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Dimarts 6 de gener de 2009 

 
• Els preus dels habitatges nous cauen un 5,6% a Girona i un 6,5% a 

Catalunya 
Els preus dels habitatges nous cauen en un any el 5,6% a Girona capital i un 6,5% en 
el conjunt de Catalunya, segons va fer públic ahir la Societat de Taxació, que elabora 
un estudi semestral. Amb una mitjana de preu per metre quadrat de 3.884 euros 
aquest desembre, Catalunya és la demarcació de l'Estat espanyol amb els preus més 
elevats per adquirir un habitatge nou. La ciutat més cara de l'Estat espanyol és 
Barcelona, amb un preu de 4.243 euros el metre quadrat, seguida de Sant Sebastià, 
amb 3.918 euros el metre quadrat, i Madrid amb 3.658. De les quatre grans ciutats 
catalanes, Lleida és la que registra la caiguda interanual més important amb una 
disminució del 6,8%. Girona capital fixa el desembre del 2008 un preu per metre 
quadrat de 2.629 euros, el 5,6% per sota dels preus registrats el desembre del 2008. 
Palamós (Baix Empordà) i Blanes (Selva) són per aquest ordre les localitats que 
registren les caigudes més importants dels preus dels habitatges durant l'exercici del 
2008, segons les matexes dades en relació amb l'evolució dels preus de les promocions 
d'habitatges de nova construcció a la costa catalana. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dimecres 7 de gener de 2009 

 
• El 2007 cada habitant va generar una mitjana de 2,06 quilos de brossa cada 

dia, quantitat lleugerament inferior a la del 2006. 
Els gironins són els que generen més residus del país i els que més contenidors tenen. 
Els gironins són els que més residus generen de Catalunya, amb una mitjana de 2,06 
quilos per habitant i dia, bastant superior als 1,56 quilos per dia de mitjana catalana. 
Això és el que es desprèn de l'últim informe anual de l'Agència de Residus de 
Catalunya, que recull les dades del 2007. Segons el document, la mitjana gironina ha 
baixat respecte a la del 2006, quan es va situar en 2,1 quilos per habitant, i ha retornat 
a les dades del 2005, que eren de 2,05 quilos. En tot cas, es mantenen molt semblants 
any rere any, mentre que el que augmenta significativament és la recollida selectiva, 
que ja és un 27% del total. De fet, els gironins són també els que més contenidors 
tenen per habitant de recollida selectiva, tant de vidre com d'envasos lleugers i de 
paper i cartró. 
Ampliar la notícia:Vilaweb: El Punt 

 
Divendres 9 de gener de 2009 
 

• La recollida selectiva s'ha triplicat a Girona des de l'any 2003 i ara ja suposa 
un 35% de les escombraries 
Les deixalles orgàniques representen un 13% del total i es recullen 5.000 tones. 
El percentatge de recollida selectiva s'ha triplicat a la ciutat de Girona des de l'any 
2003. L'àrea de Medi Ambient estima que la recollida selectiva va representar durant el 
2008 un 35% del total, quan ara fa sis anys només suposava un 11%. La matèria que 
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representa un major volum en la recollida és la fracció orgànica i restes de menjar, que 
representa un 13% del total, amb les 5.000 tones que es recullen cada any. L'objectiu 
és reduir l'índex actual del 65% de deixalles que acaben a rebuig. 
Ampliar la notícia:Vilaweb: El Punt 

 
• L´atur augmenta un 66,39% a Girona amb 16.600 aturats més durant el 

passat 2008 
Més que preocupants. Així és com van definir ahir des de tots els punts del conjunt de 
la societat, sindicats i autoritats públiques les xifres d'atur registrades durant ?l'any "de 
la crisi". I a Girona el panorama és ben fosc, l'important increment en la desocupació, 
principalment afavorit per la desacceleració en la construcció i el sector serveis, ha 
deixat unes xifres mai vistes. En concret, a les comarques gironines el nombre se situa 
en 41.748 aturats, un augment del 66,39% respecte a l'any anterior, amb 16.657 
parats més, segons les dades fetes públiques ahir pel Ministeri de Treball i Immigració. 
L'atur registrat afecta més els homes, un 55,89% dels aturats (23.335), que les dones, 
que superen per molt poc el 44%. 
Per sectors, els serveis es tornen a endur la pitjor part ja que s'incrementa l'atur 
registrat en 713 persones, fins a les 23.636, un increment del 3% respecte al novembre 
i un 33,1% durant tot el 2008. La construcció arriba a les 8.775 persones aturades, 658 
més que el mes anterior i un 59,05% respecte a l'any passat. Per la seva part, la 
indústria incrementa en 486 persones la xifra d'atur registrat, fins a les 7.113 persones. 
Els que no tenien feina anterior van ser 142 persones menys que el mes passat, 
disminuint fins les 1.210 però en l'evolució interanual hi ha hagut un increment de 434 
persones. I els aturats en el sector agrícola van augmentar de 8 persones, fins les 
1.014.  
Pel que fa al total de Catalunya Girona és la segona província que més ha incrementat 
les llistes d'atur, després de Lleida, que ho fa en un 85,71%, Tarragona un 63% i 
Barcelona un 56,48%. Al conjunt català, les xifres van augmentar fins als 423.232 
aturats, un 4,82% més respecte al mes de novembre. Això vol dir que hi ha 157.443 
persones més aturades que el mateix mes de l'any anterior, un 37,2% més. En l'àmbit 
estatal, Girona és la setena província que més ha incrementat la llista d'aturats durant 
el 2008. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

Dijous 15 de gener de 2009 

 

• L´Aeroport de Girona acaba l´any amb 5,5 milions de viatgers i és el tercer 
de l´Estat que més creix 

Tot i que per segon mes consecutiu el desembre ha presentat un balanç negatiu 
respecte de 2007, l'Aeroport de Girona ha finalitzat l'any essent el novè de tot l'Estat 
amb més trànsit de passatgers, superant els 5,5 milions i millorant una posició en el 
rànquing respecte de l'exercici anterior, que va acabar en desena posició. 
Concretament, van ser 5.507.294 persones les que van transitar per l'Aeroport durant 
els dotze mesos de l'any passat, fet que suposa un increment d'un 13,6% pel que fa al 
mateix període de l'any anterior. Aquestes xifres el situen com al tercer aeroport que 
més creix en tot l'Estat - i els altres dos queden molt lluny dels més importants en 
números absoluts-, confirmant les expectatives de creixement dels últims anys. En 
l'últim mes de l'any, 332.089 persones van utilitzar l'aeròdrom gironí. Tot i això, va ser 
l'agost el mes amb més passatgers, amb 601.372. 

Pel que fa a les operacions, les instal·lacions de Vilobí d'Onyar van registrar 49.926 
aterratges i enlairaments, un 10% més de vols que l'any passat. 3.243 d'aquests durant 
el mes de desembre. En canvi, pel que fa a la càrrega aèria, durant el 2008 es van 
transportar 184.127 quilos, la qual cosa suposa un descens del 21,4% en relació a la 
càrrega transportada al llarg de 2007. El mes de desembre va registrar un total de 
càrrega de 1.176 quilos. Cal recordar que l'evolució del volum de passatgers i 
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d'operacions de l'Aeroport Girona- Costa Brava durant l'any 2008 s'emmarca en una 
situació de crisi del sector del transport aeri i d'algunes aerolínies. Com es veu en el 
quadre adjunt, la majoria d'aeroports han perdut passatgers respecte de 2007, i el 
balanç del total dels aeroports també ha estat negatiu. Totes aquestes dades no fan 
més que atribuir més mèrit al creixement de l'aeroport gironí. 
Per mesos, durant el gener van passar 334.427 passatgers per l'Aeroport de Girona, el 
febrer en van ser 375.716, el març, 446.693, l'abril, 461.555, el maig en van ser 
511.438, el juny 532.054, el juliol 589.775, l'agost 601.372 passatgers, el setembre 
527.050, l'octubre 461.650, el novembre 333.475 i, finalment, el desembre 332.089. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

• Els hotels de Girona van tenir durant l'any 2008 una ocupació mitjana del 
71% 

Els hotels de Girona van tenir durant l'any 2008 una ocupació mitjana del 71,1%, una 
xifra que demostra que la capital gironina ha aconseguit trencar l'estacionalitat i que els 
turistes visiten la ciutat durant tot l'any. Aquesta és la dada que va donar dilluns el 
sector a la comissió de turisme del Consell Econòmic i Social de Girona, un registre que 
situa la capital gironina molt a prop dels registres de Barcelona, on de mitjana va tenir 
un 73,8% d'ocupació hotelera durant l'any passat i dos punts per sobre el 2007. El 
sector té mals auguris per a l'any que ve, després del descens detectat durant l'últim 
tram de l'any, i calcula que el 2009 pot caure un 15% més. Per contra, l'Ajuntament 
considera que les dades mostren que Girona s'ha constituït com una destinació per si 
mateixa. 

Ampliar la notícia:Vilaweb: El Punt 
 

• L´IPC va caure un 0,6% el desembre a Girona i va acabar l´any en l´1,2% 

Per províncies, la inflació a Barcelona va experimentar el desembre una baixada de 
dues dècimes (el menor de Catalunya) i la taxa interanual es va situar en l'1,8%, dues 
dècimes per damunt de la mitjana autonòmica. Girona va registrar un IPC interanual de 
l'1,2%, amb una baixada del 0,6% el desembre. Tarragona va registrar el mateix 
descens mensual que Girona (-0,6%), però la taxa interanual va quedar per sota, en un 
0,9%. Lleida va baixar els preus un 0,8% el desembre i va tancar l'any en l'1,1%. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
Divendres 16 de gener de 2009 

 
• La inflació interanual se situa en l´1,2% a Girona, la més baixa dels últims 

deu anys 

Girona va registrar el l'últim mes de l'any 2008 una baixada de preus de sis dècimes, 
cosa que ha fet caure la taxa interanual de la inflació fins a l'1,2%, un índex que no es 
registrava des del gener de 1999, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En el 
conjunt de Catalunya, la variació de preus mensual va baixar de 3 dècimes i la taxa 
interanual va quedar en l'1,6%, mentre que en el conjunt de l'Estat espanyol, la 
variació mensual, va ser de 5 dècimes negatives la taxa baixava fins a l'1,4%.  
Per primer cop en molts anys, l'evolució dels preus a la demarcació és millor que en el 
conjunt de l'Estat. La forta disminució de la cotització del barril del petroli, ha estat 
determinant per la moderació del comportament de la inflació. Però també el descens 
de preu d'alguns aliments i la caiguda del consum, fet que ha portat a la taxa general 
de l'IPC més baixa de la dècada. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
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Diumenge 18 de gener de 2009 
 

• La població estrangera ha passat del 4% al 20% a Girona durant l’última 
dècada 

L'INCREMENT DE NOUVINGUTS. L'any 1998, la població immigrada a les comarques 
gironines era de 22.053 persones. Al llarg d'una dècada, però, aquesta xifra s'ha 
multiplicat gairebé per set i l'any passat es va situar en 149.236. El seu ritme de 
creixement ha estat més elevat que el de la població autòctona, de manera que els 
nouvinguts han passat de suposar el 4% de la població a situar-se en un 20%. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

Dimecres 21 de gener de 2009 

 

• L´any passat es van signar 34.500 contractes laborals menys a les 
comarques gironines 

Girona va tancar l'any 2008 amb un total de 50.037 estrangers afiliats a la Seguretat 
Social amb alta laboral, això suposa un descens de cotitzants del 9,3% en un any. Per 
primer cop en l'última dècada, les comarques gironines tanquen un exercici amb menys 
estrangers afiliats que l'any precedent. Segons dades fetes públiques ahir pel Ministeri 
de Treball, el passat desembre es van donar de baixa 2.080 estrangers residents a 
Girona de les llistes de cotització a la Seguretat Social. Això suposa un 47 per cent de 
les baixes totals registrades a la demarcació. En el conjunt de l'any, Girona ha perdut 
5.133 cotitzants estrangers, el 27 per cent del total de la demarcació. 
En el conjunt de l'Estat, l'afiliació mitjana d'immigrants va caure dels dos milions, 
després d'una retallada de gairebé 95.000 cotitzants. Dins del Règim General, un total 
de 246.468 persones, el 18,43%, treballava en la construcció. Aquest sector va perdre 
el desembre 28.497 cotitzants estrangers respecte a novembre, fet que suposa un 
descens del 10,3%. Després de la construcció, el sector que més estrangers concentra 
és l'hostaleria, amb el 18,42% sobre el total d'afiliats al Règim General (246.355), 
seguit de les activitats de comerç, amb el 16,6%, i immobiliàries (15,8%). 
Per comunitats autònomes, Catalunya i Madrid van concentrar gairebé la meitat dels 
estrangers afiliats a la Seguretat Social. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

• Baixa un 4% el nombre d'afiliats estrangers a la Seguretat Social 

El nombre d'afiliats estrangers a la Seguretat Social a Catalunya va arribar al desembre 
a les 435.996 persones, quantitat que suposa un decreixement interanual d'un 4.06%, 
segons dades fetes públiques pel Ministeri de Treball. Per sectors, en l'agrari hi havia 
registrats 16.148 estrangers, un 3,70% del total; en el sector del mar, 460 afiliats, un 
0,11%, i en el regim de la llar hi havia 34.192 persones, un 7,84%. Per països de 
procedència, dels de fora de la UE van destacar el Marroc, 63.803 treballadors; 
l'Equador, 44.565; Colòmbia, 24.161; la Xina, 20.347, i el Perú, 20.306. De la resta de 
la UE, van destacar Romania, amb 30.644 persones; Itàlia, 21.118; França, 14.396; 
Portugal, 8.860, i Alemanya, 8.220. 

