les 
comarques de Girona està per sota de la mitjana catalana, Lleida i les Terres de l'Ebre 
tenen una millor situació amb 175 i 164 dies d'espera respectivament. Tal i com ja es 
va posar de manifest la setmana passada a Diari de Girona, una de les recomanacions 
de la Sindicatura és que "convindria habilitar els recursos necessaris i millorar els 
processos de tramitació amb la finalitat de disminuir el temps d'espera dels sol·licitants 
i atendre puntualment les necessitats". 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
Dimarts 12 de febrer de 2008 

 
MEDI AMBIENT 
 
• Girona figura a la llista dels punts negres més contaminants de tot Catalunya 

Catalunya concentra un total de 19 punts negres on es troben els focus industrials 
contaminants més importants a nivell de residus i hidrocarburs. Aquesta xifra la 
converteix en la segona comunitat de tot l'Estat més contaminada, després del País 
Basc, que en té 25, i seguida d'Andalusia amb 15. Així ho estableix l'informe que 
Greenpeace va donar a conèixer ahir a bord del vaixell Arctic Sunrise, que està amarrat 
al port de Barcelona, amb el lema Qui contamina?. Girona té el dubtós honor de formar 
part d'aquesta llista confeccionada a partir dels índex de contaminació de cada zona. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

SANITAT 
 
• Els gironins han d'esperar una mitjana de nou setmanes per operar-se 

El nombre de persones assegurades ha augmentat de 26.000 i l'activitat ha pujat un 
8,38% respecte al 2006. 
Un total de 2.494 pacients esperaven a les comarques gironines per operar-se el 
desembre del 2007, 94 menys que l'anterior (2.590), segons dades que va anunciar el 
Departament de Salut. Tot i l'augment de més de 26.000 persones assegurades, la 
mitjana del temps de resolució de les llistes d'espera quirúrgica als centres públics de la 
demarcació ha baixat a les nou setmanes, gràcies al fet que l'activitat als centres ha 
pujat un 6,38%. La regió sanitària de Girona és la que té un temps d'espera menor en 
el conjunt de Catalunya, que és de 3,88 mesos. Aquesta xifra és un 3% menor que el 
2006, quan era de 4 mesos. 
Ampliar la notícia: Vilaweb- El Punt 

 
Dimecres 13 de febrer de 2008 

 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2962_3_247000__Comarques-avis-volen-accedir-residncies-Girona-desperar-vuit-mesos
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HABITATGE 
 
 
• En dos anys, el cost de mantenir un habitatge ha pujat 2,9 punts més a 

Girona que a Catalunya. 
En dos anys el cost de conservació de l'habitatge ha crescut a les comarques gironines 
2,9 punts –2,7, el 2007– per sobre de la mitjana catalana. El sector és un dels grans 
responsables que la demarcació hagi passat de ser la menys inflacionista del país a ser 
la més inflacionista. Els aliments s'han apujat 1,5 punts per sobre de la mit jana, però 
la puja és similar en els dos anys. 
Ampliar la notícia: Vilaweb- El Punt 

 
ECONOMIA 
 
• Girona se situa a la cua de l´Estat en creixement de la productivitat entre els 

anys 2000 i 2006 
Girona està entre les demarcacions de l'Estat que han registrat un major increment de 
la productivitat des de l'any 2000. D'aquesta manera, segons el Balance Económico 
Regional que elabora la Fundació de les caixes d'estalvis (Funcas), la productivitat 
gironina ha crescut de mitjana un 4,32 entre els anys 2000 i 2006, molt per sota del 
7,6% de Catalunya, o el 5,8% de l'Estat. El rànquing estatal l'encapçala Tarragona 
(14,1%) triplicant el creixement de Girona, que se situa en el lloc 36, després 
d'experimentar una lleugera millora el 2006 (el 2005 estava al lloc 38). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

Divendres 15 de febrer de 2008 
 
HABITATGE 
 
• Girona crearà àrees residencials a l'Avellaneda i Mas Marroc, on està previst 

fer-hi 1.300 habitatges 
La meitat dels pisos que es facin en aquests sectors seran de protecció oficial 
La ciutat de Girona crearà tres àrees residencials noves a la zona de Mas Marroc, 
l'Avellaneda i el sector adjacent de Can Turon, que permetran construir uns 1.300 
habitatges. Aquesta és la proposta que l'Ajuntament de Girona ha fet arribar a la 
Generalitat, que ha impulsat el decret llei de mesures urgents en matèria urbanística. 
Del total d'habitatges que es preveu, la meitat es destinaran a pisos de protecció oficial, 
un fet que van destacar les tres forces de l'equip de govern en la presentació. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

ECONOMIA 
 
• Els preus baixen un 0,7% al gener a Girona 

L'índex de preus al consum (IPC) ha baixat al gener un 0,7% a la demarcació de 
Girona, segons les dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional 
d'Estadística (INE). La inflació del primer mes de l'any se situa en un 4,8%. El principal 
grup responsable d'aquesta davallada ha estat el del vestit i el calçat, que per l'efecte 
de les rebaixes ha baixat un 14,1%, i l'oci i la cultura, que ha caigut un 1,2%. A 
Catalunya l'IPC ha baixat un 0,6% i la inflació s'ha situat en un 4,4%. En el conjunt de 
l'estat l'IPC també ha baixat un 0,6%, i la taxa interanual s'ha situat 0,1 punts per sota 
de l'IPC català. 

      Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

 
Diumenge 17 de febrer de 2008 

 
ENSENYAMENT 

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2737362
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• La UdG desenvolupa 140 projectes d'investigació amb un pressupost anual 

de 14 MEUR 
El centenar de grups d'investigació que actualment treballen a la Universitat de Girona 
estan duent a terme un total de 140 projectes de recerca en les diferents disciplines 
que s'imparteixen a les facultats. Aquests projectes reben anualment 14 milions d'euros 
per subvencionar la feina dels investigadors, que procedeixen de diferents institucions 
públiques i privades. La xifra d'inversió en projectes universitaris de recerca ha 
augmentat substanciosament en els darrers anys ja que al 1995 la partida anual era de 
3 milions d'euros. 

      Ampliar la notícia: Gironainfo.cat 
 

Dilluns 18 de febrer de 2008 
 

HABITATGE  
• Més de 40.000 persones viuen en urbanitzacions a les comarques gironines 

Suposen ja al voltant del 6 per cent dels habitants de la demarcació La més 
poblada és Empuriabrava, que ja supera les 6.700 persones La tendència dels 
últims anys és a l'alça. 
La xifra de persones que viuen en urbanitzaciones a les comarques gironines segueix 
creixent i, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), durant l'any 2007 van ser 
40.432 les persones empadronades en urbanitzacions, és a dir, 5.000 més que l'any 
anterior. Així doncs, el nombre de veïns que opta per residir durant tot l'any fora dels 
principals nuclis de població segueix una tendència a l'alça i ja se situa al voltant del 
6% del total de residents a la província. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
ENSENYAMENT 
 

• La UdG té aquest curs 581 estudiants estrangers d'un total de 12.000 
Cada any augmenta el nombre d'alumnes i professors de fora de l'Estat que volen 
estudiar o treballar a Girona. 
La motivació per conèixer la cultura mediterrània i aprendre el castellà són les dues 
causes principals que han triat els estudiants estrangers que s'han matriculat per 
aquest curs a la Universitat de Girona (UdG). Aquest any són 581 d'un total de 12.007, 
que suposen un 5%. La internacionalització de la UdG queda demostrada amb les 
dades comparatives dels últims nou anys, quan en el curs 1998-1999 hi havia només 22 
estudiants de 13.087 (0,2%). L'adaptació de les universitats europees al nou format 
d'estudis, el Procés de Bolonya, també provocarà que la UdG rebi cada vegada més 
estudiants i professors que volen provar l'experiència d'estudiar o treballar en una 
universitat jove, de dimensions reduïdes i envoltada d'un clima envejable. 
Ampliar la notícia: Vilaweb - El Punt 
 

Dimecres 20 de febrer de 2008 
 

TREBALL  
 
• El 70% dels nous cotitzants gironins a la Seguretat Social l´últim any són 

estrangers 
El nombre d'immigrants donats d'alta s'acosta als 54.000, el 17% del total a Girona. 
Tot i que els immigrants semblen ser el col·lectiu més dèbil davant l'increment de l'atur, 
a les comarques gironines els estrangers acaparen la major part dels nous llocs de 
treball que es creen. Així, segons dades del Ministeri de Treball, el 70% dels 6.077 
cotitzants a la Seguretat Social que ha ?gua?nyat Girona són estrangers. Segons dades 
fetes públiques ahir, a finals de gener hi havia a Girona 53.867 immigrants donats 
d'alta a la Seguretat Social, un 9,2% més que fa un any. Actualment, els estrangers 

http://www.naciodigital.cat/gironainfo/index.php?seccio=noticies&accio=veure&id=6379
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2969_3_248284__COMARQUES-40000-persones-viuen-urbanitzacions-comarques-gironines
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2743766


representen un 17% dels cotitzants gironins, molt per sobre el 10% del conjunt de 
l'Estat. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
Dijous 21 de febrer de 2008 

 
EDUCACIÓ 

 
• Uns 240 alumnes gironins estudien àrab a les escoles, en horari extraescolar. 

L'àrab està present a les escoles i els instituts públics. Durant aquest curs 
2007/2008, un total de 1.338 estudiants de centres públics reben classe d'àrab en 
horari extraescolar, i d'aquests 238 són d'escoles gironines. No obstant això, l'àrab 
s'ensenya en poblacions amb una forta presència d'immigració, i les classes es 
concentren en cinc municipis. Concretament, a Castelló d'Empúries hi ha un únic 
grup que té 27 alumnes, i a Roses i Figueres hi ha dos grups que representen 58 
alumnes més. Lloret de Mar és la quarta població gironina on també es fa àrab com a 
extraescolar. Són tres grups que representen 35 alumnes, i a Salt són 60 alumnes 
per tres grups més. A diferència de la resta de demarcacions, a les comarques 
gironines només es fan extraescolars d'àrab. En altres zones catalanes hi ha un bon 
nombre de grups de xinès (129 alumnes en total), amazic (68), holandès (131), 
portuguès (57) i romanès (179). 
Ampliar la notícia: Vilaweb- El Punt 
 

SALUT 
 

• El centre jove de salut de Girona atén en un any 900 persones i dispensa 63 
píndoles postcoitals 
El centre jove de salut de Girona va incrementar notablement l'activitat durant el 
2007 i en un any va atendre 900 persones, xifra que significa 459 usos més que 
l'exercici anterior. Se'ls dóna atenció ginecològica, psicològica i orientativa. La 
voluntat, asseguren els seus responsables, és que el centre sigui un col·laborador de 
les famílies i de cap manera un substitut. De 720 noies ateses ginecològicament, a 
63 se'ls va dispensar la píndola de l'endemà. Ara es potencia un espai familiar. 
Ampliar la notícia: Vilaweb- El Punt 

 
Divendres 22 de febrer de 2008 

 
TREBALL 

 
• Girona registra el menor nombre d´afectats per expedients d´ocupació de 

l´última dècada . Gairebé 300 gironins van perdre l'any passat la feina per un 
acomiadament col·lectiu. 
El nombre de treballadors afectats per expedients de regulació d'ocupació (ERO) 
autoritzats pel Ministeri de Treball i Afers Socials a Girona va ser de 424 l'any passat, 
el que suposa una reducció del 26% respecte l'any anterior. D'aquests assalariats, 
293 van veure com s'extingia la seva relació laboral amb l'empresa, el que també 
suposa una reducció, en aquest cas del 24,6% respecte les xifres de 2006. En 
ambdós casos es tracta de la menor incidència de la darrera dècada a les comarques 
gironines. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 

 
 
FIRES 
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• Tecnotast reunirà 120 empreses i s'ha fet promoció per atreure visitants de 
la Catalunya del Nord 
La fira d'equipaments i serveis per a l'hostaleria i l'alimentació Tecnotast s'inaugura 
dilluns vinent i durant tres dies reunirà al Palau de Fires de Girona unes 120 
empreses i una àmplia oferta de maquinària, productes i serveis. Segons va informar 
ahir el director de la iniciativa, Josep Maria Matamala, s'ha ampliat la promoció a la 
Catalunya del Nord, on s'han repartit unes 3.000 invitacions, per atreure visitants de 
la zona. Tecnotast inclou un programa amb nombroses activitats adreçades al sector. 

            Ampliar la notícia: Vilaweb 
 
Dissabte 23 de febrer de 2008 

 
TURISME 

 
• L´aeroport de Girona rep el 10% dels vols de baix cost de l´Estat. 

Les línies aèries de baix cost segueixen guanyant adeptes. El mes de gener passat 
aquestes companyia aèries van transportar un total d'1,4 milions de passatgers fet 
que suposa un creixement interanual de gairebé el 34%. Una dada que contrasta de 
manera important amb el descens del registrat per la companyies tradicionals, 
segons dades difoses pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
Dilluns 25 de febrer de 2008 

 
TURISME 
 

• Girona és la segona província de l´Estat en establiments i clients de turisme 
rural. 
La web de turisme rural Top Rural ha publicat l'informe La Radiografia del Viatger 
Rural 2007, en el qual a través de més de 1.800 enquestes en profunditat, analitza 
els hàbits i tendències dels usuaris de turisme rural. Segons les dades recollides en 
l'informe La Radiografia del Viatger Rural 2007, Catalunya és la segona Comunitat 
Autònoma tant en nombre d'establiments com en nombre de turistes rurals. Segons 
l'informe, més del 19% dels viatgers catalans majors de 18 anys s'allotja almenys un 
cop l'any en allotjaments de turisme rural. D'aquesta forma, es pot afirmar que un 
total de 207.571 viatgers catalans majors d'edat van ser usuaris habituals d'aquest 
tipus de turisme. A més, vuit de cada deu catalans que no es consideren viatgers 
rurals estan disposats a realitzar turisme rural en un futur. Cal esmentar que la 
província de Girona és la segona de tot l'Estat -i primera destacada a Catalunya- tant 
pel que respecta a recepció de turistes rurals, com pel que fa a número 
d'establiments d'aquest tipus 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

Dimecres 27 de febrer de 2008 
 

SERVEIS 
 

• Girona oferirà 2.600 places de casals d'estiu 
L'Ajuntament de Girona oferirà 2.600 places de casals d'estiu per a nens de la ciutat 
d'entre quatre i disset anys, tot i que l'oferta es concentra en nens de fins a dotze 
anys. L'oferta, aprovada per la Junta de Govern aquesta setmana, recull que 
l'ajuntament finança pràcticament la meitat del cost de les activitats i ha obert una 
convocatòria perquè les diferents entitats de la ciutat presentin propostes d'activitats 
per fer durant l'estiu. 
Ampliar la notícia: Nació Digital 
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Divendres 29 de febrer de 2008 

 
TURISME 

 

• Turisme de l'aeroport atén 221.000 persones el 2007 
L'oficina de turisme de l'aeroport de Girona, gestionada pel Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona, va atendre 221.722 persones el 2007. 

            Ampliar la notícia: Vilaweb - El Punt 
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 BUTLLETÍ ESTADÍSTIC 
 
 
 
 Recull de premsa - MARÇ 2008                                                                           Núm. 3 
                                                                             
 

 
 
 
Dilluns 3 de març de 2008 

 
POBLACIÓ 
 

• Les dones de les comarques gironines viuen de mitjana 6,5 anys més que els 
homes 
De les 30.732 defuncions registrades en el període 1999-2004, un 53% van 
correspondre a homes i un 47% a dones. 
L'esperança de vida en les dones gironines és de 83,99 anys, són 6,45 anys més que 
la dels homes gironins, que viuen de mitjana fins als 77,45 anys. Això fa que de les 
30.732 defuncions que hi va haver en el període 1999-2004, un 53% de les quals 
corresponguessin a homes i un 47% a dones. D'acord amb aquestes dades, les 
últimes de què disposen els serveis territorials de Salut, la taxa bruta de mortalitat 
en els homes és de 9,43 per 1.000 habitants i en les dones és de 8,34. En general, 
en totes les edats s'observa que la mortalitat masculina és superior a la femenina 
però, a partir dels 80 anys, el nombre de defuncions és superior en les dones. Els 
tumors són, en els homes, la primera causa de mortalitat i en les dones, les malalties 
de l'aparell circulatori. 

            Ampliar la notícia: Vilaweb - El Punt 
 

Dimecres 5 de març de 2008 
 

TREBALL 
 

• Girona compta amb 27.287 persones registrades a les llistes de l'atur, un 
15% més que el febrer de 2007 
Els indicadors negatius del mercat laboral de les comarques de Girona continuen sent 
més que les escasses dades positives. Entre les últimes, destaca un lleuger 
creixement de l'afiliació a la Seguretat Social, fet que indica que les empreses 
segueixen creant llocs de treball. No obstant, no aconsegueixen absorbir el 
creixement de la població activa, cosa que provoca un increment de l'atur. Si bé en 
termes intermensuals Girona registra un creixement moderat (+1,24%, el més 
moderat de Catalunya), el nombre d'aturats és avui un 15% superior al de fa un any, 
la qual cosa representa les pitjors dades d'atur de l'última dècada. La pitjor dada és 
la del sector de la construcció, que compta amb un 65% més d'aturats que a finals 
de febrer de 2007. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Divendres 7 de març de 2008 

 
MOBILITAT 

 
• La càmera de control ha reduït en 500 cotxes diaris el trànsit al Barri Vell de 

Girona.  
Cada dia hi passen uns 1.200 vehicles de mitjana i l'Ajuntament sanciona un 3% dels 
cotxes que hi circulen més del compte. 

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2763185
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La càmera de control d'accés al Barri Vell de Girona ha permès en el primer any de 
funcionament reduir en 500 vehicles diaris el trànsit que circula pel nucli antic de la 
ciutat. En l'actualitat, passen de mitjana pel Barri Vell uns 1.200 vehicles al dia, lluny 
dels més de 1.700 que hi circulaven abans que entrés en funcionament la càmera de 
control, situada a la plaça Catalunya. Vuit de cada deu cotxes que hi passen tenen 
autorització per fer-ho i el consistori només ha hagut de sancionar un 3% dels 
vehicles, un índex que suposa multar uns 40 cotxes cada mes. El consistori fa una 
valoració molt positiva de la posada en marxa de la càmera, i destaca «la 
responsabilitat de la ciutadania» a no utilitzar el pas del nucli antic de manera 
habitual o innecessària. 
Ampliar la notícia:Vilaweb 
 

Dissabte 8 de març de 2008 
 

MOBILITAT 
 

• La targeta gratuïta per als escolars fa que l'ús del bus urbà a Girona 
augmenti un 43% 
Durant el mes de febrer van fer servir els transport públic prop de 174.000 usuaris, 
un 70% mes que a l'any 2006. 
La targeta gratuïta per als escolars ha disparat l'ús de l'autobús urbà de Girona 
durant el mes de febrer, ja que s'ha incrementat un 43% el nombre d'usuaris de 
mitjana respecte del mateix mes de l'any passat. Durant el mes passat es van fer 
prop de 174.000 viatges, dels quals gairebé 9.000 eren d'infants de sis a dotze anys 
que disposen de la targeta Bus12, que es va començar a distribuir a l'octubre del 
2007. L'increment de passatgers en l'últim més és encara més significatiu si es 
compara amb el febrer del 2006, quan no es va arribar als 110.000 passatgers i una 
xifra que suposa un augment del 60% respecte d'aquell any. La línia que ha 
augmentat més de viatgers és la línia 11 que va des del CAP Güell fins a Sant Daniel, 
amb un creixement de viatgers del 113%. 
Ampliar la notícia:Vilaweb- El Punt 

 
SERVEIS 

 
• Girona expedeix cada dia una mitjana de 150 DNI 

Girona fa cada dia una mitjana de 150 DNI i entre 70 i 80 passaports. Aquest dijous 
entrarà en funcionament la nova oficina d'expedició dels documents que incorpora 
com a novetat que el carnets d'identitat seran electrònics. Aquest document 
incorpora un xip amb les dades del titular que permet operar per Internet i fer 
gestions telemàtiques amb les màximes garanties de seguretat perquè acredita 
electrònicament la identitat dels ciutadans. Durant els primers dies, preveuen 
ampliar l'horari a la tarda per poder assumir el nombre d'usuaris mentre s'adapten al 
nou sistema. L'avantatge principal pels usuaris és que quan vagin a fer-se el DNI 
podran sortir per la porta amb el document a la mà, sense haver d'esperar 40 dies 
per anar-lo a recollir. L'inconvenient, però, és que hauran d'estar més estona fent les 
gestions. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dilluns 10 de març de 2008 

 
POLÍTICA 

 

• El PSC guanya el tercer escó a Girona a costa d'ERC, CiU es manté i el PP no 
surt 
Ni per a ERC ni per al PP. Els electors de les comarques gironines van decidir ahir 
que el sisè diputat que ballava en aquesta circumscripció sigui per al PSC, que va 
tornar a guanyar les eleccions en vots i en percentatge, com fa quatre anys, i per 
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primer cop també en escons. Així, el repartiment l'encapçalen els socialistes, amb 3 
diputats, seguits de Convergència i Unió, que conserva els 2 representants després 
d'obtenir uns resultats lleugerament inferiors als d'ara fa quatre anys. ERC, en canvi, 
ahir va perdre gairebé la meitat dels 83.229 vots del 2004, cosa que li ha costat un 
dels dos diputats que tenia. El PP va repetir resultats i per uns 11.000 sufragis no ha 
obtingut l'escó que perseguia. La gironina és l'única circumscripció de l'Estat sense 
cap diputat del PP. 
Ampliar la notícia:Vilaweb 

 
Dimarts 11 de març de 2008 

 
IMMIGRACIÓ 
 

• El 41% dels immigrants atesos per CCOO de Girona està en situació irregular 
Dones que arriben pel reagrupament familiar acaben treballant en l'economia 
submergida. 
El 41% dels treballadors immigrants de les comarques gironines que va atendre el 
sindicat CCOO a Girona -a través del Centre d'Informació per a Treballadors 
Estrangers (CITE)- durant el 2007 estan a la demarcació sense permís de residència 
ni treball. Durant el 2007, aquest centre va atendre 1.258 persones. Aquestes xifres 
denoten un augment de l'11% de persones que estan al país en situació irregular 
respecte el 2006, quan aquest tant per cent s'acostava al 30. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
SERVEIS 
 

• L'oficina ciutadana de Girona atén més de 107.000 consultes i fa esperar set 
minuts. 
Les consultes presencials augmenten un 2% el 2007, de les quals més de 10.400 als 
barris. 
Un 95% de les persones que van a fer una consulta a l'oficina d'atenció ciutadana de 
Girona s'han d'esperar menys de 10 minuts perquè els atenguin, i la mitjana supera 
de poc els set minuts. Aquesta és una de les dades de la memòria de l'Oficina 
d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) de Girona, que durant el 2007 ha fet més de 
117.000 atencions personals i atès més de 119.150 consultes telefòniques. Les 
oficines descentralitzades als barris han atès 10.456 persones, fet que suposa un 
creixement d'un 10%. Al barri de Germans Sàbat és on més s'utilitza l'oficina 
descentralitzada amb més ús i ha atès 3.817 consultes. 
Ampliar la notícia:Vilaweb - El Punt 
 

Dimecres 11 de març de 2008 
 

MOBILITAT 
 

• Ryanair arriba per primera vegada a les mil operacions aèries diàries 

La companyia de baix cost Ryanair va anunciar ahir que assolit un nou rècord de 1.000 
operacions diàries, i per celebrar-ho posa a la venda fins a 5 milions de places en els 
seus avions al preu de 10 euros. Això sí: el termini per adquirir aquests bitllets acaba 
demà dijous a les dotze de la nit. 
Maribel Rodriguez, Directora de Màrketing i Vendes per a Espanya i Portugal, va 
manifestar ahir que "Ryanair operarà avui 1.000 vols diaris per primera vegada, i 
transportarà un rècord de 60 milions de passatgers aquest any, el doble que el trànsit 
anual de British Airways". 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
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Dijous 13 de març de 2008 
 

HABITATGE 
 

• Girona projecta construir 1.200 pisos de protecció oficial abans del 2012 

La ciutat de Girona projecta construir uns 1.200 habitatges de protecció oficial abans 
de l'any 2012. L'Ajuntament de la capital gironina té en cartera una dotzena de 
projectes per posar en el mercat uns 600 pisos a preus assequibles al llarg d'aquest 
mandat i que estan distribuïts per diversos punts de la ciutat. L'objectiu és que 
aquests projectes estiguin enllestits a finals del 2011. A aquesta quantitat 
d'habitatge protegit que preveu l'equip de govern cal sumar-hi les noves àrees 
residencials a les zones del Mas Marroc i l'Avellaneda, que permetran posar al mercat 
uns 600 pisos de protecció oficial més a partir del 2012. El consistori considera molt 
important aprofundir en la política d'habitatge social i facilitar l'accés a pisos, 
sobretot a col·lectius com els joves. 
Ampliar la notícia:Vilaweb - El Punt 
 

• Mediació a 80 pisos. 
La borsa de mediació de l'Ajuntament de Girona porta actualment uns 80 pisos amb 
un lloguer mensual que s'acosta als 430 euros de mitjana. Aquesta modalitat vol 
rebaixar la xifra de pisos buits i amb aquesta fórmula el consistori ofereix una sèrie 
de garanties al llogater per animar-lo a ocupar el pis. La mediació de 80 pisos és de 
les xifres més altes respecte a altres municipis que aposten per aquesta modalitat. 
L'Oficina Municipal d'Habitatge ha tramitat durant l'any 2007 uns 200 ajuts per a 
l'anomenat lloguer just, que xifra l'import en un 30% dels ingressos familiars que 
s'acreditin. Això suposa que es puguin arribar a rebre fins a 240 euros mensuals i el 
consistori pot arribar a assumir 400.000 euros anuals per aquestes ajudes. A més, es 
disposa de vuit pisos per a persones en risc d'exclusió i com a habitatges pont. 
Ampliar la notícia:Vilaweb - El Punt 
 

Dissabte 15 de març de 2008 
 
MOBILITAT 

 
• El nombre de passatgers a l'aeroport de Girona va créixer un 51% al febrer 

L'aeroport de Girona va registrar el mes de febrer un important creixement, d'un 
51%, del nombre de viatgers, i va superar els 375.000; el de Barcelona, en canvi, va 
tenir un increment més moderat –d'un 4,2%, amb 2,24 milions de passatgers–. 
Finalment, a l'aeroport de Reus el nombre de persones que van passar per les 
instal·lacions es va reduir un 22%, fins a quedar en poc més de 25.000 viatgers. En 
el cas de l'aeroport barceloní del Prat, el creixement més important el van 
protagonitzar els passatgers de fora de la Unió Europea, amb 172.193 persones, que 
representen un augment d'un 14,1%. En el cas de la ruta entre Barcelona i Madrid, 
l'evolució es manté lleugerament positiva, amb un 1,1% més de persones. En 
concret, 415.979 van utilitzar aquesta ruta el segon mes de l'any. Si es té en compte 
el tràfic de mercaderies, l'aeroport del Prat va créixer un 8%, amb més de 8,2 
milions de quilos transportats, mentre que el de Girona va registrar un descens d'un 
80%. A Reus, no es va dur a terme cap transport. 
Ampliar la notícia:Vilaweb - El Punt 
 
 
 
 
 

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2777642
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2777645
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2780697


 
Dijous 20 de març de 2008 
 
POBLACIÓ 

 
• El 40% de les dones que pareixen als hospitals públics gironins són 

estrangeres. 
Els centres van atendre l'any passat 6.279 parts i uns 2.500 d'aquests van ser de 
mares foranes. 
El 40% de les dones que l'any passat van donar a llum en un centre de la xarxa 
d'hospitals públics de les comarques gironines eren estrangeres. Aquests centres van 
atendre, el 2007, 6.279 parts i d'aquests uns 2.500 van correspondre a mares amb 
nacionalitat estrangera. Tot i que el percentatge de parteres estrangeres varia entre 
els hospitals, i va des del 30% del Trueta fins al 47% del de Palamós, any darrere 
any s'incrementa l'ús dels serveis de ginecologia i obstetrícia per part d'aquest 
col·lectiu. Així, mentre que l'any 2005 el nombre d'estrangeres que van parir a 
l'hospital Santa Caterina de Salt no va arribar a les 400, l'any passat ja van fer-ho 
prop de 600. Les llevadores juguen, dins d'aquest col·lectiu, un paper important en el 
seguiment de la gestació. 
Ampliar la notícia:Vilaweb - El Punt 
 

Diumenge 23 de març de 2008 
 
MOBILITAT 

 
• La variant de Girona fa 15 anys amb un balanç de 90 milions de vehicles. 

La carretera es va inaugurar el 27 de març de l'any 1993 
Més de 90 milions de vehicles han circulat per la variant de Sant Daniel de Girona en 
els primers quinze anys d'història. La carretera es va inaugurar el 27 de març del 
1993 i va possibilitar que el gran volum de trànsit de l'N-II deixés de travessar de 
punta a punta Girona. La polèmica va acompanyar el projecte per l'oposició 
ecologista i veïnal, per una banda, i perquè alguns sectors la trobaven petita. Ben 
aviat es va començar a parlar d'un possible desdoblament de la via fent més carrils a 
l'AP-7. 
Ampliar la notícia:Vilaweb - El Punt 
 

Dilluns 24 de març de 2008 
 
MOBILITAT 

 

• Ryanair ha transportat uns 150.000 passatgers a l'aeroport de Girona i uns 
10.000 a Reus durant aquesta Setmana Santa. 
La companyia irlandesa Ryanair estima que durant aquesta Setmana Santa han 
transportat uns 150.000 viatgers a l'aeroport de Girona i uns 10.000 al de Reus. 
Aquestes són dades estimades que la companyia ha ofert a l'ACN, després d'anunciar 
que durant aquest període de vacances ha comptat amb un total d'1,2 milions de 
passatgers en els 26 països on arriba la línia irlandesa de baix cost. La directora de 
Màrqueting i Vendes per Espanya i Portugal, Maribel Rodríguez, ha valorat molt 
positivament els resultats registrats i ha destacat que aquest any s'ha notat que els 
passatgers han reservat els bitllets amb més antelació. 
Ampliar la notícia:Avui 
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Dimarts 25 de març de 2008 
 
MOBILITAT 

 

• L´aeroport ha assolit més de 40.000 usuaris en dos dies 
Durant la Setmana Santa hi han passat 217.772 persones. 
L'operació tornada de les vacances de Setmana Santa i Pasqua ha comportat un gran 
volum de passatgers a l'aeroport de Girona, amb un total de 41.374 usuaris només 
entre el passat diumenge i ahir dilluns, segons han informat fonts del gabinet de 
comunicació d'Aeropuertos Españoles y Navegación Aerea (Aena). Les mateixes fonts 
han informat també que, des de divendres 14 de març i fins ahir, dilluns, han entrat 
o sortit per les instal·lacions de Vilobí d'Onyar 217.772 persones i 585 avions. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

Dimecres 26 de març de 2008 
 
MOBILITAT 

 
• Ryanair creix un 45% respecte a 2007 

Ryanair es continua consolidant com la principal aerolínia que opera a l'Estat 
espanyol. Les aerolínies de baix cost van transportar 3,04 milions de passatgers cap 
a Espanya fins a febrer, fet que suposa un creixement interanual del 33,7%, enfront 
del descens de l'1,8% registrat per la companyies tradicionals, segons dades difoses 
avui pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. Les "low cost" van cobrir el 41,7% 
del total de vols internacionals cap a Espanya en els primers dos mesos. Per 
companyies aèries, les tres principals van ser Ryanair (27,2% dels passatgers), 
easyJet (18%) i Air Berlin (14%), que van créixer respectivament en els primers dos 
mesos un 45,6%, un 14,2% i un 31%. El febrer, Ryanair es manté la primera, amb 
el 27,4% del total, seguida d'Air Berlin amb el 18,4% i easyJet amb el 14,4%. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• Un 70% dels usuaris i treballadors que van a l'hospital Trueta de Girona fan 
servir el vehicle particular. 
L'estudi que ha fet l'ICS conclou que cal millorar l'accés al centre amb transport 
públic. 
Cal millorar l'accés a l'hospital Josep Trueta amb transport públic. Així ho conclou 
l'estudi que ha dut a terme l'Institut Català de la Salut (ICS) sobre els problemes 
d'accessibilitat al Trueta, on treballen prop de 2.300 persones i diàriament s'atenen 
1.900 usuaris. Ara, un 70% dels desplaçaments al Trueta es fan en vehicle privat. El 
mateix estudi ressalta que, amb la construcció de la facultat de medicina, 
augmentarà el nombre de possibles usuaris del transport públic en aquest sector. 
Ampliar la notícia:Vilaweb - El Punt 
 

ECONOMIA 
 

• L'any passat es van dissoldre el doble d'empreses gironines que el 2006. 
El descens del nombre de constitucions de noves societats duplica la mitjana estatal. 
Durant l'any passat es van dissoldre a les comarques gironines un total de 665 
empreses, cosa que suposa un increment del 108% respecte de les dades del 2006 –
bastant per sobre de l'increment mitjà de Catalunya, que va ser del 73,6% i del 
conjunt de l'Estat, del 59%–. Pel que fa a la creació de noves societats, el 2007 se'n 
van constituir 2.576, cosa que representa un descens del 8,1% en referència al 2006 
i una baixada que gairebé duplica la del 3,9% de la mitjana estatal. El nombre de 
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declaracions concursals ha baixat un 25% –només n'hi va haver 9–, mentre que a 
Catalunya es registra un increment del 12,62%. 
Ampliar la notícia:Vilaweb - El Punt 
 

• El Gironès és la tercera comarca més competitiva i avança el Barcelonès. 
El Barcelonès ha cedit el lideratge de comarca més competitiva de Catalunya al 
Vallès Occidental, al Tarragonès i al Gironès, segons l'índex elaborat per la patronal 
penedesenca Adeg referent al 2007. Hi destaca el Tarragonès, que ha avançat dos 
punts fins a situar-se en segona posició, i els avenços del Baix Ebre, el Pla d'Urgell i 
el Montsià, que guanyen tres posicions. Les economies de l'Anoia i el Berguedà han 
tingut alguns dels retrocessos més importants quant a competitivitat. La Terra Alta i 
el Priorat no aixequen cap en aquest rànquing i des de fa quatre anys s'alternen com 
les comarques menys competitives de Catalunya. 
Ampliar la notícia:Vilaweb - El Punt 

 
TURISME 

 
• L’ocupació hotelera arriba al 90% a Girona i l’interior, però no assoleix el 

70% al litoral. 
En alguns punts concrets de la Costa Brava sí que els hotels han superat el 85% 
d'ocupació. 
El turisme ha decebut fins a cert punt a la Costa Brava i ha complert expectatives a 
la muntanya. Aquesta Setmana Santa ha tingut una ocupació del 60% al litoral gironí 
-si bé en alguns punts concrets s'ha acostat al 85%-, un 10% menys del previst, i 
d'un 90% a les zones d'interior i esquí. L'estació de Masella ha estat la que millors 
resultats ha tingut en comparació amb l'any passat. De tota manera, des de la 
Federció d'Hostaleria de les Comarques de Girona es fa un balanç força positiu. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dijous 27 de març de 2008 
 
HABITATGE 
 

• Cau un 44% la compravenda d’habitatges i un 23% la firma d’hipoteques a 
Girona 
La frenada immobiliària provoca un descens del 5,6% en la recaptació d'impostos de 
la Generalitat. Crisi immobiliària. Es venen menys habitatges, es firmen menys 
hipoteques i es recapten menys impostos relacionats amb l'activitat immobiliària. 
Són dades fetes públiques ahir per diferents organismes, que evidencien la crisi del 
mercat immobiliari, i que segons l'opinió dels experts continuarà en els pròxims 
mesos. La frenada de l'activitat és especialment forta a Girona i Catalunya, que el 
gener van registrar una caiguda de les compravendes que gairebé duplica la mitjana 
estatal. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Divendres 28 de març de 2008 
 
MOBILITAT 
 

• L´aeroport rep en dos mesos 308.523 viatgers de baix cost 
L'aeroport de Girona ha començat l'any amb especial força. Durant els dos primers 
mesos de 2008 ha rebut 308.523 viatgers procedents de vols de baix cost, cosa que 
significa un increment del 42,3% respecte el gener i febrer de 2007, i que el col·loca 
el quart de tot l'Estat, avançant els de Màlaga i Alacant, que l'any passat en aquesta 
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mateixa època estaven per davant seu. També en el total d'entrada de passatgers -
suma de viatgers de baix cost i de companyies tradicionals- ha crescut -en aquest 
cas un 39,1%%- i ha avançat posicions fins a situar-se el sisè de tot l'Estat, deixant 
enrere els de Lanzarote i Fuerteventura, que el precedien l'any passat. De tota 
manera, a ningú no se li escapa que les millores en un i altre sentit són gràcies a les 
companyies de baix cost i especialment a Ryanair, que té a Girona la seva principal 
base i que aquest inici d'any ha transportat un 45,6% més de viatgers que el gener i 
febrer de 2007. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

TREBALL 
 

• L´àrea urbana compta amb 9.000 treballadors autònoms 
L'àrea urbana, formada per Girona, Salt i Sarrià, compta amb més de 9.100 
treballadors autònoms. L'increment dels darrers anys ha superat un 22,5% en els 
darrers cinc anys, i s'ha enfilat fins als 7.190 treballadors. Un estudi elaborat per la 
Unitat de Promoció i Desenvolupament de l'Ajuntament assenyala que set de cada 
deu són homes joves i, en canvi, les dones que treballen d'autònomes són més 
grans. Una de les franges d'edat on hi ha més autònoms és de 45 a 64 anys. A més 
també concreta que el 10% dels treballadors són d'origen estranger. Del total 
d'autònoms, en el cas de la ciutat de Girona, el 76% es troba al sector serveis, un 
16% al de la construcció i un 7% a la indústria. A Salt i Sarrià, aquests dos últims 
sectors tenen una mica més de pes. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

Dissabte 29 de març de 2008 
 
HABITATGE 
 

• Girona és la demarcació catalana on més baixa l´inici de noves obres l´any 
2007 
Girona, amb 14.658 habitatges iniciats l'any 2007, ha estat la demarcació catalana 
que ha patit l'alentiment més important de la seva producció residencial, amb una 
caiguda del 34,6% respecte de l'any anterior. En el conjunt de Catalunya el descens 
va ser del 32,7%, segons va informar ahir el departament de Medi Ambient i 
Habitatge. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

 
 
 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008032800_3_255995__COMARQUES-Laeroport-Girona-mesos-320080-viatgers-vuit-lEstat
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008032800_2_255966__Girona-Lrea-urbana-compta-9000-treballadors-autnoms
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008032900_5_256264__Economia-Girona-demarcacio-catalana-baixa-linici-noves-obres-lany-2007
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Dimarts 1 d’abril de 2008 
 
MEDI AMBIENT 
 

• Uns 1,3 milions d'usuaris han passat per les vies verdes de Girona el 2007. 
Un total d'1.300.000 persones han usat el 2007 les vies verdes de les comarques 
gironines, 800.000 més que fa dos anys, segons un treball de la UdG que va fer 
públic ahir el conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet. La 
Generalitat, la Diputació de Girona i el mateix Consorci de les Vies Verdes van 
presentar ahir a Quart un projecte d'«adequació interpretativa» de les vies verdes de 
Girona, que té un cost de 900.000 euros. Un dels objectius del projecte, que 
actualment està en fase de concurs, és la creació d'una sèrie de petits itineraris 
temàtics senyalitzats sobre la base d'elements naturals i culturals d'especial interès. 
Per fer-ho els 23 municipis per on passen les vies verdes hauran d'inventariar els 
elements que poden ser remarcables. A més de la senyalització també es milloraran 
els accessos i s'incorporarà la ruta als GPS, entre d'altres. 
Ampliar la notícia:Vilaweb- El Punt 
 

Dijous 3 d’abril de 2008 
 
TREBALL 
 

• L'atur a Girona al març cau un 3,9% i registra la millor dada de Catalunya. 
L'activitat econòmica de la demarcació de Girona ha permès que el nombre de gent 
que ha trobat feina superés el de les persones que l'han perduda. Al març, el nombre 
de desocupats a Girona va ser de 26.213 persones, un 3,9% menys que els 27.287 
registrats al febrer. Amb aquesta xifra, Girona és la demarcació catalana on 
l'evolució de l'ocupació ha registrat el millor comportament. Tot i això, en relació 
amb la comparació interanual, l'atur ha augmentat un 18,4% en passar de 22.131 
desocupats al març del 2007 a 26.213 aquest any. Les xifres en el conjunt de 
Catalunya han arribat a un atur al març de 291.640, un 0,25% més que al febrer, 
quan n'hi havia 290.912. 
Ampliar la notícia:Vilaweb- El Punt 
 

Dilluns 7 d’abril de 2008 
 
TREBALL 

 
• Baixa l'atur a Girona el mes de març. 

L'activitat econòmica de les comarques de Girona ha estat capaç de generar més 
ocupació que aturats. El març, el nombre d'aturat a Girona va ser de 26.213 
persones, el 3,9% menys que els 27.287 registrats el febrer. 
Ampliar la notícia:Gironainfo.cat 
 
 

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2799617
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2802689
http://www.naciodigital.cat/gironainfo/index.php?seccio=noticies&accio=veure&id=6804


Dimarts 8 d’abril de 2008 
 
MEDI AMBIENT 
 

• 277 arbres trasplantats a Girona. 
El projecte de construcció del TAV a Girona afectarà 277 arbres monumentals 
que s'hauran de trasplantar en altres punts de la ciutat. La sequera pot complicar 
més aquesta operació i en vista de la probabilitat que molts morissin, l'àrea de 
Medi Ambient de l'Ajuntament podria sol·licitar que no es fes aquesta operació i 
s'optés per plantar cinc arbres per cada un que no es trasplantés. Aquest és el 
mateix barem que s'ha establert per als 143 arbres que es tallaran, una tala que es 
compensarà plantant 715 arbres. L'espai més afectat serà el parc Central i la 
rodalia. 
Ampliar la notícia:Vilaweb- El Punt 
 

SEGURETAT 
 

• Els accidents amb ferits a Girona han baixat un 12% però hi ha hagut més 
morts. 
Els agents han detingut 488 persones durant el 2007 i han tramès 6.655 atestats 
als jutjats. 
El nombre d'accidents amb persones ferides a l'interior de Girona el 2007 va 
baixar respecte a l'any anterior. El 2006 es van produir un total de 534 accidents 
amb ferits, el 2007 n'hi ha hagut 468, fet que representa una disminució d'un 
12,36 per cent. Tot i això, l'any 2007 va haver-hi quatre morts, mentre que el 
2006 no n'hi va haver cap. Els quatre morts van ser un ciclista envestit al carril 
bici, un vianant atropellat per un camió i dos conductors de moto, un va 
impactar contra un cotxe i l'altre es va accidentar tot sol. 
Pel que fa a nombre total d'accidents, s'ha mantingut també una línia descendent, 
passant dels 1.726 accidents de l'any 2006 als 1.705 de l'any 2007, la qual cosa 
representa una disminució percentual d'un 1,23. El perfil d'un accidentat sol ser 
el d'un home que pateix el succés de dotze del migdia a quatre de la tarda i amb 
una edat d'entre 21 i 40 anys. Els carrers amb més accidents han estat l'avinguda 
Lluís Pericot, el carrer Riu Güell i l'avinguda de França. Les cruïlles amb més 
incidents van ser les rotondes de Mas Gri i la de l'Assemblea de Catalunya. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

TREBALL 
 

• Gairebé 44.000 gironins van signar el 2007 un contracte laboral fora de la 
demarcació. 
El 40% dels que es van desplaçar fora de Girona per motius de feina era d'origen 
immigrant. 
Un total de 43.963 treballadors domiciliats en municipis de les comarques 
gironines van signar l'any passat un contracte laboral amb empreses radicades 
fora de la demarcació de Girona. Segons un informe de l'Inem, això suposa un 
increment de l'11% respecte a les dades de 2006. Segons el mateix estudi, 
Girona va rebre 43.615 treballadors domiciliats en altres províncies. D'aquesta 
manera, Girona té una taxa de mobilitat interprovincial del 17,5%, que supera la 
de Catalunya (6%) i la del conjunt de l'Estat (12,3%). En aquest sentit, la 
mobilitat laboral gironina està condicionada pel pol d'atracció que suposa 

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2807169
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008040800_2_258166__Girona-accidents-ferits-Girona-baixat-hagut-morts


Barcelona, que juntament amb Madrid, és origen i destí dels principals fluxos de 
treballadors. 

 
Dijous 10 d’abril de 2008 
 
HABITATGE 
 

• La construcció d´habitatge protegit cau un 46% a les comarques gironines 
l´any 2007. 
Només es van iniciar 523 pisos de protecció oficial i se'n van acabar 2653 La 
Generalitat creu que la nova llei, que ahir va entrar en vigor, permetrà als 
promotors apostar per aquest segment. La construcció de pisos de protecció 
oficial és una de les prioritat de les polítiques d'habitatge que impulsa la 
Generalitat. L'any passat, es van iniciar a Catalunya 9.021 habitatges protegits, 
el que suposa un creixement del 21,2% respecte les xifres de 2006. Però l'anàlisi 
territorial de les dades constata un gran desequilibri, en el que Girona resulta la 
demarcació més malparada. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• La construcció d´habitatge protegit cau un 46% a les comarques gironines 
l´any 2007. 
Només es van iniciar 523 pisos de protecció oficial i se'n van acabar 2653 La 
Generalitat creu que la nova llei, que ahir va entrar en vigor, permetrà als 
promotors apostar per aquest segment. 
La construcció de pisos de protecció oficial és una de les prioritat de les 
polítiques d'habitatge que impulsa la Generalitat. L'any passat, es van iniciar a 
Catalunya 9.021 habitatges protegits, el que suposa un creixement del 21,2% 
respecte les xifres de 2006. Però l'anàlisi territorial de les dades constata un gran 
desequilibri, en el que Girona resulta la demarcació més malparada. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
 

• Girona és on més denúncies es retiren per violència de gènere. 
Retirades 221denúncies de 1.881 agressions registrades el 2007. 
Segons les dades de l'Obervatori de Violència, a Catalunya el 8,1% de les dones 
va renunciar a continuar el procediment contra el seu agressor; dos punts per 
sota de la mitjana espanyola. Per províncies, on més denúncies s'han retirat és a 
Girona amb un 11,7%, a Tarragona un 7,9%, Barcelona un 7,8% i a Lleida un 
5,15% . En concret a la província de Girona els jutjats de la violència de la dona 
van registrar 1.884 denúncies. Mentre que 221 van ser renúncies. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• La generació de residus a Girona va disminuir el 2007 un 5,26%.  
La ciutat promou des de l'any 2006 l'intercanvi i el reaprofitament d'objectes per 
allargar la vida útil dels béns de consum. 
Per primera vegada en els darrers anys, Girona ha aconseguit canviar la 
tendència d'augment en la generació de residus i ha arribat a una generació de 
residus per càpita d'1,39 kg per habitant i dia. El principal motiu, assenyala 
l'Ajuntament, ha estat la supressió del servei de recollida de residus d'origen 
comercial a partir de gener de 2007 als polígons industrials de l'extraradi de la 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008041000_5_258711__ECONOMIA-construccio-pisos-proteccio-oficial-caure-Girona-2007
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008041000_5_258711
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008041000_3_258680__Comarques-Girona-denuncies-retiren-violncia-gnere


ciutat. Des de llavors, l'eliminació dels residus d'aquestes activitats econòmiques 
va passar a ser gestionada de forma privada. 

      Ampliar la notícia:Revista Sostenible 
 

Divendres 11 d’abril de 2008 
 
HABITATGE 
 

• L'IPC va pujar a Girona nou dècimes el març i se situa en el 4,9%. 

Els preus del març mantenen la tendència a l'alça dels últims mesos i a Girona 
s'han situat en el 4,9%, un 0,9% més que el febrer i el 2,3% més que el març del 
2007, segons l’Institut Nacional d’Estadística. 

      Ampliar la notícia:Avui 
 

Dissabte 12 d’abril de 2008 
 
ECONOMIA 

 
• Els preus pugen un 0,9% el mes de març a Girona. 

Els preus del març mantenen la tendència a l'alça dels últims mesos, El febrer la inflació 
va pujar 9 dècimes a Girona i situa l'IPC interanual en el 4,9%. L'explicació d'aquest 
augment es justifica pel sector del vestit, que va pujar a Catalunya el 2,9%, per la fi de 
les rebaixes i l'inici de la temporada de primavera i estiu. A més, la pujada dels 
carburants ha fet que el sector del transport segueixi sumant increments de preus, 
aquest cop de l'1,8%. L'oci i la cultura també han pujat l'1,4%. A Catalunya la inflació 
interanual va ser del 4,5%, igual que al conjunt de l'Estat. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

Dimarts 15 d’abril de 2008 
 
SERVEIS 

• Girona destina uns 700.000 euros per millores en l’asfaltatge, els semàfors i 
els jocs infantils. 
L´Ajuntament de Girona preveu invertir al llarg d´aquest any uns 700.000 euros 
en millores a la via pública, sobretot en pavimentació, plataformes d’alentiment, 
jocs infantils, semàfors per a invidents i noves cruïlles semafòriques. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
PARTICIPACIÓ 

 
• El 80% de les queixes veïnals de Girona afecten la via pública. 

El 80% dels avisos que els ciutadans de Girona van fer arribar a l'Ajuntament, a 
través de la bústia d'avisos, eren queixen o suggeriments relacionats amb l'estat 
de la via pública i problemes de neteja. Segons va informar el regidor de 
Relacions Ciutadanes, Miquel Poch, durant el 2007 van arribar a la bústia -bé 
via Internet, per telèfon o presencialment- un total de 3.830 avisos, un 30% més 
que l'any anterior. Poch va atribuir aquest augment a la campanya de difusió que 
es va fer sobre aquesta eina de participació durant el 2007 i ha afegit que és una 
"gran eina de gestió" per fer un seguiment dels barris i el seu estat. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• La ciutat de Girona té 414 entitats en actiu i un cens d'associacions n'ha 
detectat 126 d'inactives. 

http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_admin=0&cod_idioma=1&data_consulta=2008-04-10&seccio=6&num_noticia=442905
http://www.avui.cat/article/barcelona/27317/lipc/va/pujar/girona/nou/decimes/marc/se/situa.html
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008041200_5_259205
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008041500_2_259867
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008041500_2_259680__Girona-queixes-venals-Girona-afecten-publica


Una revisió i actualització del cens d'entitats de la ciutat de Girona ha servit per 
detectar 126 associacions inactives i perquè, finalment, s'hagi comprovat que 
n'hi ha 414 que continuen amb les seves activitats habituals. Aquesta és una de 
les dades que el regidor de Relacions Ciutadanes, Miquel Poch, va explicar ahir 
en la presentació de la memòria del 2007 sobre participació ciutadana i entitats. 
Poch va subratllar la importància d'aquest treball per la voluntat del consistori 
d'elaborar i editar a la tardor una guia que contingui la referència de totes les 
entitats de Girona. 
Ampliar la notícia:Vilaweb- El Punt 

 
Dimecres 16 d’abril de 2008 
 
ECONOMIA 
 

• La creació de noves empreses a Girona es desploma un 50% al mes de 
febrer. 
L'alentiment econòmic està provocant que els inversors es mostrin més cauts a 
l'hora d'emprendre aventures empresarials. Així, el nombre de societats 
mercantils creades al febrer a les comarques gironines es va situar en 164, el que 
suposa un descens del 50,4% respecte al mateix mes de l'any anterior. Les dades 
difoses ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) mostren, a més, que el 
segon mes de l'any es van dissoldre 36 empreses a la demarcació (tres d'elles per 
fusió) i que la inversió en ampliacions de capital va pujar a 11,8 milions d'euros, 
un 66% menys que al febrer de 2006. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dijous 17 d’abril de 2008 
 
SERVEIS 
 

• La presència de dones que viuen al carrer va augmentar un 44% durant el 
2007. 
Els Serveis Socials de Girona van observar amb certa preocupació un augment 
considerable del nombre de dones que viuen al carrer. La xifra va arribar als 137 
casos -un 14,66% del total de persones al carrer- i significa un 44% més que 
l'any 2006, quan es van acollir 95 dones -9,90%- al Centre de La Sopa. L'any 
2005 la xifra havia estat de 98 dones -7,82% sobre el total. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Divendres 18 d’abril de 2008 
 
ECONOMIA 
 

• La recuperació de la indústria gironina el 2007 limita els danys del fort 
alentiment de la construcció. 
El bon comportament de la indústria gironina, especialment dels sectors 
metal·lúrgic i alimentari, han ajudat a limitar els efectes del fort alentiment de la 
construcció, tot i que l'informe de conjuntura econòmica de la Cambra de 
Comerç de Girona destaca que no pot absorbir tots els llocs de treball que s'estan 
perdent. La Cambra remarca que la situació empitjorarà, i tem, a més, que 
esdeveniments com ara els Jocs Olímpics, l'eurocopa i un euro fort perjudiquin 
la temporada turística. 
Ampliar la notícia:Vilaweb- El Punt 

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2817663
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008041600_5_259998__Economia-creacio-noves-empreses-Girona-desploma-febrer
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008041700_2_260167__GIRONA-nombre-dones-viuen-carrer-augmentaun-nomes
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2822609


SEGURETAT 
 

• Els Mossos van detenir 5.652 persones el 2007 a la regió policial de Girona. 
Els Mossos de la regió policial de Girona van celebrar ahir la seva festa anual, el 
Dia de les Esquadres, i es va fer un balanç de les actuacions del 2007. L'any 
passat, es van detenir 5.652 persones i es van denunciar, entre faltes i delictes, 
48.664 fets, una xifra semblant a la del 2006. Aquestes dades van ser facilitades 
pel cap de la regió policial, Joaquim Bayarri, que va destacar que a partir del 
setembre uns 40 mossos deixaran els despatxos, seran substituïts per 
administratius i patrullaran pel carrer. L'acte d'ahir, que es va celebrar a l'auditori 
de La Mercè de Girona, també va servir per felicitar alguns policies per les seves 
tasques. 
Ampliar la notícia:Vilaweb- El Punt 

 
Dimarts 22 d’abril de 2008 
 
HABITATGES 
 

• Els constructors gironins calculen que cal reduir a la meitat el nombre 
d'habitatges que es fan cada any. 
L'any passat es van iniciar 14.692 habitatges a les comarques gironines, tornant 
per sota dels nivells del 2003. Tot i això, el Gremi de Promotors i Constructors 
considera que són massa i que la xifra anual ideal seria gairebé la meitat, uns 
7.500, «amb un màxim de 10.000». Per primer cop en deu anys, hi ha una oferta 
d'habitatges superior a la demanda. 
Ampliar la notícia:Vilaweb- El Punt 

 
Dimecres 23 d’abril de 2008 
 
MOBILITAT 

 
• L’aeroport creix el primer trimestre un 40,5% i supera el milió de passatgers. 