Ampliar la notícia:Vilaweb: El Punt 
 
Dijous 22 de gener de 2009 
 

• El nombre de contractes laborals el 2008 baixa un 13%, segons la UGT 
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La crisi econòmica, especialment agreujada l'última part de l'any, va fer que el 2008 es 
tanqués amb 2,5 milions de contractes a Catalunya, un 13,44% menys que els signats 
en l'exercici del 2007, segons un estudi de la UGT. L'últim trimestre de l'any va ser el 
que va registrar un pitjor comportament, amb 549.288 contractes, cosa que va suposar 
una caiguda del 25% respecte als 732.534 que es van signar en el mateix període del 
2007. La UGT denuncia l'alta temporalitat de la contractació. 

Ampliar la notícia:Vilaweb: El Punt 
 

• La població gironina es preveu que només creixerà de 130.542 persones fins 
al 2018  
La població a les comarques gironines només creixerà de 130.452 persones des d'ara 
fins al 2018. Un estudi de l'Instituto Nacional de Estadística (INE) així ho projecta. Entre 
aquestes dades, també es mostra com al 2008 la població gironina era de 709.150 
persones, però la projecció per d'aquí a deu anys, l'any 2018, serà de 839.692. En 
xifres absolutes això vol dir que en el període 2002-2008 la població gironina va 
augmentar de 143.765 persones, però en el 2008-2018 l'increment disminueix i serà de 
130.542. El creixement vegetatiu, el que té en compte naixements i defuncions, 
projectat a la demarcació de Girona serà aquest any de 3.784 persones. Pel 2017 es 
preveu de 2.831 persones, perquè s'espera que a partir del 2010 hi haurà un 
decreixement. 
Ampliar la notícia:Vilaweb: El Punt 

 
Divendres 23 de gener de 2009 
 

• A Girona s’han construït gairebé 170.000 habitatges des de l´any 1987 

Bombolla immobiliària, però també una demanda insatisfeta per l'increment 
demogràfic, l'auge de les segones residències i la necessitat de canviar a habitatges de 
millor qualitat. Són alguns dels fets que expliquen perquè a Girona s'han construït 
168.867 habitatges (183.565 comptant les rehabilitacions) entre els anys 1987 i 2008. 
Aquesta és una de les dades que apareixen un estudi de la Càtedra de Geografia i 
Pensament Territorial de la Universitat de Girona i que acompanya l'informe anual dels 
aparelladors. El responsable de l'estudi, Joan Vicente, va lamentar que l'habitatge ha 
passat de ser considerat un "bé d'ús" a un "bé de mercat". "En l'última dècada s'ha 
socialitzat l'especulació", va assegurar Vicente, que també va lamentar que "les 
administracions renunciessin a fer polítiques públiques d'habitatge". 
Respecte a l'espectacular increment del parc d'habitatges a Girona, l'estudi recorda que 
mentre es construïen gairebé 170.000 habitatges, en el mateix període la població 
creixia en 239.838 persones, és a dir 0,7 habitatges per nou habitant; o 1,4 habitants 
per a cada habitatge. El nombre d'habitatges existents en l'actualitat a la demarcació 
pot estar a l'entorn de 496.000 per una població oficial de 731.864 persones. "Amb una 
ocupació estadísticament òptima d'aquest parc hi podria viure el doble de la població 
actual", apunta l'estudi abans de matisar que, segons el darrer cens d'habitatges, 
encara no el 52% del total eren de primera residència al conjunt de la província. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• La contractació d'habitatges cau en picat i en un any passa dels 11.995 als 
2.151 

El sector de la construcció sembla que no toqui fons. La contractació d'habitatges a les 
comarques gironines ha caigut en picat i l'any passat el nombre va disminuir fins als 
2.151, mentre que el 2007 era d'11.995, una variació que suposa un 82,07% de 
davallada. Aquestes dades les va fer públiques ahir el Col·legi d'Aparelladors i 
Arquitectes Tècnics. La contractació és una radiografia per saber com evolucionarà la 
construcció en els propers dos anys. En relació amb els habitatges acabats, el nombre 
també va baixar el 2008, tot i que en aquest cas molt menys, concretament un 9,74%, 
ja que aquest nombre és el resultat de contractacions efectuades anys enrere. Les 

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=3410011
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=3410169
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009012300_21_310321__Tema-del-dia-Girona-shan-construt-gairebe-170000-habitatges-lany-1987


comarques costaneres, el Gironès i la Garrotxa són les més afectades per la crisi de la 
construcció. 

La contractació d'habitatges es va instal·lar durant anys en una dinàmica de fort 
creixement i el 2007 ja va fer un tomb, amb una disminució del 38,82%. El 2008 la 
baixada va ser molt més significativa i va arribar al 82,07% i en algunes comarques, 
com ara la Garrotxa, hi ha un estancament total. El president del Col·legi d'Aparelladors 
i Arquitectes Tècnics, Ernest Oliveras, va indicar, en relació amb la Garrotxa, que 
aquesta davallada pot ser motivada perquè en anys anteriors, com el 2007, hi havia 
hagut un gran creixement pel que fa a contractacions, però també per altres factors 
que s'haurien d'acabar d'analitzar. 

Ampliar la notícia:Vilaweb: El Punt 

 

Dilluns 26 de gener de 2009 

 

• Les nits contractades en els hotels gironins han caigut un 1,3% en un any 

Continua el descens de visitants de l'Estat, que el 2008 ha estat del 4,4%, i es manté la 
xifra d'estrangers. 

La desacceleració del sector turístic a les comarques gironines queda manifestat en les 
dades d'ocupació hotelera del 2008. La contractació de nits d'hotel cau un 1,3% a la 
demarcació i, només a la Costa Brava, un 2,3%. Si el 2007, en què el nombre de 
pernoctacions va pujar un 1,2%, ja es va considerar un mal any, la crisi econòmica ha 
acabat afectant el sector i les xifres del 2008 encara han estat pitjors. Durant tot l'any 
es van contractar 11.191.586 nits d'hotel. Continua el descens de pernoctacions de 
visitants de l'Estat, que el 2008 ha estat del 4,4% (3,4 milions) i es manté la 
d'estrangers (7,7 milions i un augment del 0,07%). 

Ampliar la notícia:Vilaweb - El Punt 
 

• L'atur s'apropa al 14% i ja hi ha més de 3,2 milions de persones sense feina 

Tal com es preveia, les dades sobre ocupació del 2008 són nefastes. Segons l'Enquesta 
de Població Activa, la taxa d'atur ha augmentat 2,58 punts en els darrers tres mesos de 
l'any, fins situar-se en el 13,91%, la xifra més alta de la història. En el conjunt 
d'Espanya, ja hi ha 3.207.900 persones inscrites a les llistes dels serveis d'ocupació. A 
Catalunya s'han quedat sense feina més de 92.000 persones en el darrer trimestre i 
prop de 204.000 en el darrer any. És una dada altíssima, ja que equival a què tots els 
veïns de les ciutats de Lleida i Girona ciutat s’haguessin quedat a l'atur. Amb tot, el 
nombre de desocupats ja supera els 455.000 i la taxa d'atur se situa en l'11,82%. 

Ampliar la notícia:La malla 

 

 

 

 

Edita: 
L’ Observatori 

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

Tel contacte: 972 419 417 
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Dilluns 2 de febrer de 2009 

 
• Les exportacions gironines registren un brusc retrocés del 8,4% el mes de 

novembre 
Les bones dades dels primers tres trimestres de l'exercici permeten acumular un 
increment interanual encara superior al 5% 
La indústria exportadora gironina, un dels últims sectors que semblava immune a la 
crisi econòmica, comença a notar-la i de manera brusca. Les darreres dades, 
corresponents al novembre, assenyalen un descens del 8,4% respecte al mateix mes de 
l'any anterior. No obstant, la bona dinàmica dels tres primers trimestres permet que les 
exportacions gironines acumulin un creixement del 5,12% en el període gener- 
novembre. Segons dades de la Secretaria d'Estat de Comerç d'acord amb les dades de 
la Direcció General de Duanes, l'evolució és millor que la del conjunt català, que va 
viure un novembre per oblidar, amb una caiguda de les vendes del 15,9% i que 
acumula una pujada de les exportacions del 0,6% en l'acumulat de l'any. 
Després de creixements del 8% i el 9% durant el primer semestre, les exportacions 
gironines -liderades pel sector carni, que manté un comportament espectacular- van 
iniciar un camí de moderació, fins a frenar-se definitivament l'octubre, quan van créixer 
només un 1,54% més que el mateix mes de l'any anterior.  
L'última enquesta de l'Icex a les empreses exportadores ja mostrava un clar 
empitjorament de l'evolució de la cartera de comandes en els últims mesos de l'any. 
Les expectatives s'han complert, i de forma brusca, ja que el novembre les vendes 
gironines van caure més d'un 8%, cosa que en xifres absolutes suposen 25 milions 
d'euros de diferència respecte al mateix mes de l'any passat. I les coses sembla que no 
milloraran. Així, segons l'Icex, la percepció de les empreses sobre l'evolució de la 
cartera de comandes a tres mesos empitjora amb respecte a l'últim trimestre. Un 
37,25% dels enquestats creu que la seva cartera de comandes continuarà estable, 
mentre que el 40,63% manifesta que evolucionarà a la baixa. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dimarts 3 de febrer de 2009 

 
• El nombre de matrimonis s'estabilitza a les comarques gironines però baixa a 

Catalunya 

La xifra d'enllaços que es van celebrar el 2007 va augmentar un 1% respecte a la del 
2006. 

El nombre de matrimonis de persones de diferent sexe que es van celebrar el 2007 a 
les comarques gironines va ser de 2.821, un 1% més que els registrats el 2006, que 
van ser 2.792, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Amb tot, 
i seguint la tendència dels darrers anys, la xifra de matrimonis civils continua 
augmentant i, amb 1.880 enllaços, supera la quantitat de matrimonis catòlics (924). Per 
comarques, destaca la quantitat de matrimonis que es van celebrar al Gironès (729), la 
Selva (652) i el Baix Empordà (529), mentre que a la Cerdanya, amb 71, i el Ripollès, 
amb 94, van ser les comarques amb una menor nupcialitat. Els mesos de juny, juliol i 
setembre són els mesos preferits per les parelles gironines per formalitzar la seva 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020200_5_312159__ECONOMIA-exportacions-gironines-baixen-cent-novembre-noten-crisi


relació. Al llarg del 2007 a les comarques gironines es van celebrar 2.821 enllaços 
matrimonials, 29 més que durant el 2006, la qual cosa representa un lleuger augment 
de l,1%. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
Dimecres 4 de febrer de 2009 
 

• Onze mesos de pujada de l´atur a Girona 
Les oficines d’ocupació de les comarques gironines tenien registrats a finals de gener 
44.735 persones, gairebé 3.000 més que a finals de 2008, amb un creixement 
percentual del 7,15%. En termes interanuals, Girona compta amb prop de 20.000 
aturats registrats més, amb un augment 66%. Tant les xifres mensuals com les 
interanuals són molts similars a les del conjunt de Catalunya (7,6% i 61% 
respectivament) i força pitjors que la mitjana estatal (6,3% i 47,1%). 
No obstant, el ritme de destrucció d’ocupació és encara més negre el que pinten les 
estadístiques d´atur registrat. Les dades d´afiliació a la Seguretat Social, mostren que 
només el gener es van produir 6.028 baixes de cotització a Girona, cosa que suposa 
una mitjana de 200 llocs de treball diaris menys, alguns dels quals encara no han 
decidit inscriure’s a l’atur. L'atur afecta a la demarcació 24.945 homes i 19.790 dones. 
Entre el col·lectiu de menors de 25 anys, que són 5.533, afecta 3.412 homes i 2.121 
dones. Entre els aturats majors de 25 anys, que són 39.202, hi ha 21.533 homes i 
17.669 dones. Un dels col·lectius que més nota l’atur és el dels immigrants. A finals de 
gener n´hi havia 12.698 a la demarcació, el 28,3% del total. En l’últim any, el nombre 
d’estrangers residents a Girona registrats a l´atur ha pujat prop d´un 90%. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• El 96,15% de graduats gironins d'FP troben feina quan l'acaben o continuen 
estudiant. 
Ho conclou un estudi fet per la Cambra de Comerç i el Departament d'Educació del curs 
2006/07 sobre 1.588 graduats Els graduats de formació professional de les comarques 
gironines troben feina quan acaben els seus estudis. Així es desprèn de l'estudi que ahir 
van presentar el delegat d'Educació a Girona, Andreu Otero, i el vicepresident de la 
Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega. En concret, el 47,84 per cent està 
treballant després d'haver acabat els estudis, el 26,39 per cent continua estudiant i el 
21,92 per cent estudia i treballa. Aquestes dades s'extreuen de les consultes fetes 
sobre 1.588 graduats de 32 centres gironins del curs 2006/2007. A més dels que 
treballen, tenen contracte a temps complet un 63,28 per cent. Finalment, el 82,1 per 
cent de graduats superiors tenen feina relacionada amb els seus estudis i dels de grau 
mitjà, són el 77,2 per cent. 
Ampliar la notícia:Vilaweb - El Punt 

 
Divendres 6 de febrer de 2009 
 

• El doble d´usuaris a les deixalleries 
L'entrada en funcionament de la deixalleria al Pla d'en Xuncla de Sarrià i de la segona 
deixalleria mòbil ha permès que la xarxa de deixalleries assoleixi la xifra de 9.370 
usuaris. A les deixalleries mòbils han rebut 7.897 visites. Destaca la participació a barris 
com Sant Narcís (9,9% del total), Fontajau (9,8%) i Eixample (9,2%). Els residus més 
dipositats han estat els aparells electrònics (20%), olis vegetals (15,9%) i les 
piles(13,1%).  
En el cas de les deixalleries fixes, la de Mas Xirgu ha rebut 22.964 visites i la de Sarrià, 
que és més nova, 1.641 visites. A Mas Xirgu s'hi ha dipositat runes (33,8%), mobles 
(25,4%) i electrodomèstics (9,2%). A Sarrià han estat sobretot runa (45,2%), fustes 
(23,6%) i mobles (9,6%). Enguany, un total de 1.568 usuaris gaudiran d'una 
bonificació del 10% de la taxa d'escombraries per haver utilitzat sis cops la deixalleria. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020200_5_312159__ECONOMIA-exportacions-gironines-baixen-cent-novembre-noten-crisi
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020400_5_312639__Economia-Onze-mesos-pujada-latur-Girona
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=3480211
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020600_2_312913__Girona-doble-dusuaris-deixalleries


Dimecres 11 de febrer de 2009 
 

• Girona té 12 punts de la ciutat amb nivells de contaminació per sobre dels 
recomanables 
El gran volum de trànsit a la ciutat de Girona provoca que hi hagi fins a dotze punts del 
municipi on se superin els nivells recomanats de diòxid de nitrogen. L'estudi 
mediambiental ha analitzat fins a trenta punts diferents des del juny del 2007 fins al 
juliol del 2008. Els principals punts negres pel que fa a contaminació atmosfèrica són la 
ronda Ferran Puig, amb un nivell que dobla el límit recomanat, seguit de lluny pel carrer 
de la Rutlla, carretera Barcelona, el Pont Major, la Gran Via de Jaume I, Emili Grahit o 
el carrer de la Creu. Tot i això, l'informe conclou que la majoria de la població «està 
exposada a nivells saludables». Els valors han estat superiors als d'un estudi similar del 
2005, en què ja es recomanava potenciar el transport públic a Girona. 
Ampliar la notícia:Vilaweb - El Punt 

 
Divendres 13 de febrer de 2009 
 

• Els preus baixen 1,2 punts al gener a Girona i deixen la taxa interanual al 
0,7% 
L'índex de preus de consum (IPC) ha baixat 1,1 punts en el mes de gener en 
comparació del mes passat a Catalunya, de manera que la taxa interanual s'ha situat en 
l'1,1%, segons les dades fetes públiques avui per l'Institut Nacional d'Estadística 
(INE).La baixada registrada a Girona a l'últim mes ha estat d'1,2 punts i la taxa 
interanual s'ha situat al 0,7%. A tot Espanya, la inflació del primer mes de l'any ha 
caigut 1,2 punts i la taxa interanual ha disminuït sis dècimes, fins al 0,8%, aconseguint 
el seu nivell més baix de l'última dècada i tornant als nivells registrats fa 40 anys. 
La taxa interanual d'inflació catalana de gener, de l'1,1%, suposa una caiguda de cinc 
dècimes respecte a la registrada al desembre, que s'ha situat en l'1,6% en la 
comunitat. 
Els preus que més han baixat al gener a Catalunya han estat els del vestit i el calçat, en 
un 14,2% coincidint amb la campanya de rebaixes d'hivern, seguits de les 
comunicacions, que ho han fet en un 1,6%. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

• El contingent de treballadors immigrants per Girona passa de 1.060 a 108 en 
un any 

El contingent de treballadors immigrants estables per a l'any 2009 recull un llistat de 
108 persones a Girona. Això suposa una reducció del 90% respecte als 1.060 de l'any 
anterior. En el conjunt de l'Estat, el nombre d'integrants del contingent que permet 
contractar immigrants de forma col·lectiva s'ha retallat un 94%. Aquest catàleg, 
aprovat amb les aportacions de patronals i sindicats, és un fidel reflex de l'increment de 
l'atur, ja que davant l'increment de desocupats les empreses no han de recórrer als 
estrangers per cobrir les seves vacants. No obstant això, Girona és una de les 
demarcacions amb més demandes en el contingent. La major part de les demandes es 
concentren en tècnics, mecànics i operaris per al sector del metall. També destaquen 
les 16 demandes de metges en diferents especialitats. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
Dissabte 14 de febrer de 2009 

 

• La taxa d´inflació gironina baixa al 0,7% i se situa en el nivell més baix de la 
història 

Girona va començar l'any 2009 amb una baixada de preus de 7 dècimes, cosa que ha 
fet caure la taxa interanual de la inflació fins al 0,7%, un índex que no s'ha registrat 
mai en la història, com a mínim des que l'Institut Nacional d'Estadística (INE) ofereix 

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=3524815
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009021300_5_314370__Economia-preus-baixen-punts-gener-Girona-deixen-taxa-interanual
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009021300_5_314287__Economia-contingent-treballadors-immigrants-Girona-passa-1060


dades provincials (1993). En el conjunt de Catalunya, l'IPC va baixar un -1,1 per cent a 
Catalunya el mes de gener passat, amb la qual cosa la taxa interanual es va situar en 
l'1,1 per cent. La taxa d'inflació espanyola es va reduir el gener al 0,8 per cent, la més 
baixa dels últims 40 anys tot i que el Govern descarta el risc de deflació, encara que 
reconeix que es registraran taxes negatives. Segons dades de l'INE, les rebaixes van 
ser el factor determinant en la baixada de preus a Girona el mes de gener. El grup del 
Vestit i el calçat (-15,5%), el de l'Oci i la cultura (-1,8%), el de l'Habitatge (-0,7%), i el 
del Transport (-0,5%) són els que van influir en la disminució dels preus. En menor 
mesura ho han fet els preus del Aliments (-0,2%) i els de l'Ensenyament s'han 
mantingut invariables. En canvi, han pujat els grups de Begudes alcohòliques i Medicina 
(2,4% cadascun), el grup del Altres (1,3%), els Hotels (0,5%), el Parament de la llar 
(0,3%) i les Comunicacions (0,1%). En termes interanuals destaca la reducció del 6,7% 
del grup del transport, influït pels preus del petroli. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
Dimarts 17 de febrer de 2009 
 

• La compra d´habitatges s´ensorra un 45,5% a les comarques gironines el 
2008 

Es van tancar 9.258 operacions de venda davant les gairebé 17.000 registrades al llarg 
de l'any 2007 

L'Institut Nacional d'Estadística va posar ahir xifres a “l'annus horribilis” que ha viscut el 
sector immobiliari a les comarques gironines. Segons l'informe corresponent a l'any 
passat, la compravenda d'habitatges s'ha desplomat un 45,5% a la demarcació 
respecte a les dades de 2007, el que suposa una evolució pitjor a la del conjunt de 
Catalunya (-40,2%) i de l'Estat (28,6%). El descens de les compravendes va ser més 
acusat en el cas de l'habitatge de segona mà, amb una baixada del 52,3 per cent (fins 
a 4.279 operacions), mentre que les transaccions d'immobles nous van caure el 37,9 
per cent (fins a 4.979 transaccions). De la compravenda total registrada el 2008 a 
Girona, la referida a habitatge lliure (8.998) va descendir el 45,4 per cent, mentre que 
la d'habitatge protegit (260 transaccions) va baixar el 48,8 per cent. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
Dijous 19 de febrer de 2009 
 

• El nombre de donants de sang gironins va augmentar de 5.000 persones 
l'any passat. 
La demarcació de Girona, la segona amb més donacions. Amb un total de 41.390 
donacions, la regió sanitària de Girona va tornar a augmentar l'any passat en nombre 
de donants. Hi va haver prop de 5.000 donacions més que l'any 2007. Per trams d'edat, 
cal destacar l'increment de donants joves, d'entre 18 i 25 anys, que a les comarques 
gironines va arribar gairebé a la xifra de 4.000. 

Amb un índex de 57,74 donacions per 1.000 habitants, la demarcació de Girona és la 
segona de tot Catalunya amb més donants, després de la de Lleida, que va registrar un 
índex de 59,57 per 1.000 habitants. Aquesta xifra representa un augment de cinc punts 
respecte del 2007, en què l'índex de donacions a la demarcació va ser de 52,63 per 
1.000 habitants. Al llarg del 2008, 41.579 persones van donar sang per primera vegada 
a Catalunya. D'aquestes, un 38,02% pertanyien al tram d'edat dels 36 als 55 anys. I el 
grup dels joves d'entre 18 i 25 anys va ser el que va registrar un creixement més 
rellevant. A la regió sanitària de Girona hi va haver 3.931 donants d'entre 18 i 25 anys. 
Pel que fa a la relació entre el nombre de primeres donacions i el total de donacions de 
la regió, Girona va representar el 9,50% del total. Les donacions a la regió sanitària de 
Girona superen de set punts la mitjana catalana. 