L'aeroport de Girona continua en el top ten dels de l'Estat pel que fa a nombre de 
viatgers i el seu creixement en el primer trimestre de l'any va ser del 40,5% -el 
més elevat de tots els aeroports espanyols, on no n'hi ha ni un que s'hagi acostat 
al 30%-, arribant a superar els 1,1 milions de passatgers. De fet, si mantingués 
aquest ritme de creixement durant la resta de l'exercici, acabaria l'any amb més 
de 6,7 milions de passatgers que haurien passat per les seves instal·lacions. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• Gairebé 3.000 estrangers es van donar d´alta a la Seguretat Social a Girona 
al març 
Girona comptava a finals del mes de març amb 57.715 estrangers afiliats a la Seguretat 
Social, el que suposa un creixement de cotitzants immigrants del 7,2% l'últim any, en 
línia amb l'increment mitjà a l'Estat.  
El mes de març, les llistes de la Seguretat Social a Girona van guanyar un total de 
2.842 cotitzants estrangers. En el conjunt de l'Estat, l'afiliació va créixer un 1,58 per 
cent al març fins a situar el nombre treballadors immigrants inscrits per sobre la barrera 
dels dos milions. Concretament, arriben fins als 2.073.658.  
Segons les dades publicades ahir pel Ministeri de Treball i Afers Socials, quatre de cada 
deu afiliats són de nacionalitat equatoriana i marroquina, que sumen entre tots dos més 
de mig milió de cotitzants. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2822607
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2826983
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008042300_3_261430__COMARQUES-Laeroport-gironicreix-primer-trimestrei-supera-miliode-passatgers
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008042300_5_261469__Economia-Gairebe-3000-estrangers-donar-dalta-Seguretat-Social-Girona


Dijous 24 d’abril de 2008 
 
MOBILITAT 
 

• L'Ajuntament de Girona va atendre el 2007 un 45% més de peticions de 
regularització d'estrangers. 
Els serveis socials de l'Ajuntament de Girona van fer, l'any passat, i en comparació amb 
el 2006, un 300% més d'informes de regularització per la via de l'arrelament social i un 
16% més d'informes per al reagrupament familiar. Així, els serveis socials municipals 
van fer un total de 822 tràmits per a la regularització d'estrangers, un 45% més que el 
2006. El regidor de serveis socials, Joan Olòriz, va expressar ahir la intenció d'estudiar 
les causes que hi ha darrere d'aquest fenomen. 
Ampliar la notícia:Vilaweb- El Punt 
 

TURISME 
 

• Augmenten un 10% les pernoctacions hoteleres al març. 
Els hotels gironins van aconseguir el mes de març 667.000 pernoctacions, amb una 
ocupació del 45,61%, segons dades que va donar a conèixer ahir l'Institut Nacional 
d'Estadística. Les dades suposen un increment de més del 10% respecte al març de 
2007 -les pernoctacions van ser aleshores 602.633, si bé amb una ocupació superior: 
del 48,84%-, però cal tenir en compte que l'any 2007 les vacances de Setmana Santa 
van tenir lloc a començament d'abril, mentre que aquest any s'han celebrat al mes de 
març. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
 

Dissabte 26 d’abril de 2008 
 
TREBALL 

 
• La taxa d´atur frega el 10 per cent a les comarques gironines 

L'Enquesta de Població Activa (EPA) corresponent al primer trimestre de 2007 deixen 
en mala situació les comarques gironines, que han registren una evolució negativa del 
seu mercat de treball els últims mesos. Segons les dades de l'Institut Nacional 
d'Estadística, Girona compta amb 37.200 aturats, 2.600 més que a finals de l'any 
passat. D'aquesta manera, Girona eleva la seva taxa d'atur fins al 9,9% de la població 
activa, per sobre les mitjanes de Catalunya (7,6%) i Espanya (9,6%). I és que la 
desacceleració econòmica, concentrada en la caiguda del sector de la construcció han 
fet que, a nivell estatal, s'hagi registrat el major increment trimestral d'aturats en 15 
anys i que la taxa de desocupació sigui la pitjor dels últims tres anys. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• L'atur creix en 39.000 persones, un terç de les quals provenen de la 
construcció. 
23.800 llocs de treball destruïts en la construcció, la taxa d'atur més alta de les que 
s'han registrat els últims 3 anys, 39.000 persones a l'atur i un increment del 15,5%. 
L'Enquesta de Població Activa (EPA) publicada ahir per l'INE relativa al primer trimestre 
de l'any dibuixa a Catalunya un escenari clar de desacceleració, «lògic» segons el parer 
de les patronals i «preocupant» segons els sindicats, que demanen un canvi en les 
polítiques actives d'ocupació. La consellera de Treball ja s'hi va avançar ahir i va 
recomanar la mobilitat professional i geogràfica com a via per a la recol·locació dels 
nous aturats. 
Ampliar la notícia:Vilaweb- El Punt 
 

Diumenge 27 d’abril de 2008 
 

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2830063
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008042400_3_261687__Comarques-Augmenten-pernoctacions-hoteleres
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008042600_5_262158__ECONOMIA-taxa-datur-gironina-frega-elevada-Catalunya
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2832880


ECONOMIA 
 

• Girona és entre les cinc capitals de l´Estat espanyol amb l´IBI més elevat 
Girona es troba entre les cinc primeres capitals de l'Estat amb un IBI més elevat. 
Segons l'últim estudi de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) els veïns de 
Cadis paguen de mitjana quotes de 398,93 euros, mentre que a Barcelona són de 
368,48 euros; a Tarragona 337,21; a Lleida 310,24; i a Girona 303,82. A l'altra banda 
de la taula destaquen Sòria, Vitòria i Bilbao (123,71; 131,17, i 134,33 euros, 
respectivament). L'IBI -el més important i també el més impopular dels impostos 
municipals- es cobra aplicant dos valors: el valor cadastral de l'habitatge -que fixa el 
Ministeri d'Hisenda- i un tipus que fixa cada Ajuntament dintre d'una forquilla que va 
del 0,4 per cent de mínim a l'1,10 de màxim. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

Dimarts 29 d’abril de 2008 
 
HABITATGE 

 
• La compra d’habitatges es desploma un 42% a les comarques gironines al 

febrer 
Les estadístiques mostren la virulència de l'aturada del sector immobiliari a les 
comarques gironines, amb unes xifres que queden molt lluny de la previsió d'aterratge 
suau que feien no fa tants mesos administracions i el mateix sector. Segons dades fetes 
públiques ahir per l'Institut Nacional d'Estadística, la compravenda d'habitatge va 
registrar un descens del 42,38% a Girona al mes de febrer, mentre que la constitució 
de noves hipoteques va disminuir un 47,6% en relació al febrer de 2006. En ambdós 
casos els descensos són molt inferior als registrats en el conjunt de l'Estat. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

TREBALL 
 

• La sinistralitat laboral a Girona cau un 7,2% el primer trimestre de 2008. 
Les comarques gironines van registrar 3.879 accidents laborals en el primer trimestre 
de l'any, el que suposa un descens del 7,2% respecte el mateix període de 2007. 
L'evolució és millor que la del conjunt de Catalunya, on la sinistralitat ha baixat un 
5,27%. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• Girona té el 38% de treballadors estrangers i és la demarcació catalana amb 
més immigrants a les empreses 
Un de cada tres treballadors de Catalunya és immigrant, segons un estudi de l'empresa 
de treball temporal Randstad, que diu que el nombre d'estrangers que viu a Catalunya 
va augmentar l'any 2007 en un 6,42%. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

ECONOMIA 
 

• Les exportacions gironines repunten un 9,16% els dos primers mesos de 
l´any. 
Les empreses exportadores de les comarques gironines han iniciat l'any amb un 
increment de l'activitat. Segons dades provisionals fetes públiques ahir per la Secretaria 
d'Estat de Turisme i Comerç d'acord amb la informació de la Direcció General de 
Duanes, les empreses de la demarcació van exportar el gener i el febrer productes 
valorats en 570 milions d'euros, fet que suposa un creixement del 9,16% respecte al 
mateix període de l'any anterior. En el conjunt de Catalunya, les vendes a l'exterior van 
augmentar un 10,25%, liderades per les empreses tarragonines (+35,7%). 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008042700_2_262264__Girona-Girona-entre-cinc-capitals-lEstat-espanyol-lIBI-elevat
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008042900_5_262689__Economia-compra-dhabitatges-desploma-comarques-gironines-febrer
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008042900_5_262693__Economia-sinistralitat-laboral-Girona-primer-trimestre-2008
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008042800_5_262591__Economia-Girona-treballadors-estrangers-demarcacio-catalana-immigrants-empreses
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008042900_5_262702__Economia-exportacions-gironines-repunten-primers-mesos-lany


 
MEDI AMBIENT 

 
• Les precipitacions deixen 15 litres d´aigua a Girona. 

Les precipitacions que van caure ahir al vespre van deixar un total de 15 litres d'aigua 
per metre quadrat a la ciutat de Girona, 12 a Banyoles i 11,8 a Olot, segons el Servei 
Meteorològic de Catalunya. Aquestes van ser les localitats més beneficiades per l'aigua 
que va caure, però també van ser prou significatives les quantitats recollides a Anglès, 
on van caure 9 litres, i la Vilablareix, on se'n van recollir 6. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

SERVEIS 
 

• Cent cinquanta-dos bars i restaurants de Girona tindran el distintiu 
d'«adaptats» 
Un adhesiu que conté una nena en cadira de rodes i en què es llegeix Aquí, hi entra 
tothom és el distintiu que es distribuirà entre els 152 bars i restaurants de la ciutat de 
Girona que estan completament adaptats (53) o semiadaptats (99) per a les persones 
amb mobilitat reduïda. El restaurant La Riba va ser, ahir, el primer establiment a rebre 
aquest distintiu, fruit d'una iniciativa promoguda per l'Ajuntament de Girona, 
l'associació Mifas i l'Associació d'Hostaleria Girona i Radial en el marc del projecte 
europeu Equal. Abans de donar el distintiu, Mifas va dur a terme un estudi en 301 
establiments de restauració de Girona per mitjà dels qual es va comprovar que només 
un 18% estan completament adaptats. La regidora de Promoció i Turisme, Cristina 
Alsina, es va mostrar confiada que aquesta campanya engrescarà altres establiments a 
sumar-s'hi. El president de Mifas, Pere Tubert, va declarar, per la seva part, que el 
projecte té l'objectiu de donar una major qualitat de vida no únicament als veïns de 
Girona, sinó també a la gent que visita la ciutat. Pel que fa a la difusió, la 
vicepresidenta de l'Associació d'Hostaleria Girona, Montse Enrech, va anunciar que en 
les guies s'inclourà la informació sobre les característiques dels locals que han estat 
objecte d'estudi. 
Ampliar la notícia:Vilaweb- El Punt 
 

CULTURA 
 

• Girona destina 60.500 euros a donar suport a projectes artístics. 
L'Ajuntament de Girona ha destinat 60.500 euros al suport a una vintena de projectes 
artístics i a una beca d'estudis, en la convocatòria d'ajuts a la creació artística d'aquest 
any. Els projectes premiats pertanyen al camp de les arts escèniques (8), la música (7), 
els audiovisuals (2), les arts plàstiques (2) i també hi ha un projecte interdisciplinari. A 
més, també s'ha atorgat una beca d'estudis artístics de 1.800 euros a Cristina Alís per 
completar estudis d'interpretació de piano a Holanda. En el camp de les arts escèniques 
han obtingut ajuts Mentidera Teatre, amb No res (4.000 euros); Pere Hosta, per Out 
(2.000); Cascai Teatre, amb En Pere i el capità (3.000); Pau Zabaleta, amb el projecte 
de titelles S.O.S. (3.000); 4Produccions, amb Meeting room (2.500 euros); Elena Masó, 
amb Inquietuds (1.500 euros); Deambulants, amb Inn (3.000), i Associació El Paller 
Inkiet, per Blat Art (1.500 euros). Pel que fa a les arts plàstiques i visuals, s'han 
premiat els projectes Xarxa Cugui, de Carles Camps (3.000), i Dormitoris, de Carles 
Jové (4.000), i en l'àmbit audiovisual rebran ajudes l'Arpagi (5.000) i Francisco Cavero 
(1.000) en concepte de difusió de l'audiovisual gironí i del curt Yo y sus geranios, 
respectivament. La segona mostra de cultura digital Coop Corp, de l'Associació Sinergia, 
és el projecte inter disciplinari premiat (5.000). 
Ampliar la notícia:Vilaweb- El Punt 
 
 
 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008042900_3_262681__Comarques-precipitacions-deixen-litres-daigua-Girona-Banyoles
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2836259
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2836317


Dimecres 30 d’abril de 2008 
 
TURISME 
 

• El 81% dels que arriben en avió a Girona en temporada baixa tenen 
Barcelona de destí 
No és casualitat que Ryanair anunciï l'aeroport de Girona sota el nom de Barcelona, tot 
i que, com en tantes qüestions, es fa difícil saber si és primer l'ou o la gallina. O què és 
la causa i què és la conseqüència. Però el cas és que la immensa majoria de viatgers 
que arriben a l'aeroport de Girona tenen com a destinació la ciutat de Barcelona: és així 
en el 55,5% dels casos durant els mesos d'estiu, i el 81,2% de les vegades en 
temporada baixa. La ciutat de Girona només és l'objectiu del 2,1% i el 3,6% depenent 
de si és estiu o no, i la Costa Brava és la destinació del 9,7% dels viatgers que arriben 
per via aèria a Girona a en temporada baixa, però del 22,1% dels que ho fan a l'estiu. 
Totes aquestes dades les desvela un estudi de la Universitat de Girona, encarregat per 
la Diputació, que també posa de manifest que el turista que arriba a través de 
l'aeroport de Girona fa una despesa de 717 euros a l'estiu i 482 els mesos de 
tardor/hivern, dels quals la majoria els gasta en la destinació. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
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Dijous 1 de maig de 2008 
 
CULTURA 

 
• El Barri Vell de Girona concentra un 40% de les activitats que es fan amb 

permís municipal a la ciutat. 
El Barri Vell de Girona concentra un 40% de les activitats que es fan amb autorització 
municipal a la ciutat. El centre de la ciutat acapara la majoria d'activitats, com ho 
demostra el fet que els permisos per fer activitats al Mercadal suposen un 26,5% del 
total o a l'Eixample Nord un 12,81%. L'àrea de Relacions Ciutadanes va donar l'any 
passat 467 permisos a entitats per fer activitats. Per temàtiques, les culturals, les 
humanitàries i les esportives van encapçalar el rànquing de peticions. 
Ampliar la notícia:Vilaweb - El Punt 
 

Dilluns 5 de maig de 2008 
 
TREBALL 
 

• El nombre d´immigrats amb targeta de residència creix un 45,5% en un any 
a Girona. 
El nombre d'estrangers que viuen a les comarques gironines amb el certificat de 
registre o la targeta de residència en vigor es va incrementar un 45,56% entre 2006 i 
2007, segons les dades oficials del Ministeri de Treball. La major part (gairebé el 58%) 
són homes, tenen una mitjana d'edat de 31,7 anys, procedeixen majoritàriament del 
Marroc i tenen una autorització per residència permanent.  
En total, 121.207 estrangers residien a la demarcació de forma legal (és a dir, amb els 
papers en regla) el 31 de desembre de 2007. Aquesta xifra suposa un increment del 
45,56 per cent respecte a l'any anterior, quan n'hi havia 83.271, i d'un 4,99 per cent 
respecte a l'anterior trimestre. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

Dimarts 6 de maig de 2008 
 
TREBALL 

 
• L´atur puja a Girona un 2´2% a l´abril. 

El nombre de desocupats registrats a Catalunya en acabar el mes d'abril ha augmentat 
de 7.747 persones, segons dades fetes públiques aquest dimarts pel Ministeri de 
Treball. Això suposa un 2,66% més que el mes anterior i situa el nombre de desocupats 
en 299.387. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2839321
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008050500_3_263747__COMARQUES-nombre-dimmigrants-targeta-residncia-creix
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008050600_5_264084__ECONOMIA-Latur-puja-Girona-labril


 
 
 
Dimecres 7 de maig de 2008 
 
CULTURA 
 

• Girona inverteix el doble en cultura que la mitjana dels ajuntaments catalans 
La inversió municipal per habitant en cultura a la ciutat de Girona pràcticament dobla la 
mitjana dels ajuntaments catalans. Mentre Girona hi destina 104,80 euros per habitant, 
a Catalunya la xifra se situa en 54,05 euros. A les comarques gironines, les inversions 
municipals arriben fins als 95,5 euros per habitant. Aquesta és una dada que s'extreu 
d'un seguit d'indicadors d'un estudi elaborat pel Departament de Cultura de la 
Generalitat. L'informe també revela que mentre que a Girona hi ha 66,78 metres 
d'equipaments culturals per cada mil habitants, la mitjana catalana es queda també en 
pràcticament la meitat, amb 34,45 metres quadrats per cada mil habitants. A les 
comarques gironines, l'espai físic destinat a instal·lacions culturals s'apropa a la de la 
ciutat de Girona hi queda fixat en 59,80 metres quadrats per cada mil habitants. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

MOBILITAT 
 

• El telèfon d'informació sobre el projecte del TAV a Girona ha rebut més de 
mig miler de consultes. 
El telèfon d'informació ciutadana sobre el projecte de construcció del TAV a Girona ha 
rebut més de mig miler de consultes des que es va posar en marxa a mitjan mes de 
desembre. Això suposa un increment important del nombre de consultes els últims 
mesos, si es té en compte que durant el primer mes en funcionament només havia 
rebut una trentena de trucades. Encara continua sent una incògnita l'obertura de 
l'oficina d'informació que Adif està condicionant al carrer Pierre Vilar. 
Ampliar la notícia:Vilaweb-El Punt 
 

Dijous 8 de maig de 2008 
 
TURISME 

 
• La ruta de Girona-Madrid de Rynair registra més de 50.000 usuaris durant els 

primers sis mesos de funcionament. 
La ruta diària de Girona-Madrid que ofereix Ryanair ha registrat més de 5.000 
passatgers durant els primers sis mesos que porta en funcionament. La companyia de 
baix cost es mostra satisfeta dels resultats obtinguts i espera arribar als 100.000 
usuaris al cap de l'any. La ruta va començar el 29 d'octubre del 2007 i de moment està 
donant els resultats esperats per la companyia irlandesa. La directora de Màrqueting i 
ventes per Espanya i Portugal, Maribel Rodríguez, afirma que 'estant molt contents' 
d'haver-se 'consolidat' en les 'rutes domèstiques', gràcies a l'interès que els usuaris han 
demostrat per les tarifes de dins i fora de la península. 
Ampliar la notícia:Avui 
 

Divendres 9 de maig de 2008 
 
MEDI AMBIENT 

 
• El cabal del Ter a Girona descendeix fins a sota dels 0,5 metres cúbics per 

segon 
El cabal del riu Ter al seu pas per Girona és cada cop més escàs, i entre dimarts i 
dimecres es va situar molt per sota de les xifres que s'havien registrat durant l'últim 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008050700_9_264275__Cultura-Girona-inverteix-doble-cultura-mitjana-dels-ajuntaments-catalans
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2846055
http://www.avui.cat/article/barcelona/29383/la/ruta/gironamadrid/rynair/registra/mes/usuaris/durant/primers/sis/mesos/funcionament.html


mes: 0,5 metres cúbics per segon (m3/s) dimarts i 0,47 dimecres, quantitats que es 
troben molt per sota del que el Pla de Cabals estableix per aquesta època de l'any, que 
serien 5,98 m3/s. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dilluns 12 de maig de 2008 
 
MEDI AMBIENT 
 

• Els pantans gironins registren una pujada del 0,62% durant els tres dies de 
pluja. 
Les precipitacions que van caure a la demarcació de Girona durant el temporal de 
Llevant d'aquest cap de setmana tenien ahir una escassa incidència en els 
embassaments de Sau, Susqueda i Boadella, que era del 0,62% més, d'acord amb les 
dades que tenía l'Agència Catalana de l'Aigua. La crescuda important d'aigua 
emmagatzemada als pantans, tant gironins com d'arreu de Catalunya, no es registrarà 
fins a mitjan aquesta setmana, quan les precipitacions caigudes a les capçaleres del Ter 
i el Fluvià arribin als embassaments. Quant a la quantitat de pluges acumulades durant 
les tres jornades de precipitacions -ahir en menor mesura ja que en molts indrets de les 
comarques gironines els núvols van escampar i es van poder veure els rajos del sol-, 
Banyoles va ser la població que en va registrar més amb 84 litres per metre quadrat -
més de la meitat dels quals van caure el dissabte-, d'acord amb les dades del Servei 
Meteorològic de Catalunya. En alguns del Ter, molt probablement, les pluges van ser 
més intenses i, ahir, l'Agència Catalana de l'Aigua va informar a l'Ajuntament de Salt 
sobre la necessitat d'obrir les comportes de la sèquia Monar perquè hi circulés part del 
cabal que baixava pel Ter. També perquè és on va a desembocar la riera de Reramus 
que recull les aigües de Montfullà i ara, en estar tancada, podria haver provocat que 
desbordés, segons va explicar el segon tinent d'alcalde, Mingo Álvarez, que va afegir 
que des que fa mesos es va aprovar el decret de sequera, la sèquia no havia portat ni 
una gota d'aigua. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dissabte 10 de maig de 2008 
 
TURISME 

 
• Girona obre nous espais de la ciutat al 'Temps de Flors' 

Hi ha uns dies a l'any en què Girona sencera floreix. Carrers, patis particulars i parcs de 
la ciutat es converteixen en un festival d'olors i colors, en què milers de persones 
passegen amb els ulls oberts de bat a bat, plens de bellesa. Es tracta de la mostra 
Girona, Temps de Flors, que obre les portes des d'avui fins al dia 18, i que en la 53a 
edició incorpora una desena de nous espais a l'exposició floral. 
La plaça Jordi de Sant Jordi, el pont de Sant Feliu, la rotonda del pont de Pedret i la 
central elèctrica del Molí són alguns dels nous llocs de la ciutat que s'han sumat a la 
festa més multitudinària de la primavera. En total són 62 patis del Barri Vell, 35 espais 
públics, 5 carrers i 16 jardins de Girona els que s'engalanen aquest any. 
Ampliar la notícia:el Periódico 

 
Diumenge 11 de maig de 2008 
 
COMERÇ 
 

• Girona comptarà amb 300 places hoteleres més quan s´obrin 3 establiments 
el 2010. 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008050900_3_264610__Comarques-cabal-Girona-descendeix-fins-sota-dels-metres-cubics-segon
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008051200_3_265081__Comarques-pantans-gironins-registren-pujada-durant-tres-dies-pluja
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Girona comptarà amb 300 places hoteleres més el 2010 quan està previst que ja 
estiguin en funcionament els tres establiments projectats en diferents zones de la 
ciutat. En l'actualitat, la ciutat de Girona compta amb poc més de 700 llits i l'àrea de 
Promoció de la Ciutat ja està treballant amb congressos de més de mil places per als 
propers dos anys. Una promotora construeix un hotel a l'antic Banc d'Espanya, a la 
plaça de Marquès de Camps, i un altre establiment a l'Accés Nord, de la cadena Ibis. El 
tercer gran equipament s'ubicarà en el solar de l'antiga plaça de braus de Santa 
Eugènia, a tocar de la Fira de Girona i l'Auditori. El del Banc d'Espanya comptarà amb 
90 places i el de la plaça de braus pot arribar al centenar. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dimecres 14 de maig de 2008 
 
ECONOMIA 
 

• Els preus pugen un 1,1% al mes de març a Girona 
La taxa d'inflació interanual de Girona es va situar a l'abril en el 4,5% en el que suposa 
la primera baixada en cinc mesos. Tot i això, els preus van pujar un 1,1% el mes d'abril 
en relació al març. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) fetes 
públiques ahir, Girona és la demarcació més inflacionària de Catalunya i registra una 
pujada anual tres dècimes per sobre la taxa estatal i quatre per sobre la catalana. 
L'increment dels preus de l'abril ha estat molt condicionat per la cistella de productes 
del vestit i el calçat. La inflació subjacent, la que no comptabilitza els comportaments 
de la cistella de productes de l'energia, combustibles i aliments frescos no elaborats, els 
dos més inflacionaris els darrers mesos, s'ha situat en el conjunt de l'Estat espanyol en 
el 3,1%, tres dècimes per sota que el mes anterior. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Divendres 16 de maig de 2008 
 
MEDI AMBIENT 
 

• Un estudi preveu un risc d’inundacions alt a Girona el 2020. 
Un estudi de l´European Enviroment Agency preveu que les comarques gironines 
tindran un risc «alt» de patir inundacions de cara a l´any 2020. Es tracta d´una de les 
zones amb més perill de tota la península Ibèrica -ja que pràcticament la resta del país 
està qualificat de «moderat»-, però va en consonància amb la resta dels Pirineus, ja 
que en tota aquesta zona el risc és alt. Tot i això, dins de les comarques gironines la 
zona de la Costa Brava serà la que experimentarà un menor risc, ja que en aquesta 
zona les possibilitats d’inundació seran «moderades». 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dilluns 19 de maig de 2008 
 
TURISME 
 

• Unes 50.000 persones han visitat l'exposició de flors de Girona tot i els 
efectes del mal temps. 
L'Ajuntament de Girona calcula que unes 50.000 persones hauran visitat la 53a edició 
de l'exposició de flors de Girona, que es va estrenar el 10 de maig i va finalitzar ahir. És 
un balanç semblant al de les últimes tres edicions i, per tant, el mal temps i la pluja 
present en alguns dies com ahir, no ha tingut la incidència que, inicialment, es podia 
preveure. Els organitzadors van fer una valoració positiva d'aquesta edició, que va 
coincidir amb la de l'alcaldessa de Girona, Anna Pagans. 
Ampliar la notícia:VilaWeb - El Punt 
 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008051100_2_264941__Girona-Girona-comptar-places-hoteleres-quan-sobrin-establiments-2010
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008051400_5_265528__ECONOMIA-Girona-mante-provincia-inflacio-alta-Catalunya
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008051600_3_266049__COMARQUES-estudi-UEdiu-Girona-tindr-risc-dinundacions-partir-2020
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2861142


Dimarts 20 de maig de 2008 
 
ECONOMIA 
 

• Gairebé 4.000 societats gironines han presentat el seus comptes per via 
telemàtica 
Un total de 3.757 empreses de les comarques gironines ha utilitzat el servei de 
presentació telemàtica del Col·legi de Registradors a l'hora de presentar els llibres 
comptables anuals en la campanya que va finalitzar el passat 30 d'abril. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
SERVEIS 

 
• Càrites de Girona preveu que el nombre d´atesos en 2008 augmenti un 80% 

Càrites Diocesana de Girona calcula que durant el 2008 s'haurà incrementat la xifra de 
persones ateses en un 80% respecte a l'any passat i un 115% respecte al 2006. De fet, 
en els primers sis mesos del 2008, hauran atès les mateixes persones que en tot l'any 
passat. Així ho estipula un informe que han elaborat amb dades de nou centres 
diferents de les comarques gironines, on s'apunta com a una de les principals causes 
d'aquest augment l'expulsió del mercat laboral per la crisi econòmica i unes polítiques 
socials insuficients, per part sobretot de la Generalitat. A més, per primer cop ha 
augmentat el nombre de propietaris d'habitatges que no poden fer front a les 
hipoteques contractades. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
 

Dimecres 21 de maig de 2008 
 
ECONOMIA 
 

• El nombre de treballadors estrangers puja un 5,6% en un any a Girona tot i 
la crisi de la construcció. 
Girona comptava a finals del mes d'abril a amb 59.243 treballadors estrangers afiliats a 
la Seguretat Social, fet que suposa un creixement interanual del 5,6%. Tot i ser inferior 
al creixement mitjà a Catalunya (6%) i de l'Estat (7,8%), les dades constaten que el 
nombre d'immigrants amb feina segueixen creixent tot i l'increment de la desocupació a 
la construcció, sector amb una elevada concentració de treballadors estrangers. 
En el conjunt de l'Estat, el nombre d'estrangers afiliats a la Seguretat Social va 
augmentar el mes d'abril passat en 26.588 ocupats, fet que suposa un 1,28% respecte 
al mes anterior. Amb això el total d'immigrants inscrits en el sistema va superar per 
primera vegada la xifra de 2,1 milions (2.100.246), la majoria dels quals de nacionalitat 
marroquina o equatoriana, segons dades del Ministeri de Treball i Immigració.  
Set de cada deu estrangers (71,7%) que cotitzen a la Seguretat Social s'enquadren en 
el Règim General i dins d'aquest, un de cada quatre, un total de 364.211 persones, 
treballa en la construcció. Destaca la dada que aquest sector va perdre l'abril 5.196 
afiliats estrangers (-1,4%) respecte al mes anterior i compta amb 39.254 immigrants 
menys que fa un any (-9,7%). 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• Creix la pobresa a Girona a conseqüència de la crisi 
La desacceleració econòmica que travessa el país i que està causant la destrucció de 
llocs de treball està provocant un augment de la pobresa a les comarques gironines. El 
servei d'acollida de Càritas de Girona ha atès durant el primer trimestre d'aquest any 
2.194 persones que sol·liciten primeres necessitats, com aliments o diners per pagar la 
factura del gas. Si la situació es manté igual, l'entitat preveu tancar aquest any amb 
8.776 atesos, un 80% més que el 2007 i un 115% més que el 2006. 
Ampliar la notícia:Avui 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008052000_5_266707__Economia-Gairebe-4000-societats-gironines-presentat-seus-comptes-telemtica
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008052000_3_266819__Comarques-Crites-Girona-preveu-nombre-datesos-2008-augmenti
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008052100_5_266930__Economia-nombre-treballadors-estrangers-puja-Girona-crisi-construccio
http://paper.avui.cat/article/societat/127014/creix/la/pobresa/girona/consequencia/la/crisi.html


 
Dijous 22 de maig de 2008 
 
ECONOMIA 

 
• Hisenda ja ha retornat 17 milions de e a 27.024 contribuents gironins 

L'Agència Tributària ha abonat ja a Catalunya un total de 375.380 devolucions de 
Renda -un 79,6% més que en el mateix període de l'any passat- per un import de 
267,8 milions d'euros -un 89,7% més que el 2007-, segons dades de maig. En el cas de 
les comarques gironines, d'un any per l'altre s'han duplicat el nombre de devolucions i 
l'import. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• La crisi immobiliària impulsa la subhasta d´habitatges a les comarques 
gironines. 
Reser Subastas y Servicios Inmobiliarios subhastarà a Barcelona immobles de 
Catalunya, Aragó i les Balears per un valor de sortida de 42 milions d'euros, segons ha 
informat la companyia de subhastes. Els actius s'oferiran amb importants descomptes, 
que en alguns casos sobrepassen el 50% del valor comercial. És el cas d'un pis de 
Tossa de Mar que, segons Reser, té un preu de sortida de 160.000 euros quan el seu 
valor comercial és de 326.181 euros. En total, la companyia posa a la venda un total de 
6 immobles -5 habitatges i un garatge- a la demarcació. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• Girona és l’única província catalana on pugen les captures 
Les captures de la flota pesquera de Catalunya han descendit un 3,39% l'any passat, 
amb un total de 35.754 tones de productes pesquers, si bé el preu en primera venda 
ha augmentat un 7,79% respecte a l'any anterior. Segons dades del Departament 
d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat, el descens de captures ha 
estat general a Catalunya excepte en la demarcació de Girona, on l'any passat es van 
pescar 14.676 tones de peix amb 53,2 milions d'euros de negoci. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

TURISME 
 

• El turisme gai es fixa en la Costa Brava i Girona com una àrea per expandir-
se. 
Els experts ressalten el gran atractiu que una ciutat com Girona i una zona com la 
Costa Brava està tenint entre el potencial visitant homosexual. En general, tots van 
concloure ahir que la promoció i l'aplicació de polítiques que potenciïn aquest turisme 
poden incrementar l'activitat del sector i convertir Girona en territori de referència entre 
el públic LGTB (Lèsbic, Gai, Transsexual i Bisexual). La regidora de Promoció 
Econòmica, Cristina Alsina, va assegurar que Girona es tracta d'un sector que "ens 
interessa" i que es tindrà en compte "a l'hora de promocionar la ciutat, ja que és un 
dels segments amb més projecció de futur". Alsina va assegurar que a l’Ajuntament li 
agradaria créixer en espais gayfriendly-on admeten obertament aquest col·lectiu encara 
que no es tracti d'un local específic per a ells- a la ciutat de Girona, que actualment 
compta amb 13 espais (79 en tota la Costa Brava), però que no és funció del consistori 
aconseguir-ho, sinó dels mateixos empresaris. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

Divendres 23 de maig de 2008 
 
ECONOMIA 

 
• Les exportacions gironines augmenten un 5% el primer trimestre de l´any 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008052200_5_267147__Economia-Hisenda-retornat-milions-27024-contribuents-gironins
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008052200_5_267160__Economia-crisi-immobiliria-impulsa-subhasta-dhabitatges-comarques-gironines
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008052200_3_267138__Comarques-Girona-lunica-provincia-catalana-pugen-captures
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008052200_3_267131__Comarques-turisme-fixa-Costa-Brava-Girona-expandirse


Les empreses de les comarques gironines van exportar en el primer trimestre de l'any 
productes valorats en 878 milions d'euros, la qual cosa suposa un creixement del 
4,96% respecte al mateix període de 2007. Així mateix, a la demarcació es van 
importar béns valorats en 618,7 milions, fet que suposa un creixement del 14,6%. 
L'evolució de les exportacions duplica el creixement mitjà català (+2,21%) i 
lleugerament per sota les del conjunt de l'Estat (5,1%). 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

MOBILITAT 
 

• L’augment del 32% de viatgers a l´aeroport entre gener i abril és el més alt 
de l´Estat. 
L'aeroport de Girona continua escalant posicions dins els més importants de l'Estat. El 
passat mes d'abril va ser ja el novè per número de passatgers rebuts (461.555, segons 
dades d'Aena), amb un important creixement del 15% respecte abril de 2007. 
Important perquè en abril de 2007 hi havia vacances de Setmana Santa, mentre que 
aquest any es van celebrar el mes de març, d'aquí que la majoria d'aeroports i el 
mateix total de l'estat hagin experimentat decreixement comparant els mesos d'abril 
d'un i altre any. Però és que a més, l'aeroport de Girona es situa el desè de l'estat per 
número de passatgers rebuts en els primers quatre mesos de l'any (quadre de la 
dreta), amb un creixement del 32,4% -el més important, amb diferència, de tots els 
aeroports de l'estat- entre els mesos de gener i abril. Com es veu en el quadre de 
l'esquerra, els aeroports espanyols van rebre el mes d'abril passat 16,6 milions de 
passatgers, un 2,5% menys que en abril de 2007, degut sobre tot, com ha quedat 
explicat, a les vacances de Setmana Santa. Únicament Girona, Sevilla i Lanzarote, entre 
els aeroports més importants, van experimentar un creixement, si bé va ser molt més 
important en l'aeroport gironí que en els altres dos. Alguns aeroports menors com 
Còrdova i Albacete van créixer gairebé un 30% i un 40%, però les seves xifres 
absolutes són gairebé imperceptibles. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

Dissabte 24 de maig de 2008 
 
TURISME 

 
• Les pernoctacions d’estrangers a hotels gironins cauen un 11%. 

Les pernoctacions als hotels gironins van caure un 6,5% en el períodes març- abril de 
2008, respecte els mateixos mesos de 2007. I encara sort del turisme espanyol, perquè 
les pernoctacions d'estrangers van disminuir un 11% en aquests mateixos mesos. I per 
què comparem junts els mesos de març i abril? Doncs perquè en 2007 les vacances de 
Setmana Santa es van celebrar el mes d'abril, i en 2008 van ser a finals de març. Per 
tant, comparar el mes de març de 2007 amb el de 2008 pot dur a equívocs, igual que 
fer-ho només amb l'abril, que ens donaria un descens en les pernoctacions del 15%. La 
suma de tots dos sí que dóna una idea real aproximada de les variacions que han tingut 
lloc entre 2007 i 2008, Setmana Santa inclosa. 
Els mesos de març i abril de 2008, per tant, els hotels de la demarcació gironina van 
registrar 1.498.720 pernoctacions (669.988 d'espanyols i 828.752 d'estrangers), segons 
dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Durant els mateixos mesos de 2007, els hotels 
gironins havien aconseguit arribar a les 1.583.323 pernoctacions, 651.732 de les quals 
de turistes espanyols, i 931.591 de turistes estrangers. 
Com s'observa, el descens es deu essencialment al turisme estranger, ja que les 
pernoctacions dels turistes nacionals no només no han baixat, sinó que s'han 
incrementat en més de 18.000. Un increment que no ha estat suficient, de tota 
manera, per compensar les 102.839 pernoctacions estrangeres que s'han perdut d'un 
any a l'altre. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008052300_5_267383__ECONOMIA-Milloren-exportacions-gironines-primer-trimestre-crisi
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008052300_3_267368__Comarques-Laugment-viatgers-laeroport-entre-gener-abril-lEstat
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008052400_3_267556__Comarques-pernoctacions-destrangers-hotels-gironins-cauen


 
• Dos de cada tres alumnes de la Universitat de Girona són dones 

Gairebé dos de cada tres alumnes de la Universitat de Girona són dones, segons les 
dades de l'ensenyament universitari corresponents al curs passat, que ahir va fer 
públiques l'Instituto Nacional de Estadística (INE). El pes femení també es constata en 
el fet que, dels 2.754 alumnes que van començar el curs, 1.621 eren dones, i1.133, 
homes. En general, el nombre d'alumnes matriculats a les universitats catalanes va 
disminuir un 3,6% respecte al curs anterior; en el cas de la UdG, un 3,1%. 
Ampliar la notícia:Vilaweb - el Punt 
 
 

Dilluns 26 de maig de 2008 
 
MEDI AMBIENT 

 
• Les capçaleres del Ter i la Muga reben pluges de 100 litres per metre quadrat 

Les pluges que especialment ahir van caure a les comarques gironines van aportar un 
important cabal als dos rius amb embassaments: la Muga i el Ter. Així, al migdia, a la 
Vajol havien caigut 117 litres per metre quadrat, mentre que a la conca del Ter, 
Queralbs va rebre 100 litres per metre quadrat; Molló, 94,8; Sant Pau de Segúries, 
72,2; Núria, 100; i Ulldeter, 54. Unes precipitacions que van acompanyar l'increment 
del cabal dels pantans, de manera que a la conca del Ter, Susqueda va passar d'un 
30,68% el diumenge passat a un 31,42%, amb un augment del 0,74%, mentre que el 
de Sau va experimentar un augment força significatiu amb un 8,32%, passant d'un 
27,57% a un 35,89% -el nivell de l'aigua embassada ja arriba a la porta de l'església-. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
 

SALUT 
 

• La meitat dels ciutadans gironins de més de 15 anys d´edat no ha fumat mai 
Quan falta menys d'una setmana perquè se celebri el Dia Mundial sense Tabac (serà 
aquest dissabte 31 de maig), les dades més recents de què disposa el Departament de 
Salut sobre el consum d'aquesta substància a Catalunya i, concretament, a les 
comarques gironines, revelen que poc més de la meitat de la població de Girona de 
més de quinze anys no ha fumat mai. Així es desprèn de l'Enquesta de Salut de 
Catalunya de l'any 2006, que recull les estadístiques més actualitzades que es coneixen 
sobre la salut dels ciutadans de la regió sanitària de Girona. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
ENSENYAMENT 

 
• El sector est de Girona fa rebaixar l'absentisme a l'ESO, tot i que encara és 

del 27%. 
El sector est de Girona ha fet rebaixar ostensiblement l'absentisme escolar dels alumnes 
en l'etapa d'ESO des del 2001, quan un 35% d'alumnes no acostumaven a anar a 
l'institut, mentre que en aquest curs l'índex d'absentisme s'ha situat en el 27%. 
Aquesta reducció s'ha obtingut gràcies al projecte d'acompanyament a l'escolaritat que 
ajuda els alumnes a continuar els estudis i superar l'etapa obligatòria. 
Ampliar la notícia:VilaWeb - el Punt 
 

• Els immigrants ocupen tres de cada quatre nous llocs de treball. 
Els treballadors estrangers ocupen tres de cada quatre noves feines a Catalunya, 
segons l'indicador de mercats laborals de comunitats autònomes Adecco del primer 
trimestre de l'any. Tot i això, l'índex d'atur continua sent molt superior entre la 
comunitat immigrant, arribant a una taxa del 35,5%. 
Ampliar la notícia:la malla 

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2868851
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008052600_3_267828__COMARQUES-capaleres-dels-rius-gironins-reben-pluges-litres-metre-quadrat
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2869552
http://www.lamalla.net/economia/article?id=198364


 
 

Dilluns 26 de maig de 2008 
 
ECONOMIA 
 

• La facturació per venda de tabac s’estanca a Girona el primer trimestre de 
l’any 
La venda de tabac a les comarques gironines va registrar una facturació de 116,3 
milions d'euros en el primer trimestre de l'any. Això suposa un creixement del 3,5% 
respecte als tres primers mesos de 2007, cosa que a la pràctica suposa un clar 
estancament, perquè és inferior al 4% que s'ha elevat el preu mitjà dels paquets. En el 
conjunt de l'Estat, la facturació va augmentar un 8,75% el primer trimestre, de manera 
que el sector es manté aliè a la desacceleració general del consum. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dimecres 28 de maig de 2008 
 
MOBILITAT 
 

• Ryanair ha transportat 50.000 viatgers entre Girona i Madrid 
L'aerolínia de baix cost irlandesa Ryanair va transportar 50.000 passatgers en la ruta 
entre Girona i Madrid-Barajas en els seus primers set mesos d'operacions, segons va 
informar ahir la companyia, que preveu tancar el seu actual exercici fiscal amb 60 
milions de viatgers transportats, 5 dels quals ho seran des de l'aeroport de Girona, si es 
compleixen les previsions. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
• La integració tarifària del transport públic a 46 municipis gironins entra en 

servei el 12 de juny 
L'ATM de l'Àrea de Girona espera superar els cinc milions de passatgers en 2008. 
La integració tarifària del transport públic a 46 municipis de l'àrea de Girona entrarà en 
servei el proper 12 de juny. A partir d'aquesta data ja es podrà fer servir un abonament 
mensual, que permetrà als usuaris moure's amb un únic bitllet integrat. Més endavant, 
al juliol i al setembre, entraran en funcionament noves modalitats d'abonament. L'àrea 
urbana de Girona s'ha dividit en set zones (que abasten tota la comarca, i part del Pla 
de l'Estany i la Selva), que determinen les diferents tarifes. Depenent del tipus 
d'abonament escollit, els usuaris poden estalviar-se fins a un 88% del cost actual dels 
bitllets. El secretari per a la Mobilitat del PTOP, Manel Nadal, ha ressaltat durant la 
presentació de la integració que el que es pretén és 'fidelitzar' els usuaris del transport 
públic. Els abonaments es vendran a més de 180 establiments -principalment quioscos i 
estancs- de les zones que apliquin el bitllet integrat. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

ENSENYAMENT 
 

• Més del 92% dels alumnes gironins que faran P3 el curs vinent han entrat al 
centre escollit en primera opció 
Més de 7.100 dels 7.687 gironins que el curs vinent faran P3 estudiaran als centres que 
els seus pares han escollit en primera opció. Això representa un 92,4% dels alumnes, 
cosa que suposa que les comarques gironines es posen al davant de la mitjana 
catalana, que és del 90,3%. Però això no passa a primer d'ESO: a la demarcació han 
entrat en primera opció el 90,8% dels 5.281 preinscrits, mentre que la mitjana catalana 
se situa en el 92,6%. Les aules catalanes tindran el proper curs 3.000 alumnes més. 
Ampliar la notícia:VilaWeb 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008052700_5_268116__Economia-facturacio-venda-tabac-sestanca-Girona-primer-trimestre-lany
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008052800_3_268341__Comarques-Ryanair-transportat-50000-viatgers-entre-Girona-Madrid
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008052800_2_268467__Girona-integracio-tarifria-transport-public-municipis-gironins-entra-servei-juny
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2873155


 
Dijous 29 de maig de 2008 
 
ECONOMIA 

 
• La compra d´habitatges es desploma un 45,5% a Girona el primer trimestre. 

Les estadístiques mostren la virulència de l'aturada del sector immobiliari a les 
comarques gironines. Així, segons dades fetes públiques ahir per l'Institut Nacional 
d'Estadística, la compravenda d'habitatge va registrar un descens del 45,5% a les 
comarques gironines el primer trimestre, mentre que la constitució d'hipoteques cau un 
37,2%. I la situació podria anar a pitjor, segons un informe presentat ahir per la 
consultora Forcadell i la Universitat de Barcelona. D'aquesta forma entre gener i març 
de 2008 s'han venut a Girona 2.927 habitatges, molt lluny dels 5.370 del primer 
trimestre de 2007. Mentrestant, des de principis d'any s'han constituït a Girona 5.200 
hipoteques sobre vivenda, un 37,2 per cent menys que en els tres primers mesos de 
l'any passat. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
TREBALL 
 

• Prop de 700 gironins amb risc d´exclusió social han trobat feina gràcies al 
programa Incorpora 
Entre els beneficiaris hi ha immigrants, discapacitats o afectats per violència de gènere. 
El programa d'integració laboral Incorpora de l'Obra Social La Caixa ha aconseguit 
inserir un total de 697 persones a Girona des de l'any 2006, de les quals 303 van 
registrar-se l'any 2007 i els 73 restants durant el que portem d'any. Aquest programa 
compta amb un total de 12 entitats socials de les comarques gironines que s'ocupen 
dels col·lectius de major risc social -joves, aturats de llarga durada, víctimes de 
violència de gènere, persones immigrades o amb discapacitats físiques o psíquiques- i 
amb el suport de la Fundació Pimec de Girona. El seu principal objectiu és establir ponts 
entre aquestes entitats i el món empresarial per tal de facilitar la inserció d'aquests 
col·lectius. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Divendres 30 de maig de 2008 
 
MOBILITAT 
 

• El transport públic entre Girona i Salt va superar els 1,6 milions de viatgers el 
2007. 
Les tres línies de transport públic entre Girona i Salt van superar els 1,6 milions de 
viatgers durant el 2007. L'increment va superar els 265.000 usuaris i va significar el 
43% de l'increment de totes les 12 línies urbanes -incloent-hi la línia circular de Salt-. 
Aquests tres serveis suposen un terç de tots els usaris del transport públic de l'àrea 
urbana, que el 2007 va arribar a ser de 4,7 milions de viatgers. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• A prop dels 2 milions durant el 2008 
La tendència actual marca un creixement semblant per a l'any actual, la qual cosa 
situaria les xifres de viatgers molt a prop dels 2 milions. Els càlculs actuals situen els 
percentatges en la mateixa tendència que el 2007, cosa que ja donaria una xifra 
superior als 1,8 milions d'euros. La integració tarifària que es posarà en marxa al juny 
pot provocar una nova embranzida que arrossegaria a l'alça el nombre d'usuaris actuals 
i s'hauria aconseguit un increment de més d'un 33% respecte al 2006. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
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SALUT 
 

• Un de cada 3 gironins que pateix un atac de cor mor abans d´arribar a 
l´hospital. 
Un de cada tres gironins que pateix un infart agut de miocardi mor abans d'arribar a 
l'hospital. Així ho indicaven les dades recollides els anys 97 i 98 pel Registre Gironí del 
Cor (Regicor), i així ho segueixen indicant les xifres que aquesta entitat, que ara 
compleix trenta anys, està recollint als diversos centres de la regió sanitària de Girona. 
En canvi, fent balanç d'aquestes tres dècades, Regicor ha constatat que, entre els que 
ingressen a l'hospital, les morts durant el mes següent s'han reduït en un 400 per cent, 
i les defuncions fins a deu anys després han baixat un 20 per cent. De tot plegat en van 
parlar ahir els responsables del registre gironí en l'acte de presentació de la jornada 
científica que, per celebrar aquests trenta anys d'existència, se celebra durant tot el dia 
d'avui al Centre Cultural La Mercè de Girona. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dissabte 31 de maig de 2008 
 
DEMOGRAFIA 
 

• Les dones gironines tenen una mitjana de 1,61 fills 
Les dones que viuen en les comunitats del nord d'Espanya són, pel general, les que 
menys fills tenen, mentre que les murcianes i andaluses, juntament amb les residents a 
Ceuta-Melilla, són les que tenen més descendència. A Girona, la mitjana és de 1,61 fills. 
Així es desprèn de l'estudi «Espanya en xifres 2008», publicat aquesta setmana per 
l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i que ofereix una visió actualitzada sobre diferents 
aspectes de la realitat social i econòmica del país. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

SERVEIS 
 

• Els casos atesos per violència de gènere a les comarques de Girona pugen un 
43% el 2007 
El Centre d'Acollida per a Dones Maltractades (CADM) de Girona va atendre durant el 
2007 un 43% més de casos per accions contra la violència de gènere. El 2006 el CADM 
de Girona va atendre a 39 dones que havien estat víctimes d'agressions per part de la 
seva parella. Mentre que el 2007 la xifra va pujar fins a 56, segons les dades de 
l'Institut de Reinserció Social. Un dels serveis que treballa més a fons per atendre d'una 
manera integral les dones en situació de violència masclista són els Centres 
d'Intervenció Especialitzada (CIE). A Catalunya existeixen tres centres d'aquestes 
característiques. AlBaix Llobregat, a les Terres de l'Ebre i a Salt. En aquest darrer es 
van atendre 147 dones durant el 2006, i 100 més el 2007. D'aquesta manera aquests 
247 casos que van entrar al Centre representen un 68% més respecte a l'any anterior. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
 
 

Edita: 
L’ Observatori 

Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial (UMAT)  
Ajuntament de Girona 

Tel contacte: 972 419 417 
e-mail: observatori@ajgirona.org 
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Diumenge 1 de juny de 2008 
 
CULTURA 

 
• El servei de suport educatiu de Càritas de Girona ha atès més de 4.000 

infants i joves en deu anys. 
El Servei d'Intervenció Educativa de Càritas Diocesana de Girona (SIE) va celebrar ahir 
el desè aniversari amb una festa al col·legi Maristes de la ciutat, on van assistir unes 
quatre-centes persones entre alumnes, voluntaris i tècnics. El SIE ha atès més de 4.000 
infants i joves en aquests deu anys, i aquest curs hi ha en funcionament 22 SIE amb 
uns 450 alumnes, repartits en diferents poblacions gironines. La festa d'ahir va incloure 
un festival amb participació dels SIE i una actuació musical. 
Ampliar la notícia:Vilaweb - El Punt 

 
Dilluns 2 de juny de 2008 
 
MOBILITAT 

 
• L´aeroport de Girona va rebre a l´abril més passatgers de baix cost que el de 

Madrid 
L'aeroport de Girona va rebre el mes d'abril més passatgers de baix cost que l'aeroport 
de Madrid- Barajas. Els 207.710 viatgers de baix cost que van arribar a Girona el mes 
passat -la majoria a bord d'aeronaus de Ryanair- suposen un increment de l'11,5 per 
cent respecte març -i això que en aquest mes va haver-hi les vacances de Setmana 
Santa- i fan que Girona hagi rebut en els primers quatre mesos de l'any uns 713.000 
passatgers de línies de baix cost, xifra que suposa un increment del 26,1 per cent 
respecte el primer quadrimestre de 2007. L'aeroport Madrid- Barajas va rebre a l'abril 
184.936 passatgers d'aquest tipus de línies aèries, si bé en el global dels primers quatre 
mesos es situa davant de Girona, amb més de 750.000 passatgers. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dimarts 3 de juny de 2008 
 
HABITATGE 

 
• Un terç dels habitatges acabats a Girona els últims dos anys s´ha quedat 

sense vendre. 
Molts experts coincideixen a assenyalar que l'excés de producció d'habitatge dels últims 
anys és, en part, responsable de l'actual crisi immobiliària. Tot i que no hi ha dades 
oficials sobre l'estoc d'habitatges sense vendre, el creuament de dades de pisos acabats 
del Col·legi d'Aparelladors amb les de compravenda de vivendes noves del Col·legi de 
Registradors permet fer una estimació molt aproximada de la situació. Així, a les 
comarques gironines s'han acabat els anys 2006 i 2007 un total de 26.214 nous 
habitatges, mentre que els registradors han certificat només la compra de de 17.202 

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2878732
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008060200_3_269245__COMARQUES-Laeroport-Girona-supera-Madrid-turistes-baix-cost-labril


vivendes. Això suposa un estoc de pisos sense vendre lleugerament superior als 9.000, 
prop d'un terç del total d'acabats. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

SERVEIS 
 

• L'oficina del TAV a Girona atén 74 consultes durant la primera setmana 
L'oficina d'informació que Adif ha obert a Girona sobre el projecte de fer subterrani el 
TAV ha atès 74 consultes durant la primera setmana de funcionament. Des del dia 21 
de maig que es va obrir aquesta oficina d'atenció al ciutadà al carrer Pierre Vilar, a 
tocar de l'estació, s'han rebut una vintena de trucades telefòniques per sol·licitar 
informació sobre el projecte del TAV. 
Ampliar la notícia:VilaWeb 

 
Dimarts 3 de juny de 2008 
 
TREBALL 
 

• L´atur es dispara a Girona 
Les xifes mensuals de l'atur registrat han confirmat el pèssim moment del mercat 
laboral a les comarques gironines. Segons dades fetes públiques ahir pel Ministeri de 
Treball, a Girona hi ha 26.811 aturats, un 35,12% més que el maig de l'any passat. La 
xifra desocupats creix en tots els sectors, especialment a la construcció, que té un 
118% més de persones sense feina que ara fa un any. Així mateix, el nombre 
d'immigrants residents a Girona registrats a l'atur s'ha pràcticament duplicat els últims 
dotze mesos. Les dades constaten que Girona és la sisena demarcació de tot l'Estat on 
més ha pujat la desocupació en un any després de Castelló (59,8%), Múrcia (43,6%), 
Guadalajara (40,5%), Tarragona (37,5%) i Lleida (36,4%). 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

Dijous 5 de juny de 2008 
 
SERVEIS 
 

• El consum d´energia d´origen domèstic ha augmentat un 39 per cent en sis 
anys 
El consum d'energia d'origen domèstic va augmentar un 39% entre els anys 2000 i 
2006 a les comarques gironines, la qual cosa significa que cada habitant de la 
demarcació va incrementar en un 15% la seva despesa en electricitat. Així doncs, 
l'augment de la despesa energètica ha estat molt superior a l'increment de població 
experimentat. En aquest sentit, destaquen especialment els casos de Celrà, on el 
consum d'electricitat per habitant ha crescut un 70%, i Vidreres, on s'ha registrat un 
descens del 30%. Tot i això, només la comarca del Ripollès compta amb una producció 
d'electricitat estrictament a través de fons renovables que sigui realment important 
(80%). A la resta de la demarcació, la producció amb fonts renovables sol anar 
acompanyada d'altres tècniques com la cogeneració o els grups electrògens. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
MOBILITAT 
 