Ampliar la notícia:Vilaweb - El Punt 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009021400_5_314477__ECONOMIA-taxa-dinflacio-Girona-situa-nivell-baix-seva-historia
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009021700_5_315030__ECONOMIA-compravenda-dhabitatges-desplomar-cent-comarques-Girona-lany-2008
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=3541774


Divendres 20 de febrer de 2009 

 

• La ciutat de Girona utilitza recursos que equivalen a 44,67 vegades la seva 
superfície 

L'excés de vehicles motoritzats, l'alt consum d'energia elèctrica, una generació de 
residus superior a la mitjana estatal i la gran quantitat de segones residències són 
alguns dels "punts febles" de la ciutat de Girona, que la fan poc sostenible. De fet, el 
terme municipal s'hauria de multiplicar per 44,67 per poder generar recursos suficients i 
absorbir els residus de forma sostenible. 

L'actual nivell de vida està deixant una empremta ecològica evident a les comarques 
gironines, ja que els recursos naturals són limitats i la seva explotació segueix un ritme 
ascendent. De fet, els veïns de la ciutat de Girona consumeixen actualment recursos 
equivalents a 44,67 vegades la seva superfície. És a dir, que el terme municipal de 
Girona hauria de multiplicar-se per 44,67 per poder produir els recursos consumits per 
als seus ciutadans i absorbir tots els residus que genera de forma veritablement 
sostenible. Això és el que s'anomena "petjada ecològica". En el cas del conjunt de la 
província, es fan servir en aquests moments uns recursos equivalents a sis vegades la 
seva extensió. Aquestes són algunes de les principals conclusions de l'estudi 
"Sostenibilitat Local. Una aproximació urbana i rural", presentat per l'Observatori de la 
Sostenibilitat d'Espanya (OSE), aquesta setmana. En aquest document s'assenyala que 
els habitants de la ciutat de Girona tenen un dels índexs de desenvolupament humà 
més elevats de les capitals espanyoles, però en canvi la seva petjada ecològica es troba 
per sobre dels recursos de la província, de manera que la capital gironina "se situa 
encara lluny del desitjable objectiu cap a la sostenibilitat". Els principals "punts dèbils" 
de la ciutat de Girona en matèria de sostenibilitat són el seu alt índex de motorització -
un dels més elevats de tot l'Estat, amb 67,47 vehicles per cada 100 habitants-, l'alt 
consum d'energia elèctrica -un dels primers arguments esgrimits per construir la 
interconnexió elèctrica-, generació de residus (1,5 quilos per habitant i dia, quan la 
mitjana de les ciutats de menys de 100.000 habitants es troba en 1,4) i un ús poc 
eficient de l'estoc d'habitatges, ja que hi ha una gran quantitat de segones residències. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

Dilluns 23 de febrer de 2009 
 

• Girona perd més de 1.500 constructores i immobiliàries en només un any 

El cens empresarial total disminueix un 6%. 

Girona comptava a finals de 2008 amb 1.949 empreses menys que un any abans. La 
reducció del cens empresarial en un 6% és atribuïble, sobretot, al sector de la 
construcció i, en menor mesura, al de la intermediació immobiliària. Entres tots dos van 
destruir 1.531 empreses l'any passat. Les dades de tancament d'any a la Seguretat 
Social indiquen encara un important pes del sector de la construcció a la demarcació: 
Són un total de 5.028 empreses. Tot i que s'han reduït en un 20,8% respecte a les 
dades de 2007, encara representen més del 16% de les companyies de les comarques 
gironines. 
En nombres absoluts, l'altre sector amb més presència a les comarques gironines és el 
del comerç minorista, que comptava amb 4.795 establiments a finals d'any, amb una 
reducció de l'1,73% respecte a les xifres de desembre de 2007.  
No hi ha dubte que la crisi afecta tothom, però que es concentra en determinats 
sectors. I la desaparició d'empreses Girona l'any 2008 va ser especialment crua amb 
alguns. A banda de la construcció, el nombre d'empreses d'intermediació immobiliària, 
es va reduir un 13,2% l'últim any, fins a situar-se en 1360. D'aquesta forma, entre 
constructores i immobiliàries concentren tres quartes parts dels tancaments 
empresarials de 2008 a Girona. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022000_3_315523__COMARQUES-Girona-ciutat-consumeix-recursos-equivalents-vegades-seva-superficie
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022300_5_316083__Economia-Girona-perd-1500-constructores-immobiliaries-nomes


Dimarts 24 de febrer de 2009 
 

• Càritas va atendre el 2008 un 80% més de gironins que no arribaven a final 
de mes 

La crisi ha fet disparar les demandes d'ajut que rep l'entitat Càritas Diocesana de 
Girona. Durant l'any 2008, ha augmentat en un 80% la xifra de persones que no poden 
arribar a final de mes i que han necessitat rebre ajuda de l'entitat per a necessitats 
bàsiques (menjar, allotjament o roba, entre d'altres). El secretari general de l'entitat, 
Salvador Maneu, ha alertat que per aquest 2009 no hi haurà prou recursos. "L'any 
passat vam estirar més el braç que la màniga i ens vam gastar 100.000 euros, però ara 
no podrem mantenir aquest pressupost". Maneu ha demanat a les administracions un 
pacte social per afrontar la situació. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
Dijous 26 de febrer de 2009 

 

• Les exportacions gironines van créixer un 5,2% el 2008 però s'estan frenant 
Les exportacions de les empreses gironines van créixer l'any passat un 5,2% en relació 
amb el 2007, dels 3.329,85 als 3.512,5 milions d'euros, segons dades facilitades a 
aquest diari pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. En els darrers mesos, però, les 
dificultats han crescut. La retallada que estan fent les asseguradores en la cobertura de 
riscos estan frenant les exportacions i això afecta sobretot els sectors agroalimentari i 
del metall, que són els capdavanters en vendes a l'exterior, segons van alertar ahir els 
responsables de la Cambra de Comerç de Girona. La cambra ja ha tramès al govern 
estatal la seva inquietud. 
Les exportacions es van mantenir a l'alça l'any passat amb un creixement del 5,2%, 
encara que per sota del de l'any 2007, que va ser del 6,47%. Tot i que fins al setembre 
l'increment era del 7,2%, des del tercer trimestre de l'any passat hi hagut una frenada 
en vendes a l'exterior. Una de les explicacions són «la retallada de les assegurances del 
crèdit a l'exportador», segons van explicar ahir els responsables de la Cambra de 
Comerç de Girona. «Les companyies asseguradores han tingut problemes 
d'impagaments i ara les condicions per accedir a les cobertures de risc són més 
complicades», van indicar. Les exportacions gironines es van mantenir l'any passat en 
una línia d'augment tot i al context de crisi, força superior a la mitjana de Catalunya, 
que va tancar l'any amb un creixement de les exportacions del 0,7%. 
Ampliar la notícia:El Punt 

 

Divendres 27 de febrer de 2009 
 

• El 70% de les famílies de Girona no reciclen 

L'any passat els serveis municipals van recollir 45,06 tones de residus, la qual cosa 
suposa una lleugera disminució del 3,83% respecte a l'any 2007. Això representa que, 
de mitjana, cada ciutadà va generar 1,31 quilos d'escombraries al dia. Només tres de 
cada deu famílies de Girona reciclen la fracció orgànica, segons es desprèn de les dades 
de la memòria corresponent a l'any 2008. 

Només tres de cada deu famílies de Girona reciclen la fracció orgànica, segons es 
desprèn de la Memòria de Residus corresponent a l'any 2008. El regidor de Medi 
Ambient, Enric Pardo, va assegurar que la intenció del consistori és incidir perquè 
s'incrementi el seu reciclatge. "Es calcula que entre un 45 i un 50% del què conté una 
bossa d'escombraries és matèria orgànica, que si no es recicla al cap de l'any comporta 
que s'escapin moltes tones a l'abocador", remarca. Entre les dades que criden l'atenció 
de la memòria hi ha també el fet que la generació de residus per habitant es va reduir 
fins als 1,31 quilos per dia, en part a conseqüència de la crisi econòmica. 
L'any passat els serveis municipals van recollir 45,06 tones de residus, la qual cosa 
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suposa una lleugera disminució del 3,83% respecte a l'any 2007. Això representa que, 
de mitjana, cada ciutadà va generar 1,31 quilos d'escombraries al dia. El regidor de 
Medi Ambient, Enric Pardo, va valorar aquestes dades en clau econòmica. A parer de 
l'Ajuntament, aquesta disminució no és tant per "la conscienciació" sinó que és un altre 
dels efectes de la crisi. "Els residus són l'altra cara de la moneda del consum; creiem 
que part d'aquesta baixada es deu al fet que hi ha una conscienciació més alta, però 
també és cert que les dificultats econòmiques hi han contribuït", va afirmar. 
Les dades de la Memòria de Residus també concreten que, de totes les tones recollides, 
se'n van reciclar 16,57, la qual cosa representa un 37% del total. Entre el tipus de 
residus que es van abocar més als contenidors de reciclatge destaquen la fracció 
orgànica -amb 5,1 tones-, el paper i cartró -amb 4,9 tones- i els envasos - amb 2,1 
tones-. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• La constitució d´hipoteques cau un 43,5% a Girona el 2008 i se situa a 
nivells de fa 10 anys 

L'import dels préstecs baixa un 12%, el tipus d'interès puja al 5,3% i el termini 
d'amortització es redueix de 26 a 24 anys 

IEl mercat de l'habitatge no aixeca cap. A la crisi immobiliària s'hi va sumar l'any passat 
la del mercat hipotecari. Segons l'estadística d'hipoteques publicada per l'Institut 
Nacional d'Estadística, el nombre de préstecs per comprar pisos es va desplomar a 
Girona, que va registrar unes xifres molt pitjors a les del conjunt d'Espanya (-32%) i 
Catalunya (-40%) 

Les entitats financeres van concedir l'any passat un total de 15.651 hipoteques a les 
comarques gironines, dada que suposa un descens del 43,57% respecte a les dades del 
2007 i la pitjor dada de constitucions de l'última dècada a la demarcació. A més, la 
caiguda dels preus immobiliaris i la superior rigidesa de la banca, van fer caure el 
capital mitjà dels préstec mitjà a la demarcació fins als 159.301 euros, un 12,3% menys 
que un any abans. En el conjunt de Catalunya la contitució d'hipoteques es va 
desplomar un 40% i en el conjunt de l'Estat un 32%. Les caixes d'estalvis van ser les 
entitats que van concedir un nombre més alt de crèdits hipotecaris a Girona durant el 
2008, en aglutinar el 61,2% del total, seguides dels bancs (34,2%) i d'altres entitats 
financeres (4,6%). El tipus d'interès mitjà dels préstecs hipotecaris de les caixes 
d'estalvis va ser del 5,26% i el termini mitjà de 25 anys, mentre que els bancs van 
prestar a un tipus d'interès del 5,28% i un termini mitjà de 24 anys. 
El 97,4% de les hipoteques constituïdes el 2008 va utilitzar un tipus d'interès variable, 
enfront del 2,6% de tipus fix. Dins de les variables, l'euríbor va ser el tipus d'interès de 
referència més utilitzat en la constitució d'hipoteques, ja que va figurar en el 87,5% 
dels nous contractes. La crisi està provocant que un 21 per cent més d'hipotecats 
decidissin canviar les seves condicions a tot l'Estat, fins arribar als 388.853. En el cas 
dels habitatges, el nombre d'hipoteques que van modificar les seves condicions va 
repuntar un 11,6 per cent. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• El sector carni salva el creixement de les exportacions gironines el 2008 

Les vendes a Europa s'estanquen i pugen les destinades a l'Amèrica Llatina i l'Àsia. 