• El nou vial de la frontissa de Santa Eugènia de Girona tindrà un trànsit diari 
d'uns 3.500 vehicles 
El nou vial que s'ha de construir a la frontissa de Santa Eugènia de Girona es preveu 
que tingui un trànsit de 3.475 vehicles diaris. Així ho conclou un estudi de l'Ajuntament 
de Girona sobre els canvis de trànsit que provocarà l'obertura d'aquest vial. Un dels 
efectes serà reduir un 40% el pas de vehicles pel carrer Maçana o un 60% en el cas de 
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la travessia de Santa Eugènia. L'obra se circumscriu a l'execució del pla de barris que 
inclou també la reurbanització de diversos carrers. 
Ampliar la notícia:VilaWeb - el Punt 

 
Divendres 6 de juny de 2008 
 
SERVEIS 

 
• El consum d’aigua a l’àrea de Girona va baixar al maig i se situa als nivells de 

1990. 
El consum d'aigua segueix baixant a l'àrea urbana de Girona i en el mes de maig es va 
situar als nivells de 1990. Segons les dades facilitades per la regidoria de Sostenibilitat, 
el consum va ser de 709.000 metres cúbics mentre que l'any passat la xifra va ser de 
865.215 metres cúbics. És un estalvi gairebé de 160.000 metres cúbics, un 18% del 
consum de 2007. No obstant això, l'aigua estalviada al maig significa només un 0,06% 
de la capacitat total del pantà de Susqueda (233 hm3). 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dissabte 7 de juny de 2008 
 
HABITATGE 
 

• El preu dels pisos nous baixa fins al 21% a Olot i fins al 13% a Girona 
Els preus dels pisos continuen baixant. Pel que fa a l'obra nova, el cas que més destaca 
és Olot, on hi ha zones en què la disminució arriba al 21%, l'abril del 2008, respecte al 
que valien fa dotze mesos. A la ciutat de Girona, la caiguda de preus arriba en alguns 
casos al 13% i, en general, en la majoria de zones dels municipis inclosos en l'últim 
estudi del Gremi de Promotors i Constructors i el Col·legi API de Girona, els preus 
baixen. Els lloguers, en canvi, s'han disparat, i on més ho han fet ha estat a Palafrugell. 
Ampliar la notícia:VilaWeb - el Punt 

 
Dimarts 10 de juny de 2008 
 
TURISME 
 

• 70.500 pernoctacions menys a Girona en 2 mesos confirmen la crisi del 
turisme estatal 
El director general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Joan Carles Vilalta, va 
certificar diumenge la contenció de despeses dels turistes catalans i espanyols a 
Catalunya, "sobretot del turisme espanyol", va apuntar. Una contenció que en un àmbit 
més proper com és el de les comarques de Girona també es deixa notar, ja que les 
pernoctacions en el conjunt d'establiments turístics gironins dels dos darrers mesos -les 
dades de maig encara no s'han fet públiques- han estat 70.500 menys que el 2007. Al 
descens en el nombre de pernoctacions cal afegir-hi una menor despesa dels turistes 
que finalment han vingut, si bé aquesta dada de moment no ha estat quantificada. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dijous 12 de juny de 2008 
 
ECONOMIA 
 

• L´IPC de Girona s’enfila fins al 5,3% el maig, el més alt des del març de 1994 
L'Índex de Preus al Consum (IPC) del maig a les comarques de Girona s'ha enfilat fins 
al 5,3%, després d'una pujada dels preus de vuit dècimes en relació amb el mes 
anterior, segons va informar aquest dimecres l'Institut Nacional d'Estadística (INE). 
Aquest índex inflacionari del 5,3% no es registrava en el conjunt de les comarques 
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gironines des del mes de març de 1994. Els preus han augmentat impulsats pel 
comportament dels carburants, que registren un increment del 5,7%, els productes 
energètics, amb una pujada del 4,3% i els aliments frescos, que augmenten el 2,6%. Al 
conjunt de Catalunya els preus han augmentat el 4,5% i al conjunt de l'Estat espanyol 
el 4,6%. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dilluns 16 de juny de 2008 
 
MOBILITAT 
 

• La meitat de les places d'aparcament de Girona són gratuïtes, però lluny del 
centre 
Més de la meitat de les places d'aparcament de Girona són gratuïtes, el problema és 
que les grans bosses de pàrquing són lluny del centre. Dels més d'11.000 aparcaments 
per a cotxes, uns 6.000 són gratuïts, mentre que més de 5.000 són de pagament. Si 
s'analitza només el sector centre de la ciutat, des de la Devesa fins al parc del Migdia, 
es comprova que les places que s'han de pagar dupliquen en nombre les places 
gratuïtes. Així, de les 6.500 del sector, unes 4.500 són aparcaments privats o amb 
concessió pública on s'ha de pagar. Els hàbits dels gironins provoquen dificultats per 
aparcar en determinades hores del dia, i des del consistori es reiteren les campanyes 
per fomentar el transport públic, així com animar els ciutadans a desplaçar-se a peu o 
amb bicicleta. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
ECONOMIA 
 

• La creació de noves empreses cau un 28% a Girona el primer quadrimestre 
La desacceleració econòmica i la caiguda de la confiança empresarial estan passant 
factura als indicadors de dinamisme econòmic. Un dels més clars és l'estadística de 
cració d'empreses que, a partir de dades del Registre Mercantil, publica mensualment 
l'Institut Nacional d'Estadística. Segons aquestes dades, en els quatre primers mesos de 
l'any, a Girona s'han creat un 28% menys d'empreses que en el primer quadrimestre de 
2007. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dimecres 18 de juny de 2008 
 
MEDI AMBIENT 
 

• Vilobí registra 71 litres de pluja en 4 hores i fa créixer l´Onyar a Girona 
Una intensa pluja va afectar durant el matí d'ahir la població de Vilobí d'Onyar. De fet, 
en quatre hores, l'observatori que el Servei Meteorològic de Catalunya té en aquesta 
població selvatana va registrar fins a 71,1 litres per metre quadrat. Una quantitat que 
les rieres de la zona inevitablement van conduir fins al riu Onyar que, a partir de les 
cinc de la tarda, al seu pas per la ciutat de Girona tenia un aspecte totalment diferent al 
que està acostumat: l'aigua baixava amb virulència, la crescuda més important des de 
fa temps i que no havia experimentat durant les últims set setmanes de pluges 
continuades i que van acabar, de moment, amb la situació crítica de sequera. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
• Girona és la província catalana on es reciclen menys medicines 

La de Girona és la província catalana que l'any passat va reciclar menys envasos i 
restes de medicaments: un total de 4,29 quilos mensuals per cada mil habitants, xifra 
inferior a la mitjana estatal, que en canvi és superada pel global català. Així es desprèn 
de les dades de Sigre, un sistema promogut i finançat per uns 258 laboratoris a través 
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de l'Associació Nacional Empresarial de la Indústria Farmacèutica (Farmaindustria), que 
també revela que Catalunya va liderar el 2007 la recollida selectiva de medicaments, i 
que va superar la mitjana de l'Estat espanyol en un 30,37%. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Divendres 20 de juny de 2008 
 
ECONOMIA 
 

• El preu del sòl urbà baixa més d´un 40% a la ciutat de Girona l´últim any 
La frenada en sec de les vendes al sector immobiliari i el fre a les noves promocions 
d'habitatge es comença a notar en el preu del sòl, especialment a la ciutat de Girona. 
Aquest és un dels principals factors a l'hora de determinar el preu final d'un pis, ja que 
suposa entre un 40% i un 60% del cost d'adquisició per part del comprador. 
Segons dades del Ministeri d'Habitatge fetes públiques ahir, a les comarques gironines 
el preu mig del sòl urbà es va situar a finals del primer trimestre en 215,2 euros per 
metre quadrat. Això suposa un descens del 2,8% respecte al preu de març de l'any 
passat. El descens experimentat a la demarcació de Girona queda lluny del 7,7% del 
conjunt de l'Estat o del 10,3% de Catalunya. 
No obstant, l'anàlisi detallada de l'estadística del Govern assenyala que a la ciutat de 
Girona el preu del sòl ha baixat un 40,8% en dotze mesos, fins a situar-se en 552,4 
euros per metre quadrat, quan a finals del primer trimestre de 2007 cotitzava a 987,5 
euros. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dijous 21 de juny de 2008 
 
POBLACIO 
 

• Les comarques gironines tenen més població estrangera que habitants 
nascuts a la resta de l'Estat 
Les comarques gironines tenen més població estrangera establerta que habitants 
nascuts a la resta de l'Estat i fora de Catalunya. Aquesta és una de les conclusions de 
les últimes dades de l'INE sobre els padrons. L'any 2008 va començar a la demarcació 
amb 730.298 habitants, que suposa un increment amb més de 24.000 persones en el 
darrer any. La població immigrada suposa en l'actualitat un 20% del total. Una dada 
curiosa és que només un de cada dos habitants ha nascut a la demarcació. 
Un 15% de la població que resideix a les comarques gironines va néixer fora de 
Catalunya i a la resta de l'Estat, però la població estrangera suposa ja un 20,8% del 
total. Si a aquestes xifres hi afegim que només un 51% del total d'habitants han nascut 
en un municipi gironí, queda demostrat que les comarques gironines són un pol 
d'atracció important tant dins de l'Estat com per a la gent estrangera. 
Dos de cada tres habitants de la demarcació han nascut a Catalunya, ja que gairebé 
100.000 catalans nascuts en les altres tres demarcacions del Principat resideixen ara en 
municipis gironins. Per zones geogràfiques, d'Andalusia és d'on provenen la majoria 
d'habitants, sobretot per les immigracions que des d'aquesta zona de l'Estat es van 
produir als anys seixanta i setanta cap a Catalunya. Així, 61.000 dels actuals habitants 
de Girona van néixer en algun municipi andalús. Els extremenys són el segon col·lectiu 
més nombrós establert a Girona, amb més d'11.200 habitants, seguits dels de Castella, 
amb més de 8.000. El territori menys procliu a establir-se en terres gironines és Àlaba, 
des d'on només han arribat 143 persones. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
• Girona arriba als 730.298 veïns, dels quals el 20,3% són immigrants 
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El nombre d'habitants de les comarques gironines creix un 3,41 per cent respecte al 
gener de 2007 i ja és la cinquena província espanyola amb un major ritme de 
creixement, segons les dades de l'INE. 
Les comarques de Girona mantenen la seva línia ascendent com a terra d'acollida de 
població immigrant, ja que aquest col·lectiu ha augmentat un 15,46% en l'últim any; 
un percentatge que equival a 19.856 persones més i ja en sumen 148.230. Aquest és 
un fet determinant en el creixement de la demarcació, que té 24.113 habitants més que 
fa dotze mesos; és a dir, un 3,41% més i ja arriba a les 730.298 persones.  
Girona ha avançat una posició en el rànquing de les províncies espanyoles amb major 
nombre de població i s'ha situat en la cinquena posició, només per darrere de 
Guadalajara, Toledo, Tarragona i les Illes Balears -segons l'últim informe de l'Institut 
Nacional d'Estadística (INE), que ahir va fer públiques l'avenç del padró corresponents 
al gener de 2008. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
ECONOMIA 
 

• Els afectats per acomiadaments col·lectius a la construcció es multipliquen 
per 12 a Girona 
El que alguns han anomenat "normalització" o "ajust necessari" del sector de la 
construcció està passant factura a empreses i treballadors del sector. Les dades d'atur 
pel mes de maig mostraven un creixement del nombre d'aturats del sector a Girona del 
4,6%. Segons fonts sindicals, la majoria de nous aturats registrats pel sector són 
treballadors que acabaven el seu contracte temporal o bé autònoms que s'han quedat 
recentment sense feina. 
No obstant, algunes empreses han començat a utilitzar un instrument per reduir les 
seves plantilles: l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO). Així, en el primer 
quadrimestre de l'any, un total de 37 treballadors gironins de la construcció han vist 
rescindit el seu contracte a causa d'aquest tipus d'acomiadament col·lectiu. Això suposa 
multiplicar per dotze el nombre d'afectats en els primers quatre mesos de l'any anterior. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dimartss 24 de juny de 2008 
 
POBLACIO 
 

• El 20,3% dels gironins són estrangers 
Les darreres dades de població facilitades per l'Instituto Nacional de Estadística (INE) 
revelen que la província de Girona ja té 730.298 habitants, dels quals un 20,3% són 
estrangers. Només en l'últim any la població immigrant s'ha incrementat un 15,46%. 
dels 7.354.441 habitants que tenia censats Catalunya l'1 de gener d'enguany, 
1.100.000 són estrangers. Aquesta xifra suposa un 14,9% de la població, que en el cas 
de les comarques gironines s'incrementa en sis punts. És un percentatge que ens 
equipara a molts països europeus, però amb una diferència substancial: mentre que en 
aquests altres llocs la incorporació d'estrangers s'ha anat realitzant progressivament, a 
Catalunya, i en general a Espanya, s'ha registrat en els últims deu anys, sobretot en els 
darrers sis coincidint amb l'alça de l'activitat econòmica. Com recordava el president de 
la Generalitat, José Montilla, en l'entrevista que publicava diumenge Diari de Girona, la 
immigració "ha tingut un impacte en els serveis bàsics, de caràcter universal i gratuïts 
que prestem, com l'educació i la sanitat, o serveis socials com la dependència i 
l'habitatge". Malgrat el que suposa integrar en tan poc temps un nombre tan elevat de 
persones provinents de molts països diferents i cultures diverses, el president català 
creu que les administracions han tingut present aquest nou escenari: "Si hi ha hagut 
aquest increment tan important en tan poc temps sense grans problemes de cohesió 
social, és en gran perquè som conscients d'això i estem posant les mesures adients". 
Probablement també hi ha ajudat l'activitat econòmica. El gran repte comença ara, en 
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una conjuntura de desacceleració que arriba quan pràcticament no hi ha hagut temps 
d'assimilar i d'integrar els centenars de milers de nouvinguts. El mateix Montilla apunta 
que "prop d'un 40% de les persones que han incrementat les llistes d'atur són 
immigrants". Davant d'aquest repte serà clau el finançament autonòmic. Ni és 
sostenible ni racional que Catalunya rebi per sanitat (una de les potes fonamentals de 
l'estat del benestar) segons la població que tenia el 1999, o sigui un milió menys de la 
que registra actualment. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
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Dimarts 1 de juliol de 2008 
 
HABITATGE 

 
• El preu de l’habitatge cau un 1,5% a Girona el primer semestre de l´any 

Els preus mitjans de l'habitatge de nova construcció a les quatre províncies catalanes 
han disminuït entre un 0,5 i un 1,5% en el primer semestre de l'any, segons les dades 
fetes públiques ahir per la Sociedad de Tasación. Girona és la demarcació on més han 
descendit els preus dels pisos de nova construcció, en concret un 1,5% de mitjana, 
seguida de Barcelona (-0,8%), Tarragona (-0,8%) i Lleida (-0,5%). 
A la ciutat de Girona el metre quadrat d'habitatge nou se situa a dia d'avui en 2.773 
euros, amb un mínim de 2.000 euros a Santa Eugènia- Mas Xirgu i un màxim de 5.772 
euros al Barri Vell. El preu mitjà a la província baixa un 1,5% en els habitatges de nova 
construcció, fins a 2.319 euros per metre quadrat. Puigcerdà se situa com la localitat 
més cara (3.042 euros per metre quadrat), seguida de Girona ciutat (2.773 euros), 
Castell-Platja d'Aro (2.666 euros) i Blanes (2.456 euros). 
El descens dels preus més pronunciat en els últims sis mesos s'ha registrat a Palamós (-
5,8%), a Torroella de Montgrí (-4,3%), a Blanes (-4%) i Roses (-3,8%). 
Per contra, a Puigcerdà han pujat els preus un 1,4%, a Santa Coloma de Farners, un 
1,1%, i a la Bisbal de l'Empordà, un 0,8%, segons l'informe de la Societat de Taxació. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
MOBILITAT 

 
• 278 conductors gironins han perdut el carnet des de l´entrada en vigor dels 

punts 
Davant la Comissió de Seguretat Viària del Congrés, el ministre d'Interior, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, va avançar la setmana passada que les denúncies per conduir sota els 
efectes de l'alcohol han caigut a la meitat des de l'entrada en vigor el desembre de 
2007 del Codi Penal. D'altra banda va anunciar amb la seva compareixença per 
anunciar que els "bons conductors" -aquells que no han perdut cap punt del seu carnet- 
rebran dos punts addicionals als 12 inicials a partir de juliol de l'any que ve, coincidint 
amb els tres anys de vigència de la reforma. D'aquesta manera els "bons" conductors 
tindran 14 punts. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

Dijous 3 de juliol de 2008 
 
HABITATGE 

 
• El nombre d’habitatges projectats a la ciutat de Girona cau un 92% en un 

any 
Els habitatges projectats a la ciutat de Girona durant el primer semestre del 2008 ha 
caigut un 92% respecte el mateix període de fa un any. Segons dades del Col·legi 
d'Arquitectes de Catalunya (COAC), si durant els primers sis mesos del 2007 es van 
projectar 559 habitatges, aquest any la xifra ha caigut fins als 43. 
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Si fa un any Girona era la segona ciutat gironina on més edificis es projectaven, ha 
caigut a la 14a posició. Aquesta davallada s'ha deixat notar a tota la demarcació, on els 
edificis projectats, és a dir, que han superat tots els tràmits i estan a punt per construir-
se, ha descendit un 72,9%, passant dels 7.562 de l'any passat als 2.052 d'enguany. 
Les xifres del COAC posen de relleu casos espectaculars com el de Salt, on només s'ha 
projectat un xalet en els sis primers mesos d'any. Salt es trobava a inicis del 2007 en la 
desena posició en el rànquing de poblacions on més edificis es visaven i ara ha caigut a 
les darreres posicions. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
• La davallada en habitatges projectats arriba al 72,9% el primer semestre 

La davallada del nombre d'habitatges projectats s'accentua cada cop més. A les 
comarques gironines el descens és d'un 72,9%. Del gener al juny se n'han projectat 
2.052, i durant el mateix període de l'any passat van ser 7.562, segons dades fetes 
públiques ahir pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC). El darrer informe posa de 
manifest casos espectaculars, com ara el de Salt, on els arquitectes només han visat 
una casa durant el primer trimestre de l'any, quan aquest municipi s'havia situat l'any 
passat entre els deu primers de la demarcació en nombre. A la ciutat de Girona, el 
descens arriba a un 92%, amb 43 habitatges projectats. 
Ampliar la notícia:Vilaweb - el Punt 
 

SERVEIS 
 

• Les matriculacions d’automòbils cauen més d´un 37% a Girona el juny 
Les matriculacions d'automòbils a les comarques gironines va caure més d'un 37% el 
mes de juny, segons dades facilitades ahir per l'associació de fabricants Anfac i la de 
concessionaris Faconauto. Tot i diferir en les xifres absolutes, ambdues entitats 
constaten un retrocés de les vendes superior al del conjunt de l'Estat el mateix mes (-
31%).  
Aquesta caiguda és la pitjor registrada pel mercat des de 1993. En el primer semestre 
de l'any, les vendes de turismes a Girona han baixat un 24% en relació als primers sis 
mesos de 2007, cosa que demostra la contractació del consum privat a les comarques 
gironines. A nivell estatal, les matriculacions baixen un 17,5% el primer semestre, 
mentre que en el conjunt de Catalunya el descens arriba al 21,3%. 
Segons Faconauto, el descens més acusat de les vendes a Girona el mes de juny el van 
protagonitzar els tot terrenys (-57%), situant-se en 137 unitats venudes. Per la seva 
banda, les vendes de turismes van baixar un 34%. Per canals, destaca el retrocés 
registrat en les vendes a particulars (-26,4%), amb 6.299 vehicles venuts fins al juny. 
Al seu torn, les vendes a flotes de lloguer i a empreses van experimentar un descens 
del 26% i del 17,2%, respectivament, durant el primer semestre de l'any a Girona. 
Així mateix, el segment de vehicles industrials va registrar una caiguda a Girona el mes 
de juny passat, amb una xifra total de 273 matriculacions, cosa que representa una 
baixada del 51% respecte al mateix mes de l'any anterior. La caiguda del ram industrial 
a Girona és superior a la mitjana del mercat espanyol (-42,3%). 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
MOBILITAT 

 
• El tráfico en el aeropuerto de Gerona creció un 28,8% 

En los cinco primeros meses de este año el aeropuerto de Gerona-Costa Brava ha 
registrado un tráfico de 2.121.334 de pasajeros con un aumento respecto al mismo 
periodo del año anterior del 28,8 %, según datos de Aena. En todo el año 2007 el 
aeropuerto tuvo un tráfico de 4.828.751 millones de pasajeros y se efectuaron un total 
de 45.282 operaciones de aeronaves entre despegues y aterrizajes 
El 57% de los pasajeros que vuelan desde el aeropuerto de Gerona-Costa Brava 
proceden de la misma provincia gerundense, lo que supone un aumento de casi 10 
puntos respecto al año 2005, cuando se situaba en el 48%. Por su parte, los viajeros 
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que llegan desde la provincia de Barcelona han pasado de representar del 54% al 44% 
del pasaje. 
En cuanto a los pasajeros de llegada, el 32% son residentes en España, mientras que el 
68% restante tiene en el aeropuerto de Gerona su destino turístico. De estos viajeros 
turísticos, el 33% se queda en la provincia y el resto se reparte en otros destinos. De 
los pasajeros que se quedan en Gerona, la mitad se dirige a la capital y la otra mitad al 
resto de la provincia. 
Ampliar la notícia:Aeroespacial 
 

Divendres 4 de juliol de 2008 
 
SOCIETAT 
 

• Els casaments civils ja doblen els catòlics a les comarques gironines 
Després d'augmentar en més de sis-cents el 2006 respecte el 2005, el nombre de 
casaments civils celebrats a les comarques gironines es va mantenir en 2.297 l'any 
passat, però en canvi va doblar el de matrimonis per l'església catòlica, ja que aquests 
van disminuir en més de cent. Són les dades provisionals que ahir fa fer públiques 
l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que revelen que l'any passat a la província de 
Girona es van casar un total de 3.431 parelles, gairebé un 67 per cent de les quals per 
la via civil enfront del 32,5 per cent que ho van fer per l'església catòlica, i del 0,5 per 
cent que van optar per casar-se a través d'altres religions. Les dades de l'INE també 
fan referència al nombre de naixements, de defuncions i al creixement vegetatiu de la 
població gironina l'any passat, unes xifres que segueixen en la línia de les del 2006, 
encara que amb petites variacions. 
Així, de les 3.431 parelles que es van casar l'any passat a la demarcació, 2.297 ho van 
fer per la via civil, exactament les mateixes que un any abans. En canvi, els nous 
matrimonis catòlics van baixar dels 1.232 registrats el 2006 als 1.116 d'un any següent. 
Per la seva banda, 18 parelles gironines van optar per altres religions el 2007, quatre 
més que les que ho havien fet el 2006. 
Un 1,4 per cent dels matrimonis celebrats a les comarques gironines durant tot l'any 
passat, un total de 55, van ser homosexuals, una xifra molt similar a la de just un any 
abans, quan dels 3.543 casaments que es van formalitzar a la demarcació, 82 van ser 
entre persones del mateix sexe. D'aquests, el percentatge de matrimonis entre dones 
va augmentar lleugerament l'any passat respecte el 2006: 36,4 per cent enfront del 34 
per cent. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
• El nombre de casaments de gironins creix un 20% però el de naixements 

baixa per primer cop en nou anys 
Els gironins es van casar l'any passat un 20% més que el 2006 però en canvi van tenir 
menys nens. Feia nou anys que no hi havia un decreixement de la natalitat. Així ho 
posa en relleu les dades que va fer públiques ahir l'INE, en les quals es confirma una 
tendència que ja fa anys que es nota a les comarques gironines: que cada cop més es 
fan cerimònies civils en detriment dels matrimonis catòlics. L'any passat van néixer més 
nens que nenes, i el mes preferit per casar-se va ser el de juny. 
Ampliar la notícia:Vilaweb - el Punt 

 
Dissabte 5 de juliol de 2008 
 
SERVEIS 

 
• Mig miler d'habitacions més a Girona 

Girona, al desembre del 2005, va omplir un buit, situant a la ciutat un hotel de cinc 
estrelles, l'AC Palau de Bellavista, amb una oferta de 74 habitacions. Mentre que 
l'increment de places hoteleres d'aquests dos darrers anys s'ha produït bàsicament a 
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l'àrea urbana de Girona, les previsions per als dos anys vinents concentren l'augment 
de places a Girona ciutat. 
Ampliar la notícia:Vilaweb - el Punt 

 
• L'àrea de Girona haurà triplicat el nombre d'habitacions d'hotel entre el 2006 

i el 2010 
L'oferta d'allotjaments hotelers a Girona i la seva àrea urbana ha registrat un fort 
increment en els darrers dos anys i mig amb la incorporació de 631 habitacions més. 
L'augment més important s'ha produït a l'àrea metropolitana, que ha afegit mig miler 
d'habitacions a les 250 que ja tenia i ha triplicat així l'oferta hotelera, mentre que 
Girona ciutat, amb l'obertura del primer hotel de cinc estrelles, afegeix 74 habitacions a 
les 460 existents. Tot i l'augment que s'ha produït, els nous hotels previstos faran 
créixer més l'oferta. Està previst que fins al 2010 Girona ampliï en mig miler el nombre 
d'habitacions, i que la seva àrea n'afegeixi 400, és a dir que es guanyaran un miler 
d'habitacions, de manera que entre els anys 2006 i 2010 s'haurà passat de prop de 700 
habitacions a unes 2.200. 
Ampliar la notícia:Vilaweb - el Punt 

 
Dimarts 8 de juliol de 2008 
 
SERVEIS 
 

• L’àrea urbana de Girona assoleix el nivell més baix de consum d’aigua des de 
1988. 
Els veïns de Girona, Salt i Sarrià van continuar exercint com a ciutadans responsables i 
l'estalvi en la depesa d'aigua continua creixent. Encara que ha crescut fins al punt de 
tenir gairebé el doble d'habitants, el consum es va situar al juny passat al mateix nivell 
que el 1988. La xifra és més significativa si es té en compte que habitualment és un 
dels mesos amb més consum per l'arribada de l'estiu. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
• L'índex d'ús del català a Girona, entre els més alts de Catalunya 

El Consorci per la Normalització Lingüística (CNL), la secretaria de Política Lingüística de 
la Generalitat i l'Ajuntament de Girona presentaran demà a la Fontana d'Or (20.00 h) 
els resultats de l'estudi Ofercat a Girona. Aquest estudi mesura l'oferta de llengua 
catalana en una població a través de 124 indicadors. Els resultats de Girona (75 punts 
sobre 100) la situen en la banda alta de les 15 ciutats analitzades del 2001 al 2006. A 
més de Girona, les altres ciutats estudiades el 2006 van ser Tortosa, Mataró i Cornellà i 
l'Hospitalet de Llobregat. Prèviament també s'havien analitzat Lloret de Mar, Salt i Olot. 
En la presentació de demà, hi assistiran el secretari de Política Lingüística i president 
del CNL, Bernat Joan, i l'alcaldessa Anna Pagans. 
Ampliar la notícia:Vilaweb - el Punt 

 
• Girona reuneix en una web de consulta més de 300 indicadors municipals 

Girona compta des d'ahir amb una web que difondrà més de 300 indicadors municipals 
perquè es conegui quina és l'activitat de la ciutat. L'Ajuntament ha creat l'Observatori 
de Girona, una pàgina web (www.ajuntament.gi/observatori) on els ciutadans podran 
conèixer les diferents variables amb les que es gestiona la ciutat. D'aquesta manera, els 
veïns de Girona disposaran de les mateixes informacions que els regidors. Per primera 
vegada, qualsevol ciutadà podrà conèixer indicadors de població, urbanisme, serveis, 
economia, treball, mobilitat o benestar, entre d'altres, a través d'Internet. Aquestes 
dades ja eren a disposició del gran públic, però per accedir-hi s'havia de recórrer a les 
peticions formals a través de l'Ajuntament o a la consulta directa davant els tècnics. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• Més de 300 indicadors municipals 

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2922669
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2922778
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http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008071000_2_275962__Girona-Girona-reuneix-consulta-indicadors-municipals


Actualment, a la nova plana web ja es poden consultar fins a 300 indicadors municipals 
referents a l'evolució en diversos àmbits, des de l'any 2000 fins al 2008. També hi ha 
uns 40 indicadors de gestió de les diverses àrees municipals i 40 indicadors bàsics de 
Girona. També es poden consultar 22 estudis d'anàlisi territorial entre l'any 2003 i 
l'actual. Un dels fets interessant de l'Observatori és l'aplicació de cartografia analítica 
per explicar els canvis de Girona en els darrers anys. El responsable de la UMAT, Jordi 
Xirgo, també destaca la voluntat que l'Observatori permeti comparacions de Girona 
amb altres ciutats europees o d'altres punts del món. Xirgo destaca la voluntat analítica 
de l'Observatori i la vessant multitemàtica de les informacions que es poden trobar en 
aquest nou recurs. 

Ampliar la notícia:Vilaweb - el Punt 
 

HABITATGES 
 

• Detecten que a gairebé 10.000 pisos de Girona només hi viu una persona 

Un estudi sobre el padró de Girona d'aquest 2008 certifica que a gairebé 10.000 
habitatges de la ciutat hi viu només una persona. Aquesta és només una de les dades 
que es poden trobar en l'Observatori de Girona, que ahir es va presentar. L'objectiu 
d'aquest nou instrument és facilitar als ciutadans i estudiosos l'accés a la realitat de la 
capital gironina a través d'aquesta plana web. El nou recurs ja funciona a l'adreça 
www.ajuntament.gi/observatori, on hi ha mapes de la ciutat, estudis de diversos àmbits 
i dades d'evolució dels últims anys d'àrees com política social, economia, demografia, 
llicència d'obres o educació, entre molts d'altres. 

Ampliar la notícia:Vilaweb - el Punt 

 

Dissabte 12 de juliol de 2008 
 
ECONOMIA 

 

• L'IPC puja set dècimes al juny i la taxa interanual es dispara fins al 4,9% 

L'índex de preus de consum (IPC) del juny ha quedat fixat en el 4,9%, amb un 
increment de preus de set dècimes sobre el mes anterior. L'encariment dels carburants 
i dels aliments és el principal responsables de la inflació, que, segons el ministre 
d'Economia, Pedro Solbes, «ha tocat sostre». 

Ampliar la notícia:Vilaweb - el Punt 
 
Dimarts 15 de juliol de 2008 
 
TREBALL 
 

• La FOEG preveu que a finals de 2009 hi hagi 10.000 aturats més a les 
comarques gironines 

La Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) va constatar ahir la 
debilitat de l'economia gironina davant l'actual crisi, el que provocarà que, per primer 
cop des de l'any 1996, la taxa d'atur superi el 10%. Segons l'informe de la patronal 
corresponent al primer trimestre de l'any, s'esperen taxes d'atur del 10,5% per a finals 
d'any i del 12,5% per a finals de 2009. En el cas que la població activa (persones entre 
16 i 64 anys) no variés, això suposaria passar dels 37.000 aturats del mes de març a 
gairebé 47.000 l'any 2009. En el cas que prossegueixi la tendència a l'alça de la 
població en edat de treballar, l'increment d'aturats seria superior. 
L'Informe FOEG constata una clara desacceleració de l'activitat a les comarques 
gironines. Un dels autors de l'estudi, el professor de la UdG Modest Fluvià, va indicar 

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2927267
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2924655
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2927267


que a partir de la segona meitat de l'any començarà la destrucció neta de llocs de 
treball, ja que les empreses seran incapaces d'absorbir l'increment de la població activa. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
ECONOMIA 

 

• La creació de noves empreses cau un 36,4% a Girona el mes de maig 

El deteriorament econòmic està passant factura a la creació d'empreses. Segons dades 
fetes públiques ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a les comarques gironines 
es van crear al maig 145 noves societats mercantils, un 36,4% menys que en el mateix 
mes de l'any passat. En el conjunt de l'Estat el descens arriba al 33,3%. 
Pel que fa al capital mig subscrit per a la constitució d'aquestes societats, a Girona es 
va situar en 50.986 euros, lleugerament per sobre el d'ara fa un any, però molt lluny de 
la mitjana del conjunt de l'Estat (105.980 euros), el que indica un menor tamany de les 
empreses gironines. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
SERVEIS 

 
• Creen un web on es poden trobar indicadors, variables i estudis sobre la 

ciutat de Girona 
L'Ajuntament de Girona ha creat l'Observatori de Girona, un web on qualsevol ciutadà 
consultar les dades, els indicadors i les variables de la ciutat. Per primera vegada, 
qualsevol ciutadà o professional podrà conèixer indicadors de població, urbanisme, 
serveis, economia, treball, mobilitat o benestar, entre d'altres, a través d'Internet.  
 Fins ara, les persones que necessitaven aquestes dades s'havien d'adreçar 
personalment als tècnics de cada àrea perquè els les busquessin. Segons la regidora de 
Mobilitat, Isabel Salamaña, aquest observatori ajuda a 'democratitzar la informació' i 
que no només la coneguin els gestors de la ciutat. 
Ampliar la notícia:Gironainfo.cat 

 
Dimecres 16 de juliol de 2008 
 
TURISME 

 
• La xifra de turistes augmenta un 2,9% i se superen els 600.000 visitants 

El nombre de turistes a Girona segueix creixent. Segons l'àrea de Desenvolupament 
Local i Promoció de la Ciutat, des del juny del 2007 fins aquest juny es van 
comptabilitzar 604.573 visitants que han demanat informació a l'Oficina de Turisme, al 
Punt de Benvinguda de la Copa o al servei d'informació de l'estació de Renfe. En total, 
es tracta d'una xifra que supera en un 2,91% els visitants comptabilitzats la temporada 
passada. 
La tinenta d'alcalde de Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat, Cristina Alsina 
(ERC), va indicar que l'augment més significatiu de visitants s'ha registrat en les noves 
vies per adquirir informació sobre la ciutat. Aquest any s'han posat en funcionament sis 
punt d'informació digital a diferents llocs de la ciutat amb afluència significativa de 
turistes. Aquests han tingut més de 19.000 consultes. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
HABITATGE 
 

• El Govern afirma que el preu de l'habitatge ha augmentat un 3,7% l'últim 
any a Girona  

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008071500_5_276762__Economia-FOEG-preveu-finals-2009-hagi-10000-aturats-comarques-gironines
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http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008071600_2_276881__Girona-xifra-turistes-augmenta-superen-600000-visitants
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El preu de l'habitatge lliure a les comarques gironines va pujar un 0,5% el segon 
trimestre d'aquest any i registra un augment anual del 3,7%, que situa el preu mitjà en 
2.197 euros per metre quadrat. En el conjunt de l'Estat els preus van caure en el segon 
trimestre el 0,3 per cent, fet que suposa la primera caiguda en els últims deu anys. En 
termes interanuals, l'habitatge lliure va registrar en l'últim any el creixement més baix 
des del 1997 a Espanya, amb una pujada del 2 per cent, que en realitat suposa una 
pèrdua del seu valor del 3 per cent, a causa que l'IPC es va situar el juny en el 5 per 
cent. 
Des que en l'últim trimestre de 1997 el preu de l'habitatge creixés l'1,2 per cent, el 
valor dels immobles lliures va començar una escalada que va arribar a un màxim del 
18,5 per cent el 2003, per començar a caure fins al 2 per cent actual. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
MOBILITAT 
 

• L´aeroport de Girona aconsegueix un 13,8% més de passatgers durant el 
juny 

L'aeroport de Girona-Costa Brava va incrementar en un 13,8% el número de passatgers 
durant aquest darrer mes de juny. En total, segons les dades facilitades per AENA, 
532.054 persones van passar per les instal·lacions de l'aeròdrom gironí durant aquell 
mes.  
En el total acumulat del primer semestre de l'any, l'aeroport de Vilobí d'Onyar va arribar 
als 2.661.883 passatgers. Aquesta xifra es va traduir en un augment del 25,5% si 
comparem la dada amb les dades dels primers sis mesos de l'any passat.  
En l'apartat d'operacions aèries, durant el darrer juny, l'aeroport de Girona va registrar 
un increment del 9,5 per cent en els moviments d'aterratge i enlairament d'avions. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
Diumenge 20  de juliol de 2008 
 
HABITATGE 
 

• Urbanisme detecta fins a 528 habitatges en desús i més de 3.300 encara en 
obres 

 
L'Ajuntament calcula en més de 29.000 les persones que habiten un pis a Girona sense 
estar empadronades 
Uns 528 habitatges de Girona no tenen cap inquilí. Aquesta és la conclusió a la qual 
arriba la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) després d'observar les dades de 
comptadors d'aigua de l'abril de 2008. Aquesta xifra suposa un increment del 12% 
respecte al 2007, quan la xifra era de 468 habitatges buits. Una de les possibles causes 
és la desacceleració del sector immobiliari i podria donar-se pel fet que s'hagin acabat 
de construir pisos que després no s'han pogut vendre. La UMAT concreta que hi ha un 
"augment del nombre de nous habitatges que estan tardant més d'un any a ser 
ocupats". No obstant, en termes percentuals des de 2003 els habitatges en desús 
suposen un 1% del total d'habitatges de la ciutat. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

MOBILITAT 
 

• L´aeroport de Girona és el que creix més de tot l´Estat els sis primers mesos 
de l´any 
Els aeroports catalans han registrat comportaments diferents durant el primer semestre 
de l'any. Segons dades d'AENA, l'aeroport de Girona-Costa Brava ha estat el que més 
ha augmentat pel que fa als passatgers i les operacions i no només en comparació amb 
la resta d'instal·lacions catalanes, sinó també pel que fa a la resta de l'Estat.  

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008071600_5_276944__Economia-Govern-afirma-preu-lhabitatge-augmentat-lultim-Girona
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Així, l'Aeroport de Girona ha augmentat un 25% el nombre de passatgers, fins a 2,6 
milions de passatgers, i el nombre de vols ha augmentat un altre 25%, fins a 25.522. 
Cal destacar que del total de viatgers, 2,4 milions ha estat el trànsit internacional, fruit 
dels vols que oferta la companyia de baix cost Ryanair. En contrapartida, Reus ha 
anotat una caiguda del 5,7% en el volum de passatgers durant els sis primers mesos 
de l'any, amb 486.876 viatgers, gairebé la totalitat d'aquests també han procedit de 
vols internacionals. El nombre d'operacions ha tingut millor comportament i Reus ha 
crescut un 8,5%, fins a les 12.348. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dilluns 21  de juliol de 2008 
 
HABITATGES 
 

• La contractació d´habitatges cau un 64% el primer semestre de l´any a 
Girona 

Que l'època de les vaques grasses al sector de la construcció s'havia acabat ja fa mesos 
que ho sabíem, però les noves dades estadístiques certifiquen l'aterratge brusc que 
pateix el sector, sobretot a les comarques gironines. Si a principis de mes les dades 
dels arquitectes anunciaven que el futur a mitjà termini no era esperançador, les dades 
dels aparelladors constaten que el futur més immediat és decebedor per a un sector 
que en els darrers anys s'havia convertit en motor de l'economia gironina. 
Segons el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona, en els primers sis 
mesos d'aquest any s'han contractat 2.886 projectes, sumant habitatge nou i 
rehabilitació. En el primer semestre de l'any passat, es van visar 8.016 habitatges, uns 
5.100 més que en el mateix període de 2008. Això suposa un descens de l'activitat del 
64%. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
Dimecres 23  de juliol de 2008 
 
HABITATGES 
 

• El nombre d’estrangers amb alta laboral a Girona creix i s´acosta al seu 
rècord històric 

La contractació de les empreses relacionades amb el sector turístic manté una dinàmica 
positiva del mercat de treball entre els immigrants. Així, el nombre d'estrangers afiliats 
a la Seguretat Social es va situar en 63.194 persones el mes de juny, amb un 
creixement interanual de l'1,8%, i es va situar molt a prop del rècord històric del juliol 
de l'any passat, quan hi havia 63.504 estrangers amb alta laboral a Girona. 
En qualsevol cas, el creixement de l'afiliació a Girona és el més moderat de les quatre 
demarcacions catalanes el mes de juny. Actualment, a Catalunya hi ha 485.628 
estrangers treballant legalment, un 5% més que fa un any. En el conjunt d'Espanya, la 
Seguretat Social va perdre 17.517 ocupats el mes passat, el 0,8% respecte al mes 
anterior, amb el que el total d'immigrants inscrits en el sistema es va situar en 
2.128.384. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• Els accidents laborals mortals es redueixen un 57% a Girona fins al juny 

La sinistralitat laboral evoluciona positivament a les comarques gironines, especialment 
pel que fa a la reducció dels accidents mortals. Tots els sectors, a excepció dels serveis, 
van experimentar menys accidents en el primer semestre de l'any. 
Segons dades del Departament de Treball de la Generalitat, tres persones han mort a la 
feina de gener a juny a les comarques gironines, el que suposa un descens del 57% 
respecte els 7 treballadors morts en el primer semestre de l'any 2007. Cal assenyalar 
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que tant la indústria com la construcció gironines han tancat la primera meitat de l'any 
sense cap accident mortal.  

També és destacable la retallada del 8,33% en els accidents greus, i és aquesta més 
apreciable en la indústria (-41,2%), que és el sector que ha presentat una millor 
evolució pel que fa a la reducció de la sinistralitat. 

El cas contrari és el sector serveis, que ha registrat un increment del 4,7% en el 
nombre d'accidents. Els tres treballadors morts a la feina a Girona estaven ocupats en 
aquest sector, que també registra un increment dels sinistres greus (+26%). 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
Dijous 24  de juliol de 2008 
 
MEDI AMBIENT 
 

• Un terratrèmol de 3,8 graus entre Sant Hilari i Santa Coloma fa tremolar les 
comarques gironines. 

Un terratrèmol de 3,8 graus a l'escala de Richter, amb epicentre entre Santa Coloma i 
Sant Hilari, va sacsejar ahir a la matinada les comarques gironines sense causar 
desperfectes. El tremolor es va notar principalment a la Selva, el Gironès i el Pla de 
l'Estany, però l'Institut Geològic de Catalunya va rebre ahir testimonis de veïns de l'Alt 
Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, Perpinyà, l'Alt Maresme, Osona i fins i tot 
d'Andorra que també el van percebre. Els bombers van fer set sortides de caire 
preventiu. 

Ampliar la notícia:Vilaweb - El Punt 
 
Divendres 25  de juliol de 2008 
 
TREBALL 
 

• L´atur es dispara un 39% en un any a Girona 

L´atur s'ha incrementat a la demarcació de Girona de 900 persones durant el segon 
trimestre del 2008, fins arribar als 38.100 aturats, respecte al primer trimestre del 
2008, segons les dades de l'Enquesta de la Població Activa (EPA) que elabora l'Institut 
Nacional d'Estadística i que s'han publicat aquest dijous. En termes interanuals, el 
nombre d'aturats s'ha incrementat en 10.700, cosa que suposa un increment del 39%. 
La taxa d'atur a la demarcació de Girona s'ha fixat en el 9,80%, la més alta de 
Catalunya, però inferior a la del primer trimestre de l'any, quan va arribar al 9,90%. A 
Catalunya la taxa d´atur se situa en el 7,62% i a l´Estat puja fins al 10,44%, la més 
alta des del quart trimestre de 2004. 

L'atur afecta 19.400 homes a Girona durant el segon trimestre del 2008, cosa que 
suposa 1.300 persones més que el primer trimestre i 6.200 més que fa un any. La taxa 
d'atur masculina és ara del 8,67%. Pel que fa a les dones, l'atur ha arribat a 18.700 
durant el segon trimestre de l'any, contra les 19.100 dels tres primers mesos de l'any, i 
les 14.200 del segon trimestre del 2007. La taxa d'atur femenina és de l'11,3%, una 
mica més baixa que el primer trimestre, quan era de l'11,9%. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

Dissabte 26  de juliol de 2008 
 
ECONOMIA 
 

• Les empreses gironines augmenten un 9% les seves exportacions fins el 
maig 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008072300_5_278141__Economia-accidents-laborals-mortals-redueixen-Girona-fins-juny
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Tot i la crisi econòmica i la baixada de les expectatives empresarials, les empreses 
exportadores de les comarques gironines mantenen un ritme de vendes molt superior a 
la mitjana catalana i estatal. Així, entre gener i maig, van vendre a l'exterior 
mercaderies valorades en 1.525 milions d'euros, fet que suposa un increment del 
8,98% respecte al mateix període de l'any passat. Segons va fer públic ahir la 
Secretaria d'Estat de Comerç d'acord amb les dades de la Direcció General de Duanes, 
en el conjunt de Catalunya les exportacions creixen un 5,07% fins arribar als 21.688,4 
milions d'euros. Les vendes a l'exterior de Catalunya van suposar el 26,44% del total 
exportat per Espanya, i van contribuir en 1,38 punts al creixement total registrat per les 
exportacions espanyoles, que va ser del 8,56%. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

 

 
 
 

Edita: 
L’ Observatori 

Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial (UMAT)  
Ajuntament de Girona 

Tel contacte: 972 419 417 
e-mail: observatori@ajgirona.org 
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 Recull de premsa - SETEMBRE 2008                                                                      Núm. 9 
                                                                             
 

 
 
Dilluns 1 de setembre de 2008 

 
•  Augmenten un 93% els ancians gironins amb teleassistència i se situen en 

842 
Des de la seva implantació a finals de l'any 2006, el nombre de persones grans que 
utilitzen la teleassistència no ha parat de créixer. A la ciutat de Girona, ja són 842 
usuaris que fan ús d'aquest servei municipal a través del qual poden avisar els serveis 
socials, prement un botó, si necessiten ajuda per qualsevol motiu. Això representa un 
increment del 93% respecte a la xifra que hi havia a finals de l'any 2006, que era de 
436. 
De les 842 persones, la majoria que tenen l'aparell a les seves llars, un 74%, són dones 
d'entre 76 i 85 anys i que, encara que viuen soles, tenen un bon nivell d'autonomia i 
poden valer-se per si mateixes. 
L'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Girona té la voluntat d'ampliar el servei de 
teleassistència perquè més ancians puguin disposar del sistema. El tinent d'alcalde de 
Polítiques Socials i Cooperació, Joan Olóriz, ha anunciat que es durà a terme una 
campanya informativa i de difusió per afavorir el creixement del nombre d'usuaris, que 
es pretén que arribi al miler abans de final d'any. Alhora, també s'està estudiant la 
possibilitat de posar en marxa un dispositiu mòbil perquè les persones més grans que 
disposen d'aquest servei puguin sortir de casa sense haver de deixar l'aparell. L'objectiu 
és que els usuaris que tenen suficient autonomia com per anar a comprar o quedar 
amb les amistats disposin d'un sistema per donar l'alarma si succeeix alguna cosa quan 
estan al carrer. 

      Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

Dimarts 2 de setembre de 2008 
 

• Les matriculacions d’automòbils a Girona es desplomen a l´agost un 47% 
Les matriculacions de turismes i tot terrenys van registrar una caiguda del 47% a la 
província de Girona el mes d'agost passat, fins a situar-se en 882 vehicles venuts, 
segons dades de la Direcció General de Trànsit (DGT) facilitades a Faconauto, la 
federació que agrupa els 3.000 concessionaris oficials presents a Espanya. 
Aquest comportament negatiu de les vendes de vehicles a Girona es va deure, 
especialment, al descens de les vendes de tot terrenys, que van registrar una caiguda 
del 69%, per situar-se en 86 unitats venudes. Per la seva banda, les vendes de 
turismes van baixar un 42,6%, amb un total de 796 vehicles matriculats a la província 
en el mes d'agost. 
Per canals, destaca el retrocés registrat en les vendes a particulars (-29,3%) i a 
empreses (-21%) amb 8.078 i 2.974 vehicles venuts, respectivament, fins a l'agost. Les 
vendes a flotes de lloguer van experimentar un ascens del 7,7% en el que portem 
d'exercici. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
 
 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008090100_3_284670__Comarques-Augmenten-ancians-gironins-teleassistencia-situen
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008090200_5_284864__ECONOMIA-matriculacio-vehicles-Girona-durant-dagost


Dimecres 3 de setembre de 2008 
 

• L´atur a Girona creix en un any un 42 per cent i frega els 30.000 desocupats 
a l´agost 
L'atur a Girona ha pujat de 2.329 persones, un 8,47% més que al mes de juliol, segons 
les dades publicades pel Ministeri de Treball i Immigració. La desocupació a Girona a 
l'agost, 29.813 aturats, comparada amb el mateix mes del 2007 s'ha incrementat el 
41,93%, quan el nombre d'aturats era de 21.006 persones. El nombre de contractes 
registrats durant l'agost, que és una mesura per polsar el ritme de l'activitat econòmica 
i de creació d'ocupació, també ha registrat una forta davallada passant dels 29.399 
contractes el juliol als 14.667 d'aquest agost, cosa que significa una caiguda 
intermensual del 50,11% i del 23,39% en comparació amb l'agost de 2007. 
En el conjunt de Catalunya, l'atur de l'agost ha pujat de 20.118 persones, el 6,2% més 
que el juliol i ja acumula deu mesos seguits d'augments, segons les dades del ministeri. 
La xifra de l'atur a l'agost a Catalunya ha arribat a 342.082 persones, cosa que suposa 
el 27,89% més en relació amb el mateix mes del 2007; així es confirma una tendència 
d'increment des de novembre de 2007. En el conjunt de l'Estat espanyol s'ha situat en 
2.530.001 persones, cosa que suposa el 4,25% d'augment en relació amb el juliol, amb 
un increment de 103.085 persones. Els serveis i la construcció són els sectors que més 
atur registren. Per altres demarcacions, els increments interanuals són el 40,96% a 
Tarragona, el 37,19% a Lleida i el 24,45% a Barcelona. En el conjunt de l'Estat, en 
comparació amb l'agost del 2007, l'increment percentual de l'atur ha estat del 24,74%, 
amb un augment en xifres absolutes de 501.705 aturats més que fa un any. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
• Girona és la tretzena província de l´Estat espanyol en casaments i 

separacions 
La xifra de matrimonis que se celebren a Catalunya en un any és semblant a la de 
ruptures, segons l'Institut de Política Familiar (IPF) de Catalunya. D'acord amb un 
informe elaborat per aquesta entitat, Girona és la tretzena demarcació de l'Estat amb la 
taxa més alta de ruptura i nupcialitat. Per cada 4 matrimonis el 2007, 3,4 van trencar, 
segons l'informe elaborat per l'IPF. Encara que a tot l'Estat la ruptura familiar és 
creixent, a Catalunya és on el fet és més evident ja que és la segona comunitat amb la 
taxa més alta de ruptura i nupcialitat (0,85). L'any passat a Catalunya hi va haver 
26.038 ruptures, la qual cosa significa que es va trencar un matrimoni cada 20 minuts, 
71 ruptures al dia. Per demarcacions, Barcelona se situa al tercer lloc del rànquing 
estatal amb una taxa del 0,91 i Tarragona en el vuitè lloc, amb una taxa de 0,76. Lleida 
i Girona amb el 0,70, ocupen els llocs 12 i 13.El primer lloc en ruptures i matrimonis és 
Canàries amb una taxa de l'1,18. Les xifres de Canàries o Catalunya estan molt lluny de 
les que tenen altres comunitats com Castella i Lleó amb una taxa de 0,45 i Extremadura 
(0,45), en les quals per cada 10 matrimonis no arriben a trencar-se 5. 
Igualment, segons les dades de 2007, el 93,57% de les ruptures a Catalunya són 
divorcis, per sobre de la mitjana espanyola, que se situa en el 92,76%. En canvi, el 
percentatge de separacions durant aquest període és inferior a la mitjana, 6,43% 
enfront del 7,24% de mitjana al conjunt de l'Estat. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dimecres 10 de setembre de 2008 
 

• Temporada Alta omplirà els escenaris de Girona amb 70 obres 
La cita és ineludible. Cada cop amb més ressò, amb un pressupost creixent -arriba 
enguany als 2.157.000 euros- i més entrades a la venda, Temporada Alta ja és un 
referent cultural al país. Enguany passaran per Girona i Salt vells coneguts, com Peter 
Brook, Àlex Rigola i el duo Deschamps - Makeïeff, i noms de qualitat que mai no 
s'havien vist al nostre país. 
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AMalgrat que Temporada Alta és, i seguirà sent segons el director, un festival 
d'essència teatral, les propostes musicals també en són una part important. Passaran 
per Girona Micah P. Hinson, Chambao, Diego el Cigala i Ani Di Franco. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dijous 11 de setembre de 2008 

 
• El curs començarà dilluns per a 119.658 gironins, un 5,4% més que l´any 

passat 
La formació professional és l'ensenyament que més ha augmentat en nombre 
d'estudiants a Girona respecte el curs passat, un 13,2 per cent. Aquesta és una de les 
dades més destacades de l'anàlisi global del curs 2008-2009, que començarà dilluns 
amb 119.658 alumnes, un 5,4 per cent més que l'últim any escolar. 
El director territorial d'Educació, Andreu Otero, va remarcar el fet que "l'alumnat de 
Girona comença a augmentar la seva preferència pels cicles formatius". Aquesta opció 
queda clara en un increment superior al 10% en els cicles formatius de grau mitjà i, 
sobretot, en el 18,3% registrat als de grau superior. En aquesta línia, el Departament 
d'Educació ha posat en marxa 11 cicles professionals nous, entre els quals Otero va 
destacar el de Manteniment de vaixells d'esbarjo i serveis portuaris de l'IES Sant Feliu 
de Guíxols -que gairebé ha omplert les seves 30 places. A més, el responsable 
d'Educació va voler ressaltar el cicle de carrosseria que s'imparteix a Arbúcies, que ja 
funcionava el curs passat i es va concebre "segons les demandes dels industrials" del 
sector. Aquesta voluntat de programar una formació ajustada "a la necessitat de mà 
d'obra" del territori guia el Departament, segons va assegurar el seu responsable 
territorial. Abans, el delegat del Govern a Girona, Jordi Martinoy, també va incidir en la 
importància de l'augment d'alumnes en els cicles formatius per poder comptar amb 
"treballadors qualificats". 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
 

Divendres 12 de setembre de 2008 
 

• La inflació baixa quatre dècimes a Girona gràcies als preus de carburants i 
habitatge 
El vicepresident segon del Govern, Pedro Solbes, va afirmar ahir que si el petroli es 
manté a preus raonables, la inflació podria situar-se a finals d'any per sota del 4%, si 
bé va advertir que això són "hipòtesis de treball i desitjos". 
El ministre d'Economia i ?Hisenda va afirmar que, d'acord amb les dades, les previsions 
del nivell d'inflació del ?Govern per a final d'any se situen per sota del 4 per cent, 
malgrat que la ?Comissió Europea va fixar ahir la ?inflació mitjana en el 4,5 per cent. 
Segons Solbes, la previsió del Govern "pot ser més o menys compatible" amb les 
estimacions de la Comissió Europea. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Divendres 19 de setembre de 2008 
 