Les empreses càrnies van ser l'autèntic motor de les exportacions gironines l'any 2008. 
Van vendre producte a l'exterior per valor superior als 700 milions d'euros. Si no 
tinguéssim en compte l'aportació del carni, les exportacions de Girona, haurien passat 
de créixer un 5,24% a tancar l'any en negatiu. Per mercats de destí, la UE concentra el 
81% de les vendes. No obstant això, les exportacions a Europa es van estancar en 
benefici dels mercats llatinoamericans i asiàtics. D'entre els diferents subsectors del 
carni, la partida de carn de porc va ser la líder en exportacions ?l'any 2008, fins a 
sumar 562,69 milions d'euros, un 44% més que l'any anterior. Altres partides que van 
experimentar un creixement important van ser la dels medicaments (+43,5%) o la 
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d'extractes de cafè (+26,7%). Per contra, van experimentar baixades de vendes 
considerables les partides de filaments sintètics (-40,19%), la de paper i cartró estucat 
(-18%) i la de suro aglomerat (-19,6%). Pel que fa als mercats, França continua essent 
el principal destí dels productes que s'exporten des de Girona, ja que concentra una 
tercera part de les vendes. No obstant, es tracta d'un mercat molt madur i que, com la 
resta d'Europa, ha presentat un creixement molt escàs. Aquesta situació contrasta amb 
els creixements que han tingut les vendes a l'Àsia (+42%) o l'Amèrica Llatina 
(+13,5%). Per països, els creixements de les exportacions més importants es donen a 
Hong Kong (+186%), els Emirats Àrabs (+119%), Argèlia (+83%), Bulgària (+75%), 
l'Índia (+73%) i la Xina (+56%). 

Cau el dèficit comercial 

El dèficit comercial de Catalunya va disminuir un 11,15% el 2008 respecte a l'any 
anterior i es va situar en 25.919,03 milions d'euros, fet que suposa la primera caiguda 
anual des de l'any 2001. La baixada és fruit d'un increment 0,73%, en les exportacions 
i el desplom de les importacions, que van retrocedir un 3,65% interanual. Les compres 
a l'exterior de Catalunya representen el 27,01% del total de les realitzades per l'Estat. 
L'any passat el sector exportador més dinàmic a Catalunya va ser el de productes 
energètics, al qual correspon el 2,99% de l'exportació anual, i que va registrar un avanç 
del 45,18%. Així mateix, destaquen els comportaments del sector d'altres mercaderies, 
que amb una quota de l'1,62% sobre el total exportat, va presentar un augment del 
28,02%. L'alimentació, amb una participació en el total de l'11,38% va incrementar les 
seves vendes en un 14,18%, com a resultat dels augments en les vendes a l'exterior de 
les partides de carn i d'"altres aliments". 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

• El volum d'escombraries de Girona va baixar un 3,83% l'any passat, i el 
govern ho vincula a la crisi 
El volum d'escombraries a la ciutat de Girona va disminuir un 3,83% l'any passat 
respecte al 2007, una baixada que l'Ajuntament atribueix a la crisi econòmica. També 
veu una incidència del descens del consum generat per la crisi en els 1,31 quilos de 
residus que genera cada gironí al final del dia. El 2008 es van recollir més de 45.000 
tones de residus, de les quals un 37% s'han pogut reciclar gràcies a la recollida 
selectiva, mentre que el 63% restant ha anat a la incineradora o a l'abocador. 
El regidor de Medi Ambient, Enric Pardo, considera que el descens de producció de 
residus a la ciutat «és un indicador més de la crisi econòmica, perquè un menor 
consumisme genera menys volum d'embalatges». Així explica el descens general d'un 
3,83% de totes les deixalles que es van recollir a Girona durant l'any 2008. 
Pardo considera una bona notícia que un 37% de les escombraries s'hagin pogut 
reciclar gràcies a la recollida selectiva, ja que suposa multiplicar per cinc la recollida 
selectiva que es feia a Girona l'any 2003. Tot i això, la dada suposa un estancament 
respecte de l'any passat. El responsable de Medi Ambient del consistori gironí es marca 
l'objectiu de continuar reduint el 17% d'escombraries que van acabar a l'abocador o el 
46% que van anar a la incineradora. 
Un altre dels objectius és augmentar la fracció orgànica, que durant l'any passat es va 
estancar. Pardo estima que només tres de cada deu famílies dipositen totes les restes 
de menjar al contenidor de l'orgànica. Per això, afirma: «Encara tenim molt de camp 
per córrer i cal demanar aquest esforç a la ciutadania», sobretot tenint en compte que 
es calcula que les restes de menjar suposen entre un 40 i un 45% dels residus que es 
generen i que, en canvi, en la recollida la fracció orgànica només va suposar un 11,7%. 
Ampliar la notícia:El Punt 

 

<a  target="_blank" href=" http://www.elpunt.cat/girona/article/1/11-mediambient/8603-
el-volum-descombraries-de-girona-va-baixar-un-383-lany-passat-i-el-govern-ho-
vincula-a-la-crisi.html">Font: El Punt</a> 
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Dilluns 2 de març de 2009 

 
• Les exportacions gironines registren un brusc retrocés del 8,4% el mes de 

novembre 
Les bones dades dels primers tres trimestres de l'exercici permeten acumular un 
increment interanual encara superior al 5% 
La indústria exportadora gironina, un dels últims sectors que semblava immune a la 
crisi econòmica, comença a notar-la i de manera brusca. Les darreres dades, 
corresponents al novembre, assenyalen un descens del 8,4% respecte al mateix mes de 
l'any anterior. No obstant, la bona dinàmica dels tres primers trimestres permet que les 
exportacions gironines acumulin un creixement del 5,12% en el període gener- 
novembre. Segons dades de la Secretaria d'Estat de Comerç d'acord amb les dades de 
la Direcció General de Duanes, l'evolució és millor que la del conjunt català, que va 
viure un novembre per oblidar, amb una caiguda de les vendes del 15,9% i que 
acumula una pujada de les exportacions del 0,6% en l'acumulat de l'any. 
Després de creixements del 8% i el 9% durant el primer semestre, les exportacions 
gironines -liderades pel sector carni, que manté un comportament espectacular- van 
iniciar un camí de moderació, fins a frenar-se definitivament l'octubre, quan van créixer 
només un 1,54% més que el mateix mes de l'any anterior.  
L'última enquesta de l'Icex a les empreses exportadores ja mostrava un clar 
empitjorament de l'evolució de la cartera de comandes en els últims mesos de l'any. 
Les expectatives s'han complert, i de forma brusca, ja que el novembre les vendes 
gironines van caure més d'un 8%, cosa que en xifres absolutes suposen 25 milions 
d'euros de diferència respecte al mateix mes de l'any passat. I les coses sembla que no 
milloraran. Així, segons l'Icex, la percepció de les empreses sobre l'evolució de la 
cartera de comandes a tres mesos empitjora amb respecte a l'últim trimestre. Un 
37,25% dels enquestats creu que la seva cartera de comandes continuarà estable, 
mentre que el 40,63% manifesta que evolucionarà a la baixa. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
• Les matriculacions de turismes cauen més d´un 49% a Girona el mes de 

febrer 

La matriculació d'automòbils segueix en caiguda lliure i està notant la contracció del 
consum, així com la dificultat per accedir a crèdits que permetin finançar-ne la compra. 
Les matriculacions de turismes a Girona van caure un 44% el febrer, davant del 
retrocés del 47,1% de Catalunya, i del 48,8% del conjunt de l'Estat espanyol, segons 
dades difoses per l'associació de fabricants, Anfac. No obstant això, i segons dades del 
concessionaris, les vendes de turismes a Girona es van desplomar un 49,12% el mes de 
gener.  
Així, la federació de concessionaris Faconauto va xifrar en 844 les matriculacions 
registrades el mes passat a Girona (842, segons Anfac). D'aquestes, 695 van 
correspondre a turismes i 149 van correspondre a tot terrenys. La caiguda en 
l'acumulat de gener i febrer supera ja el 46%. Les vendes a particulars només van 
caure un 35% en el conjunt de l'Estat, catorze punts menys que el mercat total, però 
un 43,3% a Girona. Aquest canal és el que atenen directament els concessionaris i és el 
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millor indicador de la demanda real d'automòbils. Segons Faconauto, la dada mostra 
que la caiguda de les vendes que depenen dels concessionaris no està sent ja tan 
pronunciada, especialment si la comparem amb la dels altres canals (empreses i 
llogadors), que acumulen caigudes significativament majors. En el cas de Girona, les 
compres realitzades per empreses van baixar un 55,1% el mes de febrer. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
Dimecres 4 de març de 2009 

 

• L´atur segueix creixent sense fre a Girona 
Les oficines d'ocupació de les comarques gironines tenien registrats a finals de febrer 
46.437 persones, gairebé 5.000 més que a finals de 2008. L'últim mes, el nombre de 
registrats a les oficines del SOC a Girona ha crescut en 1.702 aturats, amb un 
creixement percentual del 3,8%. En termes interanuals, Girona compta amb 19.150 
aturats registrats més, amb un augment 70,2%. Tant les xifres mensuals com les 
interanuals són molts similars a les del conjunt de Catalunya (5,2% i 64,8% 
respectivament) i pitjors que la mitjana estatal (4,6% i 50,3%). 
El ritme de destrucció d'ocupació és encara més negre del que pinten les estadístiques 
d'atur registrat. Les dades d'afiliació a la Seguretat Social, mostren que Girona compta 
amb 296.502 afiliats a la Seguretat Social, 24.584 menys que ara fa un any. L'atur 
afecta a la demarcació 25.976 homes i 20.461 dones. Entre el col·lectiu de menors de 
25 anys, que són 5.819, afecta 3.565 homes i 2.254 dones. Entre els aturats majors de 
25 anys (40.618) hi ha 22.411 homes i 18.207 dones. Un dels col·lectius que més nota 
l'atur és el dels immigrants. A finals de gener n'hi havia 13.244 a la demarcació, el 
28,5% del total. En l'últim any, el nombre d'estrangers residents a Girona registrats a 
l'atur ha pujat prop d'un 90%. Per sectors, el de la construcció és el que més creix, en 
percentatge, en nombre d'aturats interanual (+131%), tot i que en termes absoluts és 
el sector serveis el que ha aportat més desocupats a Girona els darrers dotze mesos 
(més de 9.000) 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dijous 5 de març de 2009 

 

• Les pernoctacions hoteleres a Girona van caure un 36% durant el mes de 
gener 
L'any 2009 ha començat amb mal peu per al sector turístic gironí. La crisi econòmica ja 
es comença a notar i per això les pernoctacions en hotels gironins van disminuir durant 
el primer mes de l'any un 36% en relació al mateix període de 2008, segons les dades 
de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Pel que fa al nombre de viatgers, el descens 
no ha estat tan acusat: n'ha arribat un 13,8% menys, de manera que es pot comprovar 
que el principal problema ha estat el descens en el nombre de nits que els visitants 
passen a Girona, més que no pas l'arribada d'un menor nombre de turistes.  
Els hotels gironins van registrar, durant el mes de gener d'enguany, un total de 
121.606 pernoctacions, unes 70.000 menys que el gener de 2008, quan n'hi va haver 
191.711. Pel que fa a la quantitat de viatgers, en canvi, s'ha passat de 78.555, a 
67.687. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

• Un estudi de CCOO conclou que un 40% dels immigrats que treballen a la 
demarcació no tenen contracte 

De cada deu immigrats amb feina a les comarques gironines, quatre no tenen 
contracte. Aquesta és una de les conclusions de la memòria del Centre d'Informació per 
a Treballadors Estrangers (CITE) del sindicat CCOO. Segons l'estudi, els sectors en què 
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més es detecta aquesta situació són el servei domèstic, l'hostaleria i la construcció. El 
sindicat alerta que molts immigrats es troben en una situació d'irregularitat 
«sobrevinguda» perquè perden la feina i no poden renovar el permís de treball. 

El CITE ofereix assessorament a les persones immigrades i, a les comarques gironines, 
té oficines a Girona, Figueres, Blanes i Olot. Segons va explicar la responsable del 
servei a la demarcació, Mònica Miguelez, el 2008 es van atendre 1.198 persones, les 
quals van dur a terme 5.254 consultes –les principals són sobre temes de 
reagrupament familiar, de l'autorització de treball i residència i de la seva renovació–. 
Per nacionalitats, destaquen els nouvinguts procedents de l'Amèrica llatina –com ara 
Colòmbia, l'Uruguai i Hondures–, seguits dels africans –Gàmbia i el Marroc. 

Pel que fa a la situació legal, el 61% tenen permís de treball i un 39% estan en situació 
irregular. En aquest sentit, les comarques gironines no segueixen la tendència de 
Catalunya, en què està augmentant el nombre de treballadors sense permís –en el 
nostre cas el número s'ha estabilitzat els últims anys. 

Dels immigrats amb feina, n'hi ha un 40% sense contracte. Hi ha més dones que 
homes i és el sector del servei domèstic en què es detecta un nombre més alt de 
treballadors irregulars, seguit dels de l'hostaleria i la construcció. Pel que fa a les 
nacionalitats, els principals països de procedència dels treballadors irregulars són 
Hondures, Uruguai i Bolívia. Segons el sindicat, la crisi ha provocat que dins l'economia 
submergida hi hagi un increment dels nouvinguts que tenen la documentació en regla 
però que es veuen obligats a treballar sense contracte. 

Ampliar la notícia:El Punt 
 
Divendres 6 de març de 2009 

 

• Els casos de violència de gènere detectats a les comarques de Girona pugen 
un 36% 

El nombre de procediments judicials iniciats per casos de violència de gènere va 
augmentar l'any passat a les comarques gironines un 36% en relació amb l'any 2007. 
Segons dades extretes dels diferents jutjats que tracten aquesta problemàtica, els 
procediments judicials iniciats el 2007 van ser 2.896, mentre que els que es van iniciar 
el 2008 van pujar a 3.963. Aquestes dades apunten que els partits judicials on s'han 
incrementat més els casos de violència de gènere coincideixen amb els que acullen un 
nombre més elevat de persones immigrades. En el 50% dels casos la víctima és una 
dona magribina, centreamericana o sud-americana. 

L'augment global de casos de violència de gènere a les comarques gironines va superar 
l'any passat en sis punts el de la mitjana de Catalunya, que es va establir en un 28% 
d'augment. A les comarques gironines es van iniciar un total de 3.963 procediments 
judicials, un 36% més que l'any anterior, en què se'n van iniciar 2.896. 

Ampliar la notícia:El Punt 
 

Diumenge 8 de març de 2009 
 

• La compra de pisos va moure 2.022 milions d´euros a Girona l´any 2008 
El sector immobiliari segueix donant dades poc encoratjadores per a l'economia 
gironina. Les 9.087 transaccions immobiliàries registrades a les comarques gironines el 
2008 van suposar una baixada de l'activitat del 44%. Però en termes econòmics la 
caiguda es va traduir en 1.517 milions d'euros menys de volum de negoci. Segons 
dades del ministeri, la compravenda d'habitatge va moure 2.022 milions d'euros l'any 
passat, davant els 3.539 milions d'un any abans. Tot i la patacada que ha suposat per 
als agents del sector, el descens de facturació (-43%) és inferior al del nombre 
d'operacions, amb la qual cosa el preu mitjà de les transaccions encara es manté. Això 
fa que alguns experts del sector, com el director del màster immobiliari de la UB, 
Gonzalo Bernardos, critiquin les estimacions econòmiques que realitza el Ministeri de 
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l'Habitatge. De fet, la majoria de taxadores i estudis de preus de mercat situen el 
descens del preu mitjà entre el 15 i el 20%. Fa uns dies la confederació de caixes 
d'estalvis (Funcas) feia públic un informe del catedràtic d'Economia de la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona, José García Montalvo, segons el qual els preus haurien de 
caure entre un 40% i un 50% des de màxims per completar l'ajustament del sector. 
Sota aquesta premissa, el marge de descens de preus immobiliaris és encara molt 
important. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dilluns 9 de març de 2009 

 
• Des del gener s'han quedat sense feina 1.355 autònoms gironins per la crisi 

Els autònoms pateixen de manera molt significativa la factura de la crisi. Els mesos de 
gener i febrer van perdre la feina 1.355 persones d'aquest col·lectiu, i des del maig del 
2008 s'han donat de baixa 4.459 persones, segons dades facilitades per la UGT. 
Actualment hi ha registrats 63.084 autònoms a les comarques gironines. Les dificultats 
de finançament afecten de manera greu aquest sector, segons alerten patronals i 
sindicats. I la situació lluny de millorar tendeix a agreujar-se, ja que actualment s'hi 
afegeix l'augment de la morositat, amb els problemes que això comporta per a molts 
autònoms que tenen una empresa per poder disposar de liquiditat i continuar els 
negocis. Les entitats d'estalvi asseguren que si els projectes són solvents disposen de 
finançament. 
El maig de l'any passat hi havia 67.543 autònoms a les comarques gironines i aquesta 
xifra s'ha reduït fins als 63.084 actuals. En el conjunt de Catalunya s'ha passat de 
595.725 autònoms a 568.441. Aquestes dades, que es recullen en un informe de la 
UGT, posen de manifest un «panorama decebedor», segons s'alerta, ja que reflecteixen 
una accelerada pèrdua d'autoocupació. «La situació cada cop és pitjor i des de la UGT 
demanem un nou impuls de mesures per potenciar l'accés als crèdits per posar en 
marxa un negoci o una iniciativa viable», destaca la secretària general de la UGT a les 
comarques gironines, Dolors Bassa. La UGT està potenciant l'assessorament a aquest 
col·lectiu, que té de moment el greuge afegit que no cobra atur i, tot i que hi ha 
propostes en l'àmbit estatal, almenys fins al gener del 2011 no està previst que es 
pugui cobrar la prestació. 
Ampliar la notícia:El Punt 

 

• Uns 700 habitatges gironins s'han ocupat a través de la borsa de lloguer 
social 

El nombre de pisos i cases de les comarques gironines que es contracten a través de la 
borsa de lloguer social va creixent de mica en mica, però encara s'està molt lluny de 
cobrir la demanda existent. Segons Adigsa –l'empresa pública que coordina el servei–, a 
la demarcació hi ha uns 700 habitatges cedits amb aquest sistema, destinat a les 
persones amb dificultats per accedir al mercat lliure. Les llistes d'interessats a ocupar-
los, en canvi, la formen milers de persones. La majoria dels propietaris que hi aporten 
immobles són particulars, però ja es comença a notar d’interès d'alguna immobiliària, 
molt probablement a causa de la crisi que afecta el sector. Ara per ara hi ha 13 borses 
d'aquest tipus a la demarcació, amb un abast local o comarcal. 

Ampliar la notícia:El Punt 
 
Divendres 13 de març de 2009 

 

• La taxa d´inflació gironina baixa fins al 0,6 per cent es manté en mínims 
històrics 

La taxa d'inflació segueix baixant. Segons dades fetes públiques ahir per l'Institut 
Nacional d'Estadística els preus van pujar una dècima el febrer a Girona, el que en 
termes interanuals suposa una taxa del 0,6%, un índex que no s'ha registrat mai en la 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009030800_21_318840__TEMA-DEL-DIA-Girona-acumula-estoc-12000-pisos-sense-vendre
http://www.elpunt.cat/girona/article/4/18-economia/11894-des-del-gener-shan-quedat-sense-feina-1355-autonoms-gironins-per-la-crisi.html
http://www.elpunt.cat/girona/article/1/13-serveis/10886-uns-700-habitatges-gironins-shan-ocupat-a-traves-de-la-borsa-de-lloguer-social.html


història, com a mínim des que l'INE ofereix dades provincials (1993). En el conjunt de 
Catalunya, els preus es van mantenir invariables el febrer passat, amb la qual cosa la 
taxa interanual es va situar en l'1 per cent. La taxa d'inflació espanyola es va reduir el 
gener al 0,7 per cent, la més baixa dels últims 40 anys tot i que el Govern va descartar 
el risc de deflació, encara que va admetre que aquest any es registraran taxes 
negatives. 
Segons l'INE, a Girona el febrer van baixar els preus del grup del Vestit i el calçat (-
1,1%), el del grup del Aliments i begudes no alcohòliques (-0,5%), i el grup del 
Parament de la llar (-0,1%). Tot i això, pesa més en el conjunt l'increment del grup de 
les Begudes alcohòliques (1,0%), del grup d'Oci i cultura (0,7%), els grups d'Habitatge 
i Transport (0,5%) i el grup de Medicina (0,2%). Els grups de Comunicacions i 
Ensenyament s'han mantingut invariables. En termes interanuals, la majoria de grups 
marquen increments en els preus que lideren el grup dels Hotels, cafès i restaurants 
(5,5%), el grup de Begudes alcohòliques i tabac (3,9%), el grup d'habitatge (3,1%), el 
de Parament de la llar i Medicina (2,4%) i pel grup d'Aliments i begudes no alcohòliques 
(1,7%). En canvi, el grup del Transport (-6,4%) lidera les baixes, seguit del grup del 
Vestit i el calçat (-1,5%), de les Comunicacions (-0,6%) i de l'Oci i la cultura (-0,5%). 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• El trànsit de viatgers a l´aeroport cau el 18% respecte al febrer de 2008 

L'entrada de mercaderies es desploma i se'n gestionen només 980 quilos, un 90,2% 
menys que l'any passat. 

Un total de 306.882 passatgers van passar, entre arribades i sortides, per l'aeroport de 
Girona-Costa Brava durant el passat mes de febrer. La xifra suposa un descens del 
18,3% en comparació amb el mateix període de l'any anterior. En el capítol 
d'operacions, l'aeròdrom de Vilobí d'Onyar ha acollit 3.176 moviments d'aeronaus, que 
representen una baixada del 17,6% respecte al febrer de 2008. Respecte a les 
mercaderies, la davallada encara és més brusca. Tot i que l'aeroport de Girona no és un 
centre neuràlgic de transport de mercaderies per via aèria, en els darrers anys les 
operacions s'han incrementat alhora que creixia l'activitat general de les instal·lacions. 
Però el febrer de 2009 l'aeroport ha manipulat 980 quilos de mercaderies, el que 
significa una disminució del 90,2% respecte les operacions realitzades el febrer de 
2008, va informar ahir Aena. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

Dissabte 14 de març de 2009 
 

• El 81,7% dels contractes del febrer a Girona han estat temporals 
S'han signat 2.463 acords entre empreses i treballadors, el 12,8 per cent menys 
que l'any passat. 
Les dades continuen reflectint les conseqüències laborals de la crisi econòmica a la 
ciutat de Girona. El mes de febrer s'han contractat 2.462 persones, una quantitat que 
representa el 12,8 per cent menys que al mateix mes de l'any passat. A més, d'aquests 
contractes, el 81,7 per cent són temporals i duren menys d'un any. 
El 44 per cent dels nous treballadors eren menors de 30 anys i el 52,4 per cent són 
dones. 
La tinent d'alcalde de Desenvolupament Local, Cristina Alsina, va incidir en les diferents 
mesures que s'estan prenent des de l'Ajuntament per pal·liar aquesta situació. Va 
recordar les diferents polítiques d'ocupació que permeten que l'Ajuntament prioritzi 
contractes per obres on s'ocupi gent aturada. També l'ajut a la inserció laboral a unes 
200 persones i els diferents sistemes de formació que han ocupat més de cent 
persones. Un total de 39 projectes d'emprenedors s'han pogut posar en funcionament i 
40 estan en procés. Al DIE s'ha atès 2.478 persones. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
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Diumenge 15 de març de 2009 
 

• Els agents cívics de Girona han fet 2.677 actuacions en els dos primers mesos 
Els cinc agents cívics de Girona han dut a terme en els primers dos mesos de 
funcionament d'aquesta figura 2.677 actuacions. En tres de cada quatre casos en què 
han intervingut s'han encarregat d'alertar i avisar els ciutadans de l'incompliment 
d'algunes de les ordenances municipals en vigor, des de portar els gossos deslligats o 
no recollir els excrements del gos, fins a vehicles mal aparcats o ciclistes que circulen 
per les voreres. La figura dels agents cívics s'ha impulsat dins d'un pla d'ocupació i la 
seva funció, així com el suport que suposen aquests agents per avisar la Policia 
Municipal en els fets més greus, és molt ben valorada pels veïns i comerciants on 
actuen. Altres tasques han estat informar, recollir peticions dels ciutadans o detallar 
incidents. 
Ampliar la notícia:El Punt 

 
Dilluns 16 de març de 2009 
 

• En només dos anys gairebé es quadruplica el nombre de passatgers dels 
busos de Girona 

El 2008 es van transportar 4,3 milions d'usuaris, mentre que dos anys abans hi havia 
hagut 1,3 milions de viatgers. 