• Els estrangers afiliats a la Seguretat Social pugen un 4,3% en un any a 
Girona 
A la demarcació de Girona hi va haver durant el mes d'agost un total de 64.335 
estrangers afiliats a la seguretat social, xifra que suposa un augment del 4,3% més que 
al mateix mes de l'any passat (2.699 persones mes), segons les dades presentades ahir 
pel Ministeri de Treball. No obstant aquesta xifra suposa un canvi de tendència en el 
que portem de 2008 ja que és la primera vegada en l'any que baixa la quantitat 
d'estrangers, així hi ha un 1,2% menys que al mes de juliol (786 persones menys). 
Per sectors han baixat el règim general que aglutina el gruix dels treballadors i el 
d'autònoms, mentre que han augmentat l'agrari, treballadors de la mar i treballadors de 
la llar. Per sexes també s'ha notat un descens d'afiliats masculins mentre creixen les 
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dones. Per origen es distribueixen 44.959 procedents de fora de la Unió Europea i 
19.376 de dintre. 
Amb aquestes xifres Girona mostra una tendència en sintonia amb la general de tot 
l'estat -encara que tres dècimes per sota- que va tindre un creixement del 4,8%. El 
nombre mitjà d'afiliats estrangers va assolir durant l'agost les 2.111.878 persones, 
40.000 menys que el mes passat. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dilluns 22 de setembre de 2008 
 

• Les denúncies per violència masclista a Girona es doblen en 2 anys 
El nombre de denúncies per violència masclista a les comarques de Girona gairebé s'ha 
doblat en dos anys, segons dades del Consell General del Poder Judicial. Un creixement 
que també s'ha produït pel que fa al nombre de víctimes d'aquests maltractaments que, 
per raons de seguretat, han estat objecte d'alguna mesura de protecció o han 
aconseguit ordres d'allunyament per als seus agressors -encara que l'augment no s'ha 
produït amb la mateixa proporció. 
El Gironès és la comarca que acumulava el major nombre de denúncies l'any passat, ja 
que s'acostava a les 1.100; seguida de la Selva, amb 765. El 2007, es trobaven al 
voltant del mig miler de denúncies tant l'Alt com el Baix Empordà i, d'acord amb les 
mateixes dades oficials, el volum de denúncies presentades a les comarques d'interior 
(Garrotxa, Ripollès i Cerdanya) s'allunya bastant de les esmentades abans. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dimarts 23 de setembre de 2008 
 

• L´ús de l´autobús ha augmentat un 20 % a Girona en un any 
L'ús del transport públic entre els ciutadans de Girona ha augmentat considerablement 
en un sol any. El primer dia del curs escolar la tinenta d'alcalde de Mobilitat, Isabel 
Salamaña, ja explicava que havien detectat que moltes persones havien decidit agafar 
l'autobús, potser per la por de trobar-se complicacions de trànsit per les obres del Tren 
d'Alta Velocitat (TAV). Aquell dia encara no es tenien dades concretes, però la 
responsables de mobilitat les va fer públiques ahir i van servir per corroborar les 
declaracions que havia fet una setmana abans. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dimecres 24 de setembre de 2008 

 
• La compravenda d´habitatges ha caigut a Girona un 45 per cent durant 

l´últim any 
La compravenda d'habitatges va caure en l'últim any a Girona un 45% fins a situar-se 
en 2.590 transaccions al llarg del segon trimestre de 2008, mentre que en el mateix 
període de l'any anterior es va registrar un volum de 4.715 transaccions, segons les 
últimes estadístiques ofertes pel Ministeri d'Habitatge. En ?comparació amb les altres 
demarcacions catalanes Girona va tenir el mateix descens que Barcelona, la qual va 
caure un 45% passant de les 18.738 compravendes del segon trimestre ?l'any passat 
fins a les 10.312 d'aquest any. Aquestes xifres de descens són superades per 
Tarragona, on la caiguda va ser del 49,5% en passar de les 5.846 a les 2.937 en 
aquest període. Pel que fa a Lleida, malgrat que el descens no va ser tan ?accentuat 
també va ser fort, amb un 31,5%, descendint de les 2.394 transaccions fins a les 
1.643. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Divendres 26 de setembre de 2008 

 
• Augmenta un 20% el trànsit de passatgers a l´aeroport de Girona entre 

gener i agost 
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L'aeroport de Girona és el que més està creixent de tots els de l'estat en trànsit de 
passatgers, segons dades donades a conèixer ahir per Aena. Durant els vuit primers 
mesos de l'any han passat per les seves instal·lacions (veure quadre adjunt) més de 3,8 
milions de passatgers, amb un increment del 20,4% respecte el període gener-agost de 
2007. No hi ha cap aeroport de l'estat que hagi crescut tant en el darrer any -excepció 
feta del de Osca, que es podria qualifica de simbòlic, ja que l'any passat no va ser 
utilitzat i aquest any porta un trànsit total de 3.708 passatgers-, entre els més 
importants no n'hi ha cap (com també s'observa en el quadre adjunt) que s'acosti ni de 
lluny a aquest 20%. En xifres absolutes de moment es troba en el novè lloc per número 
de passatgers, però cada mes s'acosta una mica més al que el precedeix en el rànking, 
que és el de València. Pel que fa al mes d'agost, van utilitzar l'aeroport de Girona més 
de 600.000 passatgers, cosa que representa un increment del 9% respecte agost de 
l'any anterior. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
 
 
 

Edita: 
L’ Observatori 

Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial (UMAT)  
Ajuntament de Girona 

Tel contacte: 972 419 417 
e-mail: observatori@ajgirona.org 

 

 

 

 

 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008092600_3_289138__Comarques-Augmenta-transit-passatgers-laeroport-Girona-entre-gener-agost


 BUTLLETÍ ESTADÍSTIC
 
 
 
 Recull de premsa - OCTUBRE 2008                                                                      Núm. 10 
                                                                             
 

 
 

 
Dijous 2 d’octubre de 2008 

 
• Els ciutadans de Girona generen 1,1 quilos de residus diaris, mig quilo menys 

que la mitjana catalana 
Cada ciutadà de Girona genera cada dia 1,1 quilos de residus, gairebé mig quilo menys 
que la mitjana catalana. El regidor de Medi Ambient de Girona, Enric Pardo, valora 
positivament que la capital gironina se situï ostensiblement per sota de la mitjana de 
Catalunya. Tres quartes parts dels residus que es generen diàriament són de rebuig, 
mentre que altres residus com ara el vidre, el paper, els envasos i la fracció orgànica es 
mantenen estables, amb un lleuger augment, per les campanyes de recollida selectiva. 
Ampliar la notícia:VilaWeb-El Punt 

 
Divendres 3 d’octubre de 2008 

 
• El nombre de desocupats creix un 52% en un any i arriba als 32.685 

El creixement del nombre de desocupats sembla no tenir aturador. A Catalunya, el mes 
de setembre s'ha tancat amb un 37,17% més de desocupats que fa un any. La situació 
és pitjor en demarcacions com ara Girona i Tarragona, on els increments han estat d'un 
51,96% i d'un 51,17% respectivament. La demarcació de Barcelona és l'única on l' 
increment (33,22%) està sota de la mitjana de Catalunya, però tot i això està a sobre 
de la mitjana de creixement estatal, que és del 30,14% interanual. 
Ampliar la notícia:VilaWeb-El Punt 

 
Dimarts 14 d’octubre de 2008 

 
• Girona és la província catalana on més s’utilitza el transport privat 

ENQUESTA DE MOBILITAT EN DIA FEINER. Tot i que a Barcelona gaudeixen d'una gran 
implantació, els mitjans de transport públics tenen encara moltes dificultats per 
penetrar a la resta del territori, i molt especialment a Girona, on l'ús del vehicle privat 
és el més elevat de tot Catalunya, amb el 57,7% del total de viatges. Només el 3,6% 
dels desplaçaments de la demarcació es fan amb mitjans públics. 
El transport públic té encara un llarg camí per recórrer a les comarques gironines. 
Només un 3,6% dels desplaçaments es fan amb aquest tipus de transport, mentre que 
l'ús del vehicle privat és clarament el preferit dels gironins, ja que representa el 57,7% 
de la mobilitat a la demarcació. El 38,7% restant correspon a mitjans de transport no 
motoritzats, com per exemple a peu o en bicicleta. Aquest ús tan elevat del vehicle 
privat es contraposa amb la resta de Catalunya, on el transport més utilitzat és el no 
motoritzat (42,5%). Així doncs, Girona és la demarcació catalana on més s'utilitza el 
vehicle privat. Aquests són els resultats de l'Enquesta de Mobilitat en dia feiner, que per 
primera vegada s'ha elaborat a tot Catalunya. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• L'aeroport de Girona supera els 4,3 milions de viatgers els nou primers 
mesos de l'any 
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L'aeroport Girona Costa Brava ha rebut els nou primers mesos de l'any un 19,1% més 
de passatgers que el 2007, xifra que representa que fins al setembre han passat 
4.380.080 passatgers per l'equipament. Així ho constaten les dades fetes públiques ahir 
per Aena, que situa el de Girona com l'aeroport que més ha crescut pel que fa a 
nombre de passatgers, després del de Saragossa. Del trànsit que va registrar, la major 
part, 4.063.191, va ser de vols internacionals, davant dels 301.050 de nacionals. També 
ha crescut el nombre d'operacions: se n'han realitzat 39.440, que suposen un augment 
del 16,8% respecte del 2007. 
Ampliar la notícia:VilaWeb 

 
Dimecres 15 d’octubre de 2008 
 

• Els preus baixen dues dècimes a Girona però es manté amb la taxa més alta 
de Catalunya 
Durant el mes de setembre es va produir a Girona una davallada en els preus del -0,2% 
segons les xifres aportades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) sobre l'Índex de 
Preus de Consum (IPC). No obstant aquest fet no impedeix que la inflació interanual, 
del 5,1%, sigui encara la quarta més alta d'Espanya després de les demarcacions de 
Terol i Santa Cruz de Tenerife (ambdues al 5,4%), i las Palmas de Gran Canaria (amb 
el 5,3%). 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
• La compravenda d´habitatges a Girona va caure un 85% a l´agost 

La Cort d'Arbitratge Econòmic de Dret i Equitat ha emès un informe en el qual afirma 
que la compravenda d'habitatges a Girona ha descendit fins un 85%. A més a més el 
lloguer també hauria caigut un 28%, el tancament de les immobiliàries va créixer un 
62% i la conflictivitat als jutjats ordinaris es va reduir un 12,5%. 
Aquesta entitat afirma que gràcies a poder accedir a l'imprès de la Garantia de Lloguer 
ha suposat incentivar el mercat amb un augment d'un 30% en el sector del lloguer. 
Afirmen així que es rebassen quotes molt baixes i demostrar que en l'actualitat és una 
alternativa per pal·liar una crisi que envaeix el món immobiliari, degut a que apareix de 
nou la confiança dels propietaris per arrendar els seus habitatges, i s'elimina la 
inseguretat jurídica que impedia el desplegament del sector. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dijous 16 d’octubre de 2008 

 
• Una de cada cent gironines d´entre 15 i 49 anys interromp el seu embaràs 

La taxa d’interrupció voluntària de l´embaràs és, a la demarcació de Girona, d´una de 
cada cent dones, cosa que implica que cada any avorten al voltant de 2.000 gironines. 
D´aquestes, un 97% avorten sota el supòsit de problemes de salut mental o físic, i el 
3% restant ho fa pels altres dos motius que permeten una interrupció voluntària: 
perquè l´embrió pateix una malformació congènita o perquè l´embaràs és 
conseqüència d´una violació. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
• El preu de l´habitatge augmenta un 1,5% a Girona durant l´últim any 

El preu de l'habitatge lliure a les comarques gironines va baixar un 1,6% el tercer 
trimestre d'aquest any i registra un augment anual de l'1,5%%. A la resta de 
demarcacions catalanes, Barcelona va registrar una davallada trimestral del 0,5% 
mentre que en un any s'ha encarit un 3,4%; a Lleida també va caure un 0,4%, i 
l'increment es va quedar en l'1,1%; i a Tarragona va ser on menys va caure, un 0,3%, i 
l'encariment interanual és del 3,4%. El conjunt català va tenir una davallada del 0,8%, 
però la pujada en un any és del 3,1%. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
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Dissabte 25 d’octubre de 2008 
 
• L´atur es dispara un 60% en un any a Girona 

El nombre de desocupats a la demarcació de Girona durant el tercer trimestre de 2008 
va arribar a les 42.300 persones, 4.200 persones més que el segon trimestre (38.100), 
fet que suposa un increment de l'11,02%, segons les dades de l'Enquesta de Població 
Activa (EPA) feta pública ahir. En termes interanuals, el nombre d'aturats a les 
comarques gironines el tercer trimestre de 2008 és superior en 15.900 persones al del 
tercer trimestre de 2007, quan eren 26.400, un 60,23% més. La taxa d'atur se situa ara 
en el 10,64%, 0,84 punts per sobre del 9,80% del segon trimestre. D'aquesta manera, 
Girona es manté com el territori català amb un major percentatge d'atur. Catalunya i 
Espanya també han registrat un important increment de la desocupació, situen les 
seves taxes d'atur en el 8,95% i l'11,33% respectivament. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dijous 30 d’octubre de 2008 

 
• L'ús del transport públic a l'àrea urbana de Girona ha augmentat un 20% 

l'últim any 
Si l'enquesta de mobilitat en dies feiners, que es va presentar fa unes setmanes, 
posava les comarques gironines com a capdavanteres en l'ús del vehicle privat, les 
últimes dades de què disposa l'ATM (Autoritat Territorial de la Mobilitat) de l'àrea 
urbana de Girona indiquen que també ha augmentat de manera important l'ús del 
transport públic en aquesta zona. En l'últim balanç interanual comptabilitzat, que va de 
l'agost del 2007 a l'agost del 2008, els viatges amb autobús s'han incrementat un 20% 
respecte al mateix període de l'any anterior. Es van guanyar un milió de passatgers, 
arribant fins als 5,3 milions. D'aquesta manera, la Generalitat espera poder tancar el 
2008 superant la xifra dels 5 milions de viatgers, que era el que s'havia marcat com a 
repte. 
Ampliar la notícia:Vilaweb - El Punt 

 
Divendres 31 d’octubre de 2008 

 
• Els busos urbans de Girona tenen fins a 10.000 usuaris diaris, un 6% dels 

quals són nens de 6 a 12 anys 
Les línies dels busos urbans de Girona arriben a transportar fins a 10.000 usuaris diaris 
en les jornades laborals amb més utilització. L'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, 
valora positivament aquesta dada i, sobretot, l'augment d'usuaris d'un 25% que s'ha 
registrat entre el setembre de l'any 2007 i el setembre d'aquest any. 
Ampliar la notícia:Vilaweb - El Punt 

 
 
 
 
 
 

Edita: 
L’ Observatori 

Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial (UMAT)  
Ajuntament de Girona 

Tel contacte: 972 419 417 
e-mail: observatori@ajgirona.org 
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Diumenge 2 de novembre de 2008 
 

• 1.486 denúncies a Girona el 2007 per violència de gènere i domèstica 

La regió policial de Girona -que cobreix pràcticament tota la província- va registrar 
l´any passat un total de 1.486 denúncies per violència de gènere i 499 més per 
violència domèstica. O el que és el mateix, cinc cada dia de mitjana.  
Mentre que en el cas de la violència domèstica el denunciant pot ser tant un home com 
una dona, quan es parla de gènere la víctima és sempre una dona. I la violència cap a 
les dones és un fenomen emergent. Així va quedar clar en una jornada cel·lebrada el 
passat 20 d´octubre al Col·legi d´Advocats de Girona, dedicada a informar juristes i 
treballadors de l´Administració sobre la Llei del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, elaborada per la Generalitat i que amb el seu desplegament afegeix serveis, 
programes, protocols, prevenció i sensibilització a la legislació estatal. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
• Al sector de la Devesa, tres de cada quatre vehicles que hi estacionen són de 

fora de la capital gironina 

Els barris de Santa Eugènia-Can Gibert i els de Taialà i Germans Sàbats són els sectors 
de la ciutat de Girona que presenten més dèficit d'aparcaments respecte de la demanda 
dels veïns de la zona. Així ho conclou un estudi de l'Ajuntament de Girona que ha 
analitzat barri per barri quina és la demanda d'aparcament dels diversos sectors per 
analitzar on convindria aplicar les zones de pàrquing amb prioritat per als veïns. Altres 
sectors com ara Sant Daniel, la Font de la Pólvora, Vila-roja o Vista Alegre presenten 
dèficit de places d'aparcament. Pel que fa a la gent de fora de Girona, tenen tendència 
a buscar pàrquing a la zona de la Devesa, on més del 70% de vehicles que hi aparquen 
són de fora de la ciutat; però a Vista Alegre el percentatge també supera el 60%. 

Ampliar la notícia:VilaWeb - El Punt 
 

Dimarts 4 de novembre de 2008 
 

• La crisi colpeja Girona i la converteix en la demarcació catalana on més puja 
l´atur a l´octubre 

El nombre d'aturats registrats a les Oficines d'Ocupació de Catalunya al mes d'octubre 
va pujar en 23.784 persones respecte al mes anterior, un 6,71 per cent, amb la qual 
cosa el nombre de desocupats es va situar en 377.999. Girona, ha estat la demarcació 
més castigada per l'atur de les quatre catalanes. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
Dimecres 5 de novembre de 2008 
 

• L´Observatori inclou dades de salut 

L'observatori de Girona ha inclòs diverses novetats: nous indicadors de l' equip 
municipal de promoció de la salut i un nou butlletí estadístic d'octubre L'Observatori 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008092600_3_289138__Comarques-Augmenta-transit-passatgers-laeroport-Girona-entre-gener-agost
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pretén crear una estructura permanent per conèixer les potencialitats, mancances i 
evolució del creixement de la ciutat per saber de la situació actual, les actuacions 
necessàries per a una bona gestió i detectar les tendències de futur. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• La desocupació es dispara a l´octubre a Girona i ja hi ha més de 36.000 
aturats 

Les expectatives no eren bones i els pitjors presagis es van complir. El nombre d'aturats 
a Girona va pujar el mes d'octubre fins a les 36.709 persones, fet que suposa un 
increment mensual del 12,31% i del 60,08% en un any. En termes absoluts, la 
desocupació ha crescut en 13.777 persones l'últim any, i en més de 4.000 respecte al 
setembre. En tots els casos són dades molt pitjors de les registrades en el conjunt de 
Catalunya i l'Estat. I és que Girona és la sisena demarcació d'Espanya on més ha 
augmentat l'atur registrat l'últim any. Les dades són especialment catastròfiques en el 
sector de la construcció, on hi ha 6.211 aturats, un 153% més que un any enrere. No 
obstant això, el sector serveis és el que acumula més persones aturades (20.736), 
seguit de la construcció (7.508), la indústria (6.211), els que estaven sense una feina 
anterior (1.340) i l'agricultura (914). 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• Girona és la quarta regió de Catalunya en ràtio de Mossos per nombre 
d´habitants 

La regió policial de Mossos d'Esquadra a Girona compta actualment amb 1.492 que 
patrullen una extensió on resideixen 691.882 persones, cosa que significa que és la 
quarta de Catalunya amb una millor relació entre nombre d'efectius per habitants. En 
concret, a Girona la relació entre efectius humans de Mossos i habitants dóna com a 
resultat un agent per cada 464 residents. De les nou regions policials de Mossos en què 
es divideix Catalunya, la regió policial del Pirineu Occidental, amb una relació d'un 
agent per cada 169 habitants, la regió policial de Ponent, amb 413 agents per cada 
resident, i la regió policial de Terres de l'Ebre, amb un agent per cada 422 habitants, 
superen Girona. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• La desocupació es dispara a l´octubre a Girona i ja hi ha més de 36.000 
aturats 

Les expectatives no eren bones i els pitjors presagis es van complir. El nombre d'aturats 
a Girona va pujar el mes d'octubre fins a les 36.709 persones, fet que suposa un 
increment mensual del 12,31% i del 60,08% en un any. En termes absoluts, la 
desocupació ha crescut en 13.777 persones l'últim any, i en més de 4.000 respecte al 
setembre. En tots els casos són dades molt pitjors de les registrades en el conjunt de 
Catalunya i l'Estat. I és que Girona és la sisena demarcació d'Espanya on més ha 
augmentat l'atur registrat l'últim any.  Les dades són especialment catastròfiques en el 
sector de la construcció, on hi ha 6.211 aturats, un 153% més que un any enrere. No 
obstant això, el sector serveis és el que acumula més persones aturades (20.736), 
seguit de la construcció (7.508), la indústria (6.211), els que estaven sense una feina 
anterior (1.340) i l'agricultura (914). Pel que fa als sexes, els homes gironins registren 
un major increment de la desocupació. Així, sumen 19.963 aturats, gairebé el doble 
que l'octubre de 2007. L'atur femení a Girona ha crescut un 31,4% en un any, fins a les 
16.746 desocupades. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
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Dijous 6 de novembre de 2008 
 

• Girona està a la cua en la creació de places públiques de llars d´infants 

Les comarques gironines es troben a la cua de Catalunya en la creació de places en 
llars d'infants públiques per habitant al llarg dels últims quatre anys. Segons dades del 
Departament d'Educació, a la demarcació s'han creat en aquest període un total de 
2.350 places, la qual cosa suposa una nova plaça per a cada 300 persones, si tenim en 
compte les dades de població a 1 de gener de 2008. En canvi, a Lleida, on viuen poc 
més de 414.000 persones, s'han creat 2007 noves places, la qual cosa suposa una per 
cada 206 habitants. A Tarragona, la ràtio també és més positiva: s'han obert 2.753 
noves places, la qual cosa suposa una per cada 275 habitants. La mala ràtio de Girona 
només es veu superada per Barcelona, on s'han creat 11.939 places però, òbviament, 
la població és més elevada i això vol dir que és un nou lloc per cada 446 persones. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
Dijous 6 de novembre de 2008 
 

• Girona homologa més de 4.000 carnets de conduir estrangers 

És la segona província on s'han realitzat més canvis de permisos de conducció d'altres 
països. 

Les Direccions Provincials de Trànsit de Catalunya van homologar 29.585 carnets de 
conduir estrangers entre gener i setembre de 2008, respecte als 32.176 de tot el 2007. 
Així doncs, se segueix, de moment, una tendència a la baixa des de l'any 2004. 
Girona és la segona província on s'han realitzat més canvis: 4.169 en total. Barcelona 
és la primera, amb 20.042; Tarragona és la tercera amb 3.491, i en últim lloc Lleida, 
amb 1.883. L'any 2008 a la capital catalana, els mesos que es van homologar més 
permisos de conducció van ser el maig, el juny i el juliol -amb 2.771, 2.411 i 2.351, 
respectivament-, i el mes amb menys canvis va ser l'agost, amb 1.738. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
Dimarts 11 de novembre de 2008 
 

• Els congressos van a l'alça a Girona, amb 14 aquest any i 6.500 participants 

La crisi no afecta per ara l'activitat congressual de Girona. Aquest any s'arribarà als 
catorze congressos, amb uns 6.500 participants, i l'any vinent ja n'hi ha tretze de 
programats i dos de pendents de confirmar, segons dades facilitades ahir pel director 
de l'Auditori Palau de Congressos de Girona, Ramon Barnusell. Aquesta instal·lació va 
entrar en servei el 2006 i l'any passat va ser escollida per fer-hi deu congressos, amb 
uns 5.000 participants. Pel que fa a les convencions i trobades, n'hi va haver 58 l'any 
passat, amb uns 22.000 participants, i es preveu que aquest any es tanqui amb una 
xifra força similar. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
Dimecres 12 de novembre de 2008 
 

• L'aeroport de Girona va igualar a l'octubre els 4,8 milions de passatgers de 
tot l'any passat 

va igualar el mes d'octubre els 4,8 milions de passatgers que havia assolit durant tot el 
2007, de manera que aquest novembre ja s'haurà superat la xifra simbòlica dels cinc 
milions de passatgers. Així, les instal·lacions de Vilobí es confirmen com el vuitè 
aeroport de tot l'Estat espanyol pel que fa al trànsit de viatgers, i el seu creixement 
continua gràcies a la companyia de baix cost Ryanair. Fins a l'octubre, el número de 
viatgers ha augmentat un 17,7% respecte a les mateixes dades del 2007, una xifra que 
contrasta amb la majoria dels aeroports d'Aena, que presenten balanços negatius. Pel 
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que fa a operacions, fins a l'octubre a l'aeroport de Girona se n'han realitzat més de 
43.000, un 15% més que l'any passat. El transport de mercaderies, en canvi, ha baixat. 