Les línies d'autobús de Girona gairebé han quadruplicat en només dos anys el nombre 
de passatgers. L'any 2008 es van transportar fins a 4,3 milions de ciutadans, mentre 
que l'any 2006 s'havien transportat una mica més d'1,3 milions d'usuaris. L'increment 
és espectacular, ja que només en aquests dos anys s'haurien guanyat prop de tres 
milions d'usuaris. L'increment més fort es va produir del 2006 al 2007, però es va 
mantenir la tendència a l'alça durant l'any passat i se sosté en els primers mesos del 
2009. Les dues línies de Salt i la que va des de Germans Sàbat fins a Vilablareix i 
Aiguaviva són les que més passatgers van transportar durant l'any passat. Les noves 
targetes per a joves, adolescents i gent gran i l'augment de freqüències expliquen les 
dades. 
Les dades de passatgers a les línies urbanes conviden a l'optimisme i els responsables 
de Mobilitat consideren que l'augment del nombre de passatgers en els últims dos anys 
pot demostrar que «s'estan començant a canviar els hàbits dels ciutadans». Així ho 
confirma la regidora de Mobilitat, Isabel Salamaña, que atribueix l'increment del 
nombre d'usuaris de la majoria de línies «a l'augment de freqüències, ja que hi ha 
autobusos cada quart a totes les línies, i a les noves targetes». 
Ampliar la notícia:El Punt 
 

• Els accidents amb ferits a la ciutat de Girona han baixat un 25% en els 
darrers cinc anys 

Girona (ACN).- L'accidentalitat a la ciutat de Girona ha seguit una línia descendent en 
els darrers cinc anys i, concretament, pel que fa als accidents amb ferits hi ha hagut 
una disminució del 25%. Si les xifres de la Policia Local registraven 571 accidents amb 
víctimes el 2004, les xifres del 2008 en comptabilitzen 423. Des del consistori, 
relacionen aquesta baixada amb la millora de l'estat de la via pública, l'augment de la 
plantilla de la policia local i una major 'consciència cívica' dels ciutadans. Durant el 
2008, tres persones van morir en accidents de trànsit a la ciutat, davant les quatre 
persones que van perdre la vida durant el 2007. 

Ampliar la notícia:Agència Catalana de notícies 
 

• Els accidents amb ferits a la ciutat de Girona han baixat un 25% en cinc anys 

Les xifres de la Policia Local registraven 571 accidents amb víctimes el 2004 i en 2008 
en comptabilitzen 423. 
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L'accidentalitat a la ciutat de Girona ha seguit una línia descendent en els darrers cinc 
anys i, concretament, pel que fa als accidents amb ferits hi ha hagut una disminució del 
25%. Si les xifres de la Policia Local registraven 571 accidents amb víctimes el 2004, les 
xifres del 2008 en comptabilitzen 423. Des del consistori, relacionen aquesta baixada 
amb la millora de l'estat de la via pública, l'augment de la plantilla de la policia local i 
una major 'consciència cívica' dels ciutadans. Durant el 2008, tres persones van morir 
en accidents de trànsit a la ciutat, davant les quatre persones que van perdre la vida 
durant el 2007. 

Les xifres dels darrers cinc anys mostres una davallada en els accident amb víctimes a 
la ciutat de Girona. I no només baixen aquest tipus d'accident ja que, segons es 
després de la memòria de la Policia Local de Girona del 2008, l'accidentalitat en general 
s'ha reduït un 4,3% respecte el 2007, passant dels 1.705 als 1.631 accidents. 
L'alcaldessa, Anna Pagans, ha volgut atribuir a la millora de la 'consciència cívica' dels 
gironins aquesta davallada. Una dada que podria avalar aquesta reflexió és que dels 
78.673 vehicles que han passat per controls de velocitat, només 2.820 han estat 
denunciats, un 10% que l'any anterior. 

Des de l'ajuntament, s'ha volgut remarcar a més que aquesta davallada d'accidents es 
dóna en uns anys on tant la població com el parc de vehicles ha augmentat de manera 
considerable. De fet, del 2007 al 2008 s'ha passat de 95.899 a 96.916 habitants i de 
66.023 a 66.946 vehicles. Pel que fa als fets delictius, el cap de la Policia Local de 
Girona, Josep Palouzié, ha explicat que es mantenen en els nivells dels anys anteriors i 
que durant els primers mesos del 2009 tampoc s'ha detectat un augment sinó més 
aviat una 'lleugera tendència a la caiguda'. La única tipologia que es manté és el 
robatori a l'interior de vehicles que, segons ha indicat Palouzié, depèn de si els lladres 
reincidents estan a la presó o no ja que, en un sol mes, poden fer de 100 a 200 
robatoris. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
Dimecres 18 de març de 2009 

 

• Les biblioteques pugen un 32% la xifra d´usuaris en un any i arriben a 
316.832 persones 

El nombre total d'usuaris de les biblioteques públiques de Girona durant l'any 2008, ha 
estat de 316.832 persones, el que significa una mitjana diària de 1.125 (un 32% més 
que el 2007). Per cada quatre persones que entra a les biblioteques una utilitza el 
servei de préstec. Cada dia es deixen en préstec uns 787 documents Actualment hi ha 
un total de 33.418 carnets de préstec, el que representa més d'una tercera part de la 
població de la ciutat. De les quatre biblioteques la que s'utilitza més és l'Ernest Lluch, 
atès que és la que està ubicada en el sector amb més densitat de població: representa 
entre un 35 i un 40 per cent de l'ús de tot el Servei. D'altra banda, s'han organitzat 259 
activitats de promoció cultural a l'any: dues terceres parts són infantils i la resta per al 
públic adult i hi han participat un total de 7.396 persones. Cal ressaltar l'activitat de 
l'hora del conte, i d'altres com tallers, minicontes, clubs de lectura, concursos, etc.  
A les 186 activitats adreçades als centres educatius hi han participat un total de 4.400 
alumnes, cosa que ha representat que el 80% dels centres educatius de la ciutat 
participen en un o més dels recursos ofertats. S'ha desenvolupat el projecte de 
biblioteques escolars i s'ha realitzat la II Jornada de Biblioteques escolars de Girona. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
Dijous 19 de març de 2009 
 

• Ocupació hotelera del 71,18 per cent 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009031600_2_320493__Girona-accidents-ferits-ciutat-Girona-baixat-cinc-anys
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009031800_2_320766__Girona-biblioteques-pugen-xifra-dusuaris-arriben-316832-persones


Al llarg de l'any 2008 (dades de gener a novembre), l'ocupació hotelera a la ciutat de 
Girona ha estat del 71,18 per cent. Una xifra molt superior, per exemple, a la mitjana 
de la Costa brava, que es va quedar en el 53,47% o Catalunya, on va ser 59,68%. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
Divendres 20 de març de 2009 
 

• L´euríbor trenca per primera vegada en la seva història la barrera de l´1,9% 

L'Euríbor, tipus al qual es concedeixen la majoria de les hipoteques, va trencar per 
primera vegada en la seva història la barrera de l'1,9% en la seva taxa diària, en baixar 
fins a l'1,877%, situant el nivell mensual en l'1,946%, que també es troba en nivells 
mínims històrics. D'aquesta manera, l'indicador aferma la seva tendència a la baixa, que 
acumula ja des de fa diversos mesos, cosa que permetrà als consumidors seguir notant 
una substancial rebaixa en les quotes que paguen per a les seves hipoteques. 
Els usuaris que revisin la seva hipoteca amb la taxa de març notaran un gran 
alleugeriment a la butxaca, ja que en el mateix mes de 2008 el nivell es trobava molt 
per sobre, concretament en el 4,590%. En concret, els usuaris podrien estalviar-se més 
de 2.200 euros anuals. L'euríbor va trencar la barrera del 2% per primera vegada en la 
seva història un dia abans que el Banc Central Europeu (BCE) baixés els tipus d'interès 
el passat 5 de març, fins a col·locar-los en el nivell més baix de la història (1,5%), i ahir 
va tornar a marcar una altra nova fita, en baixar un esglaó més i col·locar-se en la cota 
inèdita de l'1,8%. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• Un 17% més d'usuaris del transport públic 
El nombre d'usuaris del transport públic a l'àrea de Girona s'ha incrementat un 17,33% 
durant el 2008 en relació amb l'any 2007, amb la implantació del sistema tarifari 
integrat i les millores de serveis introduïdes. En aquest sentit, més de 5,6 milions de 
passatgers van utilitzar el transport públic el 2008, en comparació amb els 4,7 milions 
del mateix període del 2007, segons dades de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat 
(ATM). El febrer del 2008 és el mes amb un increment més important de passatgers 
respecte del mateix mes de l'any anterior, amb un 26,94% més d'usuaris. Pel que fa a 
les dades fins al febrer del 2009. L'increment interanual se situa en el 14,38%, amb 
5.678.157 usuaris del març del 2008 al febrer del 2009, en relació amb els 4.964.357 
viatgers del mateix període del 2007. 
Per tipus de serveis, els desplaçaments en autobusos interurbans són els que van 
registrar un increment d'usuaris més important fins al febrer del 2009, amb un 17,31%, 
fins arribar a 1.333.389 viatgers des del març del 2008. Pel que fa als autobusos 
urbans, durant aquest període es van concentrar 4.344.768 viatgers, la qual cosa 
representa un augment del 13,51% respecte del mateix període de l'any anterior. Per la 
seva banda, el sistema tarifari integrat que es va començar a desplegar el juny del 
2008 ha suposat un increment del nombre d'abonaments i recàrregues fetes pels 
usuaris, en què s'han venut més 7.500 títols integrats, amb un augment de vendes del 
64% els dos primers mesos del 2009. Així mateix, per fomentar l'ús del transport públic 
entre els treballadors de l'aeroport, l'ATM posa en marxa una campanya per distribuir 
600 targetes recarregables amb dos viatges gratuïts. 
Ampliar la notícia:El Punt 
 

Dissabte 21 de març de 2009 

 
• Augmenten un 31,5% les peticions d´ajut econòmic d´urgència a 

l´Ajuntament 

Els Serveis Socials de l'Ajuntament de Girona han vist augmentar durant el 2008 un 
31,5 per cent les demandes d'ajut de persones que no poden pagar els rebuts de la 
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llum, el gas o l'aigua o que no tenen prou diners per comprar menjar. Segons el tinent 
d'alcalde de Serveis Socials, Joan Olóriz, la crisi ha causat aquest augment i també ha 
provocat, per primera vegada, que famílies autòctones d'estructura tradicional amb una 
xarxa social i familiar suficient s'han adreçat als Serveis Socials a demanar informació 
perquè se'ls ha acabat l'atur o perquè estan tan endeutats que poden perdre la casa. A 
finals del 2008, un 10 per cent de les demandes d'informació ja eren d'aquest col·lectiu. 
En total, els Serveis Socials van atendre durant l'any passat 2.975 famílies, 517 
monoparentals, 307 amb infants en situacions de risc a diferents nivells i 994 famílies 
immigrants. En total, Olóriz va indicar que s'han beneficiat dels Serveis Socials unes 
7.500 persones i que les xifres dels primers mesos del 2009 mostren ja un augment 
d'atencions. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
Dilluns 23 de març de 2009 

 

• Girona incorpora un 20% menys d´alumnes nouvinguts a les aules que el 
curs passat 

Girona ha rebut un 20% menys d'alumnes nouvinguts al llarg d'aquest curs 2008-2009. 
Fins aquest mes, s'han incorporat un total de 618 alumnes nous. Els 40% dels alumnes 
provenen del territori espanyol mentre que sis de cada deu són d'origen estranger. La 
regidora d'Educació, Núria Terés, ha explicat que han notat un 'canvi' en el perfil dels 
alumnes d'incorporació tardana perquè hi ha menys alumnes de primera vinguda i 
molts provenen d'altres pobles de les comarques gironines. 'Per l'efecte crida que té la 
ciutat en moments de crisi econòmica on les famílies creuen que tindran més 
oportunitats', ha explicat Terés. El curs vinent 1.180 nens començaran a estudiar P3 a 
la ciutat, 28 més que el curs passat. Per assumir la demanda de places, la ciutat obre 
un nou grup d'alumnes d'aquesta edat a l'escola Bruguera. A més, 590 joves hauran de 
cursar primer d'ESO procedents dels centres públics de primària. El curs passat, n'eren 
571. Per això, el curs 2009-2010 hi haurà dos grups de primer de secundària: un a l'IES 
Carles Rahola i l'altre al Jaume Vicens Vives. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
Dimarts 24 de març de 2009 