Ampliar la notícia:Vilaweb - El Punt 

 

Divendres 14 de novembre de 2008 
 

• La morositat comercial es dispara prop d´un 80% a Girona en només un any 

L'import dels efectes de comerç tornats impagats va ascendir a 28,09 milions d'euros el 
mes de setembre a Girona, un 79,9% més que el setembre de l'any passat, i la segona 
xifra més alta després de la de juliol (28,82 milions) de tota la sèrie històrica, iniciada 
l'any 2002. Segons va informar ahir l'INE, en el conjunt de l'Estat, la morositat 
comercial va augmentar a un ritme interanual del 98,7%, fins arribar a 1906 milions 
d'euros en un mes. Per vuitè mes consecutiu, l'import mitjà dels efectes de comerç 
impagats va superar el dels efectes vençuts. En concret, l'import mitjà dels efectes 
impagats es va situar en 3.109 euros, un 28,4% superior al de setembre de 2007, 
mentre que el dels vençuts va ascendir a 3.042 euros, un 1,9% menys. En el cas de 
Girona, l'import mitjà dels impagats va situar-se en 2.743 euros. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• La Policia Nacional posa 53 nous agents Girona 

El delegat del Govern espanyol a Catalunya, Joan Rangel, i el cap superior de la Policia 
Nacional a Catalunya, Narcís Ortega, van presentar dijous els 341 nous agents que 
s'incorporaran a les diferents demarcacions catalanes: 53 a Girona, 95 a la ciutat de 
Barcelona, 146 a la resta de la província de Barcelona, 28 al Camp de Tarragona i 
Terres de l'Ebre i 19 a la Zona de Ponent. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
Dissabte 15 de novembre de 2008 
 

• L´atur ha pujat més d´un 52 per cent en un any a la ciutat de Girona 

L'augment de l'atur a tot Catalunya tampoc ha esquivat la ciutat de Girona. En un sol 
any, el nombre de persones sense feina s'ha incrementat en un 52,17 per cent. Segons 
dades facilitades ahir per la tinent d'alcalde Promoció de la Ciutat, Cristina Alsina, el 31 
d'octubre de l'any passat, el nombre d'aturats era de 2.917 persones, mentre que just 
un any després, la quantitat s'ha fixat ja en 4.439 aturats. Hi ha doncs, 1.522 persones 
més apuntades a la recerca d'un treball. El sector més afectat a Girona és el de serveis, 
que agrupa el volum més alt de persones que s'han quedat sense feina. La regidora de 
Promoció de la ciutat va explicar ahir que no es tracta de tancament de negocis sinó de 
reduccions de plantilles. "És un procés de degoteig. Ara dues persones qui, ara tres 
allà...", deia Alsina. Del total d'aturats registrat aquest 31 d'octubre de 2008, 2.643 
persones eren del sector serveis. El mateix dia de l'any passat, la xifra d'aturats en 
aquest sector era d'uns 1.900. El sector de la construcció registra aquest any un total 
de 846 aturats. De cara a la campanya de Nadal, quan molts comerços solen reforçar-
se perquè es fan moltes vendes, la tinent d'alcalde va explicar que per les dades que 
té, intueix que passarà com a l'estiu: No es reforçarà el personal. Però esperem que no 
sigui així", va indicar la regidora. Molts establiments fan el 60% de les seves vendes en 
aquest període. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
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Diumenge 16 de novembre de 2008 

 
• La sinistralitat laboral a les comarques de Girona cau més que la mitjana 

catalana 
Les comarques de Girona han registrat 11.287 accidents laborals amb baixa des de 
principis d'any fins el mes de setembre, el que suposa un descens acumulat del 9,1%, 
segons dades del Departament de Treball. En els tres primers trimestres de l'any s'han 
registrat 73 accidents greus a la feina (un 11% menys) i 5 de mortals (un 54,5% 
menys). En tots els casos es tracta de dades que milloren l'estadística del conjunt de 
Catalunya, que registra un descens global dels accidents del 3,85%, tot i que els 
mortals han augmentat un 3,8%. Entre gener i setembre, 81 treballadors catalans van 
morir mentre realitzaven la seva feina.  Pel que fa a l'anàlisi comarcal, Girona presenta 
un balanç positiu a excepció de la Garrotxa, on els accidents laborals augmenten un 
2,6% aquest any. Destaquen els descensos del 20,3% a la Cerdanya, de l'11,9% al 
Baix Empordà i del 10,7% al Ripollès. Pel que fa als 5 accidents mortals, dos s'han 
registrat al Baix Empordà, dos al Gironès i un a l'Alt Empordà. Cal constatar que 
aquesta última comarca va tenir un balanç especialment tràgic entre els mesos de 
gener i setembre de l'any passat, amb un total de set morts a la feina. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• Les regulacions d'ocupació ja han deixat 900 gironins a l'atur i mil més 
n'estan pendents 
La conjuntura econòmica cada cop més complicada ha provocat un espiral d'expedients 
de regulació d'ocupació (ERO) que, des del gener, ja ha enviat a l'atur 899 treballadors 
(a 681 dels quals se'ls ha rescindit el contracte i a 218 se'ls ha suspès temporalment de 
feina). Els serveis territorials de Treball a Girona han autoritzat des del gener fins a 
finals d'octubre 20 ERO d'acomiadaments i 17 de suspensió temporal (els casos 
d'acomiadament són el doble del 2007). I, de moment, sembla que la situació no té 
aturador. Actualment hi ha sobre la taula expedients que afecten gairebé un miler de 
treballadors més. Però aquestes dades no són reveladores de l'increment de l'atur a la 
demarcació, que ha estat de 13.777 persones (un 60,08%) respecte de l'octubre de 
l'any passat. 
La crisi del sector industrial comença a fer-se palès a les comarques gironines. És, 
especialment a partir del mes de setembre, i amb més intensitat a l'octubre i principi de 
novembre, el sector en què s'ha disparat la presentació d'expedients de regulació 
d'ocupació. De moment, els serveis territorials de Treballa de Girona han autoritzat un 
total de 37 ERO, dels quals 20 són d'acomiadaments i 17 de suspensió temporal de 
feina. Són nombres que ja igualen o superen els del 2007, en què en tot l'any es van 
presentar 10 ERO d'acomiadaments i 21 de suspensió temporal. En els casos de 
rescissió de contractes, el sector de serveis és el menys afectat, amb 3 ERO que han 
portat a l'atur a 36 persones. Pel que fa a la construcció, 5 empreses han presentat 
expedient, que afecta a 65 treballadors. I és el sector de la indústria el més perjudicat, 
amb 12 ERO i 580 treballadors sense feina. Dins la indústria, el tèxtil ha rebut l'impacte 
més important (5 ERO i 307 treballadors). Són casos com ara el de Buretex d'Anglès, 
Estampats Tordera d'Hostalric, Sans Branded Apparel de Massanes i Cassà o Colorfil de 
Ripoll. 
El més greu d'aquesta situació és que encara hi ha un miler més de treballadors que 
veuen perillar la seva feina. I la xifra ha crescut les últimes setmanes, principalment per 
l'anunci de presentació d'ERO de Torraspapel, que afecta 213 treballadors de Sarrià 
dels 328 que té la factoria. I el de suspensió temporal de Hutchinson, de Palamós, que 
inclou enviar a l'atur durant uns mesos 393 empleats dels 473 que integren el personal. 
Ampliar la notícia:Vilaweb - El Punt 
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Dilluns 17 de novembre de 2008 
 

• Gairebé set milions de viatgers han usat el tren per anar a Barcelona entre 
2006 i 2008 

Gairebé set milions de passatgers. Aquesta és la xifra de persones que han utilitzat la 
línia ferroviària de mitjana distància que uneix Barcelona amb Girona, Figueres i 
Portbou per desplaçar-se des de o fins a la Ciutat Comtal (estacions de Sants i Passeig 
de Gràcia) entre els mesos de gener de 2006 i maig de 2008. Segons el diputat gironí 
de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats, Jordi Xuclà, que és qui va sol·licitar les 
dades al Govern de l´Estat, aquests números demostren «la necessitat de millorar el 
servei, els trens, les freqüències i els horaris». 

D´aquest total, l´estació de Barcelona-Sants, la més gran de la capital catalana, ha 
estat la que ha registrat un major moviment de viatgers, ja que 5.781.320 dels viatgers 
de la línia Barcelona-Girona tenien com a origen o destinació aquest punt en concret. 
Passeig de Gràcia, en canvi, va ser el lloc de partida o arribada d´1.137.893 passatgers. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

Dimarts 18 de novembre de 2008 
 

• El nombre d’immigrants legals residint a Girona ha crescut un 3,71% en un 
any 

El ritme de creixement de la immigració legal a les comarques gironines s'ha anat 
alentint en els últims mesos. Entre el 30 de setembre de 2007 i la mateixa data de 
2008, la quantitat de persones que residien a la demarcació amb el certificat de registre 
o la targeta de residència en vigor va incrementar un 3,71%, xifra molt allunyada de 
l'augment del 45,56% que hi va haver entre el 2006 i el 2007. Els homes marroquins 
segueixen essent el perfil d'immigrant més estès, amb una mitjana d'edat de 31,7 anys 
i amb una autorització de residència permanent. Segons les últimes dades del Ministeri 
de Treball, un total de 119.736 persones residien legalment a les comarques gironines 
el 30 de setembre de 2008, de les quals la majoria (75.122) ho feien en règim general, 
mentre que 44.618 més ho feien en règim comunitari. Aquestes xifres representen, 
aproximadament, un 17% de la població gironina, que actualment ja supera les 
700.000 persones. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

Dimecres 19 de novembre de 2008 
 

• La Seguretat Social va perdre prop de 5.000 cotitzants estrangers a l´octubre 
a Girona 

La dinàmica del mercat de treball fa que el col·lectiu immigrant sigui el més afectat per 
la destrucció d'ocupació. Així ho constaten les darreres dades d'afiliats a la Seguretat 
Social fetes públiques ahir pel Govern. Actualment hi ha a Girona 56.035 estrangers en 
alta laboral, el que suposa una pèrdua de 4.906 cotitzants respecte el mes de 
setembre, i una baixada del 4,5% respecte les dades del mateix mes de l'any passat. 
Les xifres són especialment dures si es posen en relació al pes dels immigrants en el 
conjunt del mercat laboral. Tot i que representen al voltant del 18% del total de 
treballadors a Girona, van concentrar el 44% de les baixes d'afiliats el mes d'octubre. 
Igual que a Girona, en el conjunt de l'Estat, el nombre de cotitzants estrangers va 
baixar per tercer mes consecutiu. L'afiliació mitjana va descendir en 29.110 persones, 
un 1,4% menys que en el mes anterior. Per règims, set de cada deu estrangers 
(70,4%) que cotitzaven a la Seguretat Social a l'octubre es van enquadrar en el Règim 
General i dins d'ell, un de cada quatre, un total de 290.095 persones, treballava en la 
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construcció. Aquest sector va perdre a l'octubre 11.703 cotitzants estrangers respecte a 
setembre, fet que suposa un descens del 3,8%. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
Dijous 20 de novembre de 2008 
 

• Girona va liderar el creixement econòmic català el 2007 tot i que ja s'intuïa la 
crisi 
Les comarques gironines van liderar el 2007 el creixement econòmic català, en un 
exercici en què es va posar punt final al període d'expansió iniciat el 1994. Segons 
l'Anuari Econòmic Comarcal de Caixa Catalunya, l'increment català va ser d'un 3,6% 
(dades de producte interior brut a preus bàsics), mentre que a la demarcació es va 
registrar un 3,7%, per sobre de Barcelona (3,6%), Lleida (3,4%) i Tarragona (3,1%). 
Els efectes de la crisi es van notar modestament perquè l'ocupació va créixer encara de 
manera intensa, una situació que, segons els experts, no es repetirà els propers anys. A 
Girona, van créixer els serveis (4,2%) més que la construcció (3,9%). La indústria va 
començar a notar símptomes de menys tensió (2,9%)i el sector primari va caure (-
2,7%). El Servei d'Estudis de Caixa Catalunya, que dirigeix el catedràtic de la UAB 
Josep Oliver, defineix l'any 2007 com «l'any xarnera [frontissa] entre la llarga expansió 
anterior i les dificultats actuals», que s'han revelat de forma especialment intensa (i no 
es preveia que fos així) des de l'estiu. L'any passat, les comarques catalanes van 
aguantar bé l'embat i, en concret, les gironines i l'àrea metropolitana de Barcelona van 
estirar el carro del creixement econòmic. 

Ampliar la notícia:Vilaweb - El Punt 

 

• Acció Social té tutelats 719 infants gironins, dels quals un 19% continuen 
vivint amb la família biològica 
El Departament d'Acció Social i Ciutadania té tutelats 719 infants de les comarques 
gironines que són víctimes de diferents situacions, com ara negligències greus, la 
incapacitat dels pares de fer-se'n càrrec, maltractaments o bé abusos sexuals. 
D'aquests nens, 501 viuen amb famílies –només 137 (un 19,05% del total) amb la 
biològica–, i els altres 218, en centres. Avui se celebra el Dia Universal de la Infància i, 
per commemorar-ho, la Plataforma Educativa ha organitzat un seguit d'actes a Salt. En 
les situacions que afecten els menors i que requereixen la intervenció de la direcció 
general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia), abans de separar el menor dels 
pares i sempre que sigui possible, la Generalitat intenta fer-ne un seguiment i treballar 
conjuntament amb la família per buscar una solució. Quan això no és viable, es busca 
un parent que es pugui fer càrrec de l'infant o adolescent. Finalment, si aquesta opció 
també fracassa, se separa el menor del nucli familiar i se'l trasllada a un centre (primer 
d'acollida i després residencial). En el conjunt del Principat, el Departament d'Acció 
Social i Ciutadania ha assumit la tutela de 7.492 infants, dels quals 4.923 viuen amb 
famílies (biològiques o d'acollida) i els altres 2.569, en centres. Són les dades més 
recents de què es disposa, i fan referència al mes d'agost passat. En el cas de la 
demarcació de Girona, el Departament d'Acció Social té tutelats 719 infants. D'aquests, 
501 (un 69,68%) viuen amb famílies: 137, amb la biològica; 236, amb parents; 61, 
amb una família d'acollida, i 67, amb una família d'acollida que ha començat els tràmits 
per adoptar-lo. Pel que fa als altres 218 infants, 146 s'estan en centres residencials; 63, 
en centres d'acolliment, i 9, en pisos assistits. 

Ampliar la notícia:Vilaweb - El Punt 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008111900_5_299029__ECONOMIA-meitat-baixes-dafiliats-Seguretat-Social-loctubre-Girona-destrangers
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=3073470
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=3073239


 
 
 
Divendres 21 de novembre de 2008 
 

• 663 dones sota protecció a Girona 
Al llarg de les últimes setmanes han aparegut diverses dades sobre violència domèstica 
i de gènere. Una d'elles és la que, a principis de novembre, va fer pública el Registre 
Central per a la Protecció de les Víctimes de Violència Domèstica, i que indica que a les 
comarques gironines hi ha un total de 633 dones que actualment estan rebent algun 
tipus de mesura de protecció relacionat amb la violència de gènere i domèstica. 
D'aquestes dones, 417, gairebé un 63 per cent, són de nacionalitat espanyola, i 246, un 
37 per cent, són estrangeres. A tot Catalunya, i segons aquest mateix registre, hi ha 
6.917 dones en aquesta situació. Per províncies, Girona és en el tercer lloc en quantitat 
de dones sota protecció, per darrere de Barcelona i de Tarragona. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dimarts 25 de novembre de 2008 
 

• La línia d'atenció a les dones en situacions de violència ha rebut aquest any 
757 trucades provinents de les comarques gironines, un 15,22% més que al 
llarg de tot l'any 2007. 
Un 82,9% de les usuàries van denunciar maltractaments psíquics; un 46,2%, violència 
física; un 4,4%, coaccions econòmiques, i un 2,9%, abusos sexuals. La franja d'edat 
compresa entre els 31 i els 40 anys és la que va fer servir més aquesta línia. Avui és el 
Dia Mundial contra la Violència envers les Dones i, per commemorar-ho, s'han 
programat actes en diversos municipis gironins. El director dels serveis territorials 
d'Acció Social i Ciutadania, Josep Viñas, destaca que és el primer cop que se celebra 
aquesta diada després de l'aprovació de la llei dels drets de les dones a eradicar la 
violència masclista. 
Ampliar la notícia:Vilaweb - El Punt 

 
Dijous 27 de novembre de 2008 
 

• Quatre de cada deu nadons gironins nascuts el 2007 són de pares estrangers 

El 36,2% dels nadons que han nascut a les comarques gironines al llarg del 2007 tenen 
algun dels pares de procedència estrangera. Dels 8.416 nens que han nascut a la 
demarcació, 504 són de pare espanyol i mare estrangera, mentre que 328 tenen mare 
de nacionalitat espanyola però el pare és d'origen estranger. Tanmateix 2.147 tenen 
tant el pare com la mare d'origen estranger. Les dades fetes públiques arran de l'estudi 
de Institut d'Estadística de Catalunya indiquen que en 203 naixements no hi consta la 
nacionalitat d'alguna de les parts i que la resta, 5.031 nadons, tenen pares d'origen 
espanyol.  
La dada té més rellevància si es té em compte que la mitjana de nadons que tenen 
algun dels pares o els dos de nacionalitat estrangera a les comarques gironines és vuit 
punts superior que la mitjana catalana. Al conjunt de Catalunya el percentatge és del 
28,3% dels 83.716 nadons que han nascut al llarg del 2007. 
Per comarques, l'Alt Empordà i la Cerdanya són les dues que tenen un percentatge més 
elevat de naixements de pares i mares estrangers, amb un 41,5 i 41,2% del total de 
nadons que van néixer l'any passat. En canvi, la Garrotxa (28,9%) i el Ripollès (26,9%), 
a la cua de la demarcació. Si bé el Baix Empordà va registrar el 37,4%, el Pla de 
l'Estany el 35,3% i el Gironès el 34,1% de naixements de pare o mare o ambdós de 
nacionalitat estrangera. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
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• El nombre de naixements a les comarques gironines baixa per primer cop en 
10 anys 

El 2007 van néixer menys gironins que al 2006. La diferència va ser poca, de només 45 
nadons, però trenca una tendència a l'alça iniciada el 1998 i que fins ara havia tingut 
continuïtat durant la darrera dècada. Segons les dades fetes públiques per l'Idescat, 
l'any passat van néixer 4.301 nens i 3.912 nenes, que van representar un total de 
8.213 persones més a la demarcació. La disminució de naixements, però, no es va 
produir a la resta del territori català, i va deixar les comarques gironines, amb un 
decreixement del 0,5%, com l'únic lloc on succeeix. La demarcació també va perdre la 
primera posició que tradicionalment ocupava com la zona amb la proporció més 
elevada de naixements amb pares de nacionalitat estrangera i va ser superada per l'Alt 
Pirineu-Aran. 

Ampliar la notícia:Vilaweb - El Punt 

• Les oficines de treball de la ciutat de Girona atenen unes 750 persones cada 
dia 

El nombre d'atesos diàriament a les oficines de Treball de la ciutat de Girona no para 
de créixer i en els darrers dies ha arribat a assolir xifres rècord amb 750 persones que 
hi van a buscar feina cada dia. La seva directora, Glòria Plana, va declarar que aquesta 
és una xifra molt elevada que fa saturar les oficines i es va mostrar confiada que 
l'afluència anirà a la baixa gràcies a la contractació en el sector serveis a la campanya 
de Nadal. El passat mes d'octubre la xifra d'atesos era de 600 i només en un més ha 
crescut en 150 persones més. Plana va atribuir aquesta crescuda a què les persones 
que han fet campanya d'estiu ara s'adrecen al SOC per trobar una nova feina. 
Aquestes xifres superen de llarg l'afluència que els darrers anys havia tingut aquestes 
oficines, superant el doble de persones ateses que fa només un any. I la situació no 
només és d'alta demanda a les oficines de Treball de Girona, sinó que Plana va explicar 
que a Figueres s'arriba a 500 persones diàries, a les oficines de Blanes també s'arriba a 
500 persones i a Palamós es fan 150 atencions diàries. A Girona, particularment, les 
cues són visibles des de primera hora del matí. "Aquest és el resultat de tants ERO que 
s'han presentat en les darreres setmanes", va indicar Plana que ha recordat que les 
dades de l'atur fetes públiques a primer de novembre situaven en un 10,6% la taxa 
d'aturats, segons l'Enquesta de Població Activa. La directora del SOC a Girona va 
reconèixer que estan saturats tot i els instruments que estan aplicant per agilitzar 
l'atenció o per ajudar a trobar feina a les persones que estan desocupades. Plana va dir 
que això ha tret pressió pel que fa sobretot als tràmits ràpids. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
Dijous 27 de novembre de 2008 

 

• Les exportacions gironines creixen un 7% fins al setembre 

Les empreses exportadores de les comarques gironines estan plantant cara a la crisi i 
mantenen un ritme de vendes molt superior a la mitjana catalana i estatal. Així, entre 
gener i setembre, van vendre a l'exterior mercaderies valorades en 2.681,26 milions 
d'euros, fet que suposa un increment del 7,16% respecte al mateix període de l'any 
passat. Segons va fer públic ahir la Secretaria d'Estat de Comerç d'acord amb les dades 
de la Direcció General de Duanes, en el conjunt de Catalunya les exportacions creixen 
un 3,12% . Les vendes a l'exterior de Catalunya van suposar el 26,5% del total 
exportat per Espanya. 

L’anàlisi de les exportacions gironines permet constatar que la Unió Europea continua 
copant més del 80% de les vendes de les empreses de la demarcació. No obstant, els 
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països on més augmenten les vendes són alguns dels que s'hi han incorporat 
recentment, com Estònia (+48,8%), Lituània (+38%), Hongria (+27,3%) o Bulgària 
(+173%).  
Pel que fa als productes, la carn de porcí i els seus derivats continuen situant-se en 
posicions capdavanteres. En els primers nou mesos de l'any, les vendes de carn de porc 
fresca, refrigerada o congelada han pujat un 41,6%, fins als 409 milions d'euros. La 
segona partida en importància és la venda de components d'automoció, que, tot i la 
crisi del sector, suma 111 milions d'euros de gener a setembre, amb un creixement del 
8,5%. Altres sectors en crisi, com el tèxtil tècnic o el del paper estucat acumulen 
descensos de vendes del 39% i del 19% respectivament. 
Segons les dades fetes públiques ahir, en el conjunt de Catalunya, els sectors 
exportadors més dinàmics durant el mes de setembre van ser les manufactures de 
consum, que van registrar un creixement del 20,01%, gràcies a les vendes de 
confecció, calçat i joguines. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• La integració tarifària i noves línies fan créixer un 19,5% l´ús del bus a 
Girona en un any 

La implantació de la integració tarifària i la creació de noves línies ha fet créixer un 
19,5% el nombre d'usuaris de l'autobús als 46 municipis del Gironès, la Selva i el Pla de 
l'Estany que integren l'Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) en un any. En xifres 
absolutes, de l'octubre del 2007 a l'octubre del 2008 es van registrar 5.438.310 
viatgers, mentre que en el mateix període de l'exercici anterior van ser 4.554.025 
viatgers. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

 

 

Edita: 
L’ Observatori 

Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial (UMAT)  
Ajuntament de Girona 

Tel contacte: 972 419 417 
e-mail: observatori@ajgirona.org 
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Dimarts 2 de desembre de 2008 
 

• Girona és la demarcació catalana on més creix l´atur al novembre 
L'atur va créixer en 24.837 persones a Catalunya durant el mes de novembre, fet que 
va suposar un 6,57% més respecte al mes passat, la pujada més forta en números 
absoluts del conjunt d'Espanya i que va situar en 402.836 persones la xifra total de 
desocupats en la comunitat, segons dades fetes públiques avui pel Ministeri de Treball i 
Immigració. Girona, va ser la demarcació catalana on més va créixer la desocupació en 
comparació amb el mes anterior. 

A tot Espanya, el nombre d'aturats registrats a les oficines de l'Institut Nacional 
d'Ocupació (Inem) va pujar en 171.243 persones el mes passat, fet que va suposar un 
6% més respecte a l'octubre, de manera que la xifra total de desocupats voreja ja la 
barrera dels tres milions en situar-se en 2.989.269 persones. Es tracta de la dada més 
elevada des del febrer de 1996, quan el total d'aturats va superar els 2,99 milions. 
Per províncies, Barcelona va ser la que va experimentar el major avanç de la 
desocupació, amb 16.980 persones més apuntades a les llistes de l'atur, un 5,98% 
més. Així, la província concentra ja 300.000 dels aturats totals a Catalunya. 
En termes relatius, Girona va ser la demarcació amb un major augment, ja que la 
desocupació va créixer el novembre un 9,03% amb 3.316 aturats més. Tarragona va 
registrar 3.501 desocupats més, fet que va suposar un avanç del 8,53%, mentre que a 
Lleida les llistes de l'Inem van créixer en 1.040 persones, un 6,32% més. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
• Girona és la setena capital de l´Estat i la primera de Catalunya on més car 

resulta fer la compra 

Girona és la capital més cara de Catalunya i la setena de tot l'Estat a l'hora d'omplir el 
cistell de la compra. Segons les primeres dades de l'Observatori de Preus del Comerç 
Minorista presentats avui pel ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, fer la compra a 
Girona és un 14% de mitjana més car que a Salamanca, la ciutat més econòmica. 
Les diferències són més substancials en alguns tipus de producte. Així, la carn es paga 
a Girona un 35% més cara que a Zamora, la capital més econòmica per adquirir aquest 
producte. I tot i ser una demarcació de costa, a Girona paguem el peix un 31% per 
sobre del que en paguen a Còrdova. També és important la diferència de preus de la 
fruita, que resulta un 17% més econòmica a Melilla. Menys importants són les 
diferències en productes envasats o drogueria. Indústria constata diferències de preus 
d'alimentació de fins a un 19 per cent entre les diferents cadenes 
En un cistell del mercat estàndard, els preus varien un 12 per cent entre la ciutat amb 
preus més baixos (Càceres) i la de preus més elevats (Ciudad Real), mentre que en una 
compra econòmica els preus varien un 41 per cent entre la ciutat més assequible 
(Zamora) i la de preus més cars (Huelva). 
Sebastián va detallar que l'estalvi que es pot obtenir comprant els productes més 
econòmics d'alimentació envasada en relació amb la cistella estàndard varia entre un 
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19,1% i un 39,6% segons la ciutat en la qual es resideixi. Tenint en compte que, 
segons l'INE, la despesa en alimentació i begudes arriba a uns 400 euros al mes, 
aquests percentatges equivalen a un estalvi d'entre 76 i 150 euros per llar 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

Dimecres 3 de desembre de 2008 

 

• Girona supera ja els 40.000 aturats i és la demarcació catalana on més puja 
l´atur 

La demarcació de Girona ha registrat el major increment mensual relatiu de Catalunya, 
el 9,03%, amb 3.316 aturats més, fins els 40.025, segons dades fetes públiques ahir 
pel Ministeri de Treball i Immigració. Això representa un increment del 65,07% respecte 
del novembre del 2007, 15.778 persones més. L'atur registrat afecta més els homes, 
pràcticament el 55% dels aturats (21.994), que les dones, que superen per molt poc el 
45% (18.031). Per sectors, els serveis s'enduen la pitjor part, ja que s'incrementa l'atur 
registrat en 2.187 persones, fins les 22.923. La construcció arriba a les 8.117 persones 
aturades, 609 més que el mes anterior. La indústria incrementa en 416 persones la 
xifra d'atur registrat, fins les 6.627. Els que no tenien feina anterior van ser 12 més, 
fins els 1.352. I els aturats en el sector agrícola van augmentar de 92 persones, fins a 
les 1.006. Pel que fa al total de Catalunya l'atur registrat al novembre ha augmentat de 
24.837 persones, el 6,57% més que el mes anterior, arribant així fins a les 402.836 
persones. Això vol dir que hi ha 143.666 persones més aturades que el mateix mes de 
l'any anterior, un 55,43% més. Catalunya és on l'atur ha pujat més en el conjunt del 
mercat estatal, seguida d'Andalusia (23.972 persones) i ha crescut a totes les 
comunitats i a totes les demarcacions, encapçalades per Barcelona (16.980) i Madrid 
(15.280). Per sectors, els serveis, amb un augment de 14.873 persones més a l'atur 
que el mes anterior lidera l'increment de la desocupació. Tot i això, la construcció i 
especialment la indústria que registra un comportament similar a la construcció, també 
alimenten l'atur, amb un increment intermensual de 4.966 i 4.190 persones, 
respectivament. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

Divendres 12 de desembre de 2008 
 

• Girona és la demarcació catalana on més baixa l´IPC al novembre i la segona 
de l´Estat 

L'índex de preus de consum (IPC) va caure quatre dècimes al novembre a Catalunya i 
la taxa interanual va retrocedir 1,1 punts, fins al 2,5%, segons dades fetes públiques 
avui per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). A tot Espanya, la taxa mensual també va 
baixar quatre dècimes al novembre respecte al mes passat, i la taxa interanual va 
quedar en el 2,4%, una dècima menys que a Catalunya, gràcies a l'abaratiment dels 
carburants i de gran part dels aliments, com ara la llet, el formatge, el pa, els llegums i 
l'oli. Aquesta taxa del 2,4% és la més baixa des d'agost del 2007, quan la inflació va 
arribar al 2,2%. Els preus que més van baixar a Catalunya van ser els del transport (-
4,3%), seguits d'oci i cultura (-1,1) i hotels, cafès i restaurants (-0,3). També van 
baixar habitatge i comunicacions, amb un -0,1% cadascun. En canvi, els preus que més 
van pujar van ser els de vestit i calçat (3,8%). 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

 

http://www.ajuntament.gi/observatori/premsa2.php?idReg=187
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008120300_21_301957__TEMA-DEL-DIA-Girona-supera-40000-aturats-major-crescuda-Catalunya
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008121200_5_303620__Economia-Girona-demarcacio-catalana-baixa-lIPC-novembre-segona-lEstat


Dimecres 17 de desembre de 2008 

 

• El nombre d’estrangers sense feina ha pujat un 70% a la demarcació en 1 
any 

Dels 51.233 estrangers, tant de la Unió Europea com de fora, que actualment estan 
afiliats a la Seguretat Social a les comarques gironines, un 35 per cent, 17.902, estan 
també inscrits com a demandants de treball, cobrin o no el subsidi d'atur. L'any passat 
els immigrants sense feina eren 10.459. L'augment, doncs, dels estrangers desocupats 
en qüestió d'un any ha estat més que considerable: del 70%. Pel subdelegat del Govern 
espanyol a Girona, Francesc Francisco-Busquets, aquesta pujada es pot associar 
clarament a l'actual situació de crisi econòmica, a la qual també està sens dubte 
relacionat el descens que han experimentat en un any les sol·licituds i les concessions 
de nous permisos de treball. En aquest cas, la xifra ha baixat un 40%: l'any passat es 
van demanar 11.194 permisos inicials de treball a la demarcació i se'n van concedir 
6.789, i aquest any les xifres han estat, respectivament, de 8.606 i 5.183. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

 

Edita: 
L’ Observatori 

Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial (UMAT)  
Ajuntament de Girona 

Tel contacte: 972 419 417 
e-mail: observatori@ajgirona.org 
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