 

• Els hotels gironins reben al febrer un 25 per cent menys de clients 

D'acord que gener i febrer no són mesos turísticament gaire importants, malgrat els 
esforços en la tan predicada desestacionalització. Però si les dades dels dos primers 
mesos de l'any serveixen d'indici del que serà la temporada turística, farien bé els 
hotelers gironins de començar a preocupar-se. Si al gener les pernoctacions als hotels 
gironins van caure un 36%, les dades donades a conèixer ahir per l'Institut Nacional 
d'Estadística xifren en un 25% el retrocés en el febrer respecte al mateix mes de 2008. 
Una quarta part menys de pernoctacions, cosa que equival a dir que s'ha passat de les 
prop de 300.000 de febrer de 2008 a les poc més de 200.000 d'aquest febrer passat. 
El febrer de 2008 els hotels de les comarques de Girona van assolir les 292.732 
pernoctacions, 195.407 de les quals van ser efectuades per turistes nacionals, i la resta 
(97.325) per estrangers. La situació ha empitjorat notablement, i el mes passat els 
hotels gironins van obtenir 219.414 pernoctacions. És a dir, 73.318 menys.  
Les pernoctacions de febrer de 2009 han estat distribuïdes entre les 139.127 fetes pels 
clients nacionals i les 80.287 dels estrangers. Això significa que el descens s'ha produït 
en totes dues categories, si bé ha sigut molt més acusat entre el turisme nacional (-
29%) que entre l'estranger (-17,5%). 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
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Dissabte  28 de març de 2009 

 

• El preu de l'habitatge de segona mà a la demarcació de Girona ha caigut un 
1,8% 

El preu de l'habitatge de segona mà a la demarcació de Girona ha caigut un 1,8% 
durant el primer trimestre del 2009, essent la capital la més afectada amb una caiguda 
del 4,9%. Només Empuriabrava i Llançà han mantingut un saldo positiu, en un 1,8% i 
un 0,1%, respectivament. A Catalunya ha caigut un 1,8% el primer trimestre de 2009, i 
s'ha situat en 3.017 euros el metre quadrat, segons el portal immobiliari idealista.com.  
Totes les demarcacions catalanes han registrat un descens en els preus de l'habitatge, 
llevat de Lleida, on els preus han pujat, probablement gràcies a la temporada d'esquí. A 
més, són les capitals de demarcació les més afectades per les baixades de preus. En 
alguns districtes de Barcelona, els preus han baixat tant que es dóna el cas que si el 
propietari volgués vendre, obtindria un valor inferior al de la hipoteca. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

Dimarts  31 de març de 2009 
 

• Les empreses de Girona inicien l´any amb una caiguda del 16% de les 
vendes a l´estranger 

Comencen l'any amb una baixada del 15,9%, que millora la caiguda del 27% registrada 
al conjunt de Catalunya. 

Les exportacions catalanes de mercaderies es van situar en 2.960,73 milions d'euros al 
gener, cosa que representa un 27,09% menys que en el mateix període del 2008 i el 
26,69% del total d'exportacions espanyoles. Per part seva, les importacions van 
ascendir a 4.327,04 milions d'euros, un 34,41% menys, i suposen el 27,75% de les 
compres fetes a l'exterior pel conjunt d'Espanya. Com a resultat, el dèficit comercial ha 
registrat un descens interanual del 46,14%, comptabilitzant 1.366,31 milions d'euros. 
En l'anàlisi per sectors, el comportament més estable ha correspost a l'alimentació, que 
amb una quota del 13,04%, ha reduït les seves vendes a l'exterior en un 0,67%. En 
canvi, els productes químics, principal sector exportador del mes amb el 24,77% del 
total, han baixat les vendes un 26,18%. També destaca el descens del 48% del sector 
de l'automòbil. En el cas de les importacions, els descensos han estat generalitzats. Els 
pitjors resultats corresponen als sectors energètics i de l'automòbil, que han reculat un 
61,43% i un 53,66%, respectivament. Les exportacions dirigides a la Unió Europea 
(73,7% del total mensual) s'han reduït en termes interanuals un 27,2%. També han 
disminuït les exportacions a l'Àfrica (-6,9%), l'Amèrica del Nord (-17,4%), l'Amèrica 
Llatina (-29,4%), l'Àsia (-28,9%) i Oceania (-73%). 

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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Dijous 2 d’abril de 2009 

 
• L´atur puja un 1´08% al març acumulant 47.000 desocupats gironins 

Catalunya ha registrat un increment de l'atur en 18.865 persones al març, un 3,93% 
més respecte al mes passat, i la xifra total de desocupats al territori català ha arribat a 
les 498.352 persones, segons dades fetes públiques avui pel Ministeri de Treball i 
Immigració. A tot l'Estat espanyol, el març ha registrat 123.543 aturats més a les 
oficines de l'Institut Nacional d'Ocupació (Inem), una pujada històrica aquest mes que 
ha deixat el nombre total de desocupats en 3.605.402 persones. Per comunitats 
autònomes, Catalunya ha estat la segona amb un major increment d'aturats en el 
tercer mes de l'any, només per darrere d'Andalusia, que ha registrat 19.866 persones 
més a l'Inem. Per províncies, Barcelona ha tingut una de les escalades de desocupació 
més importants el març, amb 16.135 persones més, només per darrere de Madrid 
(18.128). Pel que fa a les províncies catalanes, els 16.135 aturats més a Barcelona 
(+4,52%) suposen la gran majoria de la pujada de l'atur a la comunitat. Per darrere 
queden Tarragona, amb 1.216 desocupats més (+2,25%); Lleida, amb 1.013 més 
(+4,64%) i Girona (+1,08%), amb 501 persones més sense ocupació. A les comarques 
gironines queden, doncs, 46.936 persones sense feina, el que suposa un 79'06% més 
de desocupats dels que hi havia el mateix mes de març de l'any passat. Per sectors 
d'activitat, els serveis han estat els que han generat més aturats al març a Catalunya, 
amb 8.570 persones més registrades a l'Inem. L'ha seguit la indústria, amb 4.088 
aturats més, i la construcció, amb 2.885 desocupats més. En l'agricultura, l'atur ha 
crescut en 260 persones, i els aturats sense ocupació passat van sumar 3.062 
persones. 
Els aturats estrangers ja sumen 105.750 en la comunitat i estan especialment 
concentrats en el sector serveis, amb 53.195 persones, seguits de 31.844 treballadors 
en atur en el sector de la construcció. La indústria catalana té 12.072 aturats 
estrangers, mentre que els desocupats d'aquest col·lectiu sense ocupació passat sumen 
5.289 persones, i en l'agricultura es concentren 3.350. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Divendres 3 d’abril de 2009 

 

• Girona és on el percentatge d´habitatge protegit iniciat ha crescut més 

Girona és la demarcació catalana amb el percentatge més elevat d'habitatges de 
protecció oficial iniciats i acabats entre els anys 2004 i 2008, d'acord amb les dades 
facilitades ahir pel Departament de Medi Ambient i Habitatge. Així, fa cinc anys, a 
Girona es va iniciar la construcció de 329 pisos de protecció oficial, una xifra que va 
variar en els darrers anys fins l'any passat, en què se'n van començar a construir 855. 
En total, en aquest quinquenni es va iniciar la construcció d'un total de 3.226 
habitatges oficials, cosa que representa un percentatge de creixement del 159,9%. Pel 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009040200_5_324122__Economia-Latur-puja-acumulant-47000-desempleats-gironins


que fa a Catalunya, el percentatge mitjà d'inici de construcció va ser del 65%. 
Pel que fa a habitatges de protecció oficial acabats, a la província de Girona, l'any 2004 
se'n van acabar 325. Els següents tres anys, aquest número no va arribar a 300 i, 
finalment, el 2008 van ser 626 els habitatges socials acabats. Això fa un total de 1.767 
habitatges de protecció oficial acabats durant aquest cinc anys que representen un 
percentatge positiu del 92,6%. La mitjana catalana dels anys 2004 i 2008 és de 7,3% 
pisos socials acabats. Respecte del 2007, en què es van iniciar un total de 523 
habitatges de protecció oficial, el percentatge de creixement respecte de l'any següent 
és del 63% a la demarcació de Girona. Pel que fa als ajuts al lloguer donats per la 
Generalitat l'any passat, la demarcació de Girona en va rebre un 9,7% del total de 
Catalunya, que representen en xifres concretes 1.797 beneficiaris. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

• Girona tanca el març amb 501 aturats més però creixen les altes a la 
Seguretat Social 

L'atur es modera a Girona va ser la sisena demarcació de tot l'Estat que va presentar 
un  
menor creixement de desocupats el mes passat 

L'atur segueix creixent a les comarques gironines, si bé el mes de març se'n va frenar 
l'ascens. Segons dades fetes públiques ahir pel Ministeri de Treball, a finals del mes 
passat hi havia a Girona 46.938 persones registrades a l'atur, un 1,08% més que el 
febrer, però un 79% més que ara fa un any. En el conjunt de Catalunya, el nombre de 
desocupats s'acosta al mig milió després de créixer un 3,93% el març, mentre que en el 
conjunt de l'Estat la desocupació va augmentar un 3,55%. El mes de març sol ser un 
mes en què l'atur es redueix per l'inici de les contractacions en el sector turístic. No 
obstant, enguany ha seguit creixent, si bé de forma més moderada. De fet, Girona és la 
sisena demarcació de tot l'Estat que presenta uns millors registres el mes de març 
després de Huelva, on l'atur va baixar el 0,3%, Ourense (+0,49%), Lugo (0,94%), 
Àvila i Balears (1,06%). A més a més, segons el Ministeri de Treball, el nombre de 
treballadors amb alta laboral a la Seguretat Social va incrementar en 908 persones a 
Girona respecte al febrer, fet que situa el nombre d'afiliats en 297.410. Això sí, en 
termes interanuals encara hi ha més de 29.000 persones menys treballant a Girona. 
Les dades de l'atur de març encara no recullen els expedients d'ocupació presentats en 
importants indústries com Trety i Hutchinson, que volen prescindir de prop de 500 
treballadors.  
No obstant, la indústria és el sector que més gent envia a l'atur, 279 persones, fins a 
les 7.830. El sector serveis es recupera. Per sectors d'activitat, el sector serveis es 
recupera amb 203 persones menys inscrites com a aturats, i deixa el total en 26.351. 
Del grup sense una feina anterior hi ha 250 aturats més, i arriben als 1.113. El sector 
de la construcció genera 130 aturats més, fins els 10.899. A l'agricultura es van 
registrar 45 desocupats més, fins als 745. Entre el col·lectiu d'estrangers registrats a 
l'atur, que són 13.534, n'hi ha 502 que provenen de l'agricultura, 1.558 que provenen 
de la indústria, 4.135 que provenen de la construcció, 6.681 del sector serveis i 658 
que no tenien una feina anterior. Pel que fa a la contractació, el mes passat es van 
signar 12.423 contractes laborals, dels quals el 77,3% van ser temporals. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
Dimarts 7 d’abril de 2009  

 

• Les biblioteques augmenten un 32% en nombre de visitants 

L'àrea de Cultura, Educació i Esports va presentar ahir la memòria de l'any 2008, en 
què destaquen diferents increments en equipaments municipals o activitats impulsades 
pel consistori en aquests àmbits. Les notes que els usuaris han atorgat als serveis fruit 
d'enquestes també ha pujat. Per exemple, les biblioteques han registrat un ascens del 
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32 per cent en el nombre de visitants, passant dels 240.192 de l'any 2007, als 316.832 
de l'any passat.  En les diferents programacions també hi ha increments. Els visitants al 
Museu del Cinema han estat 71.365, uns dos mil més que ?l'any anterior. A Temporada 
Alta s'ha arribat a 40.035 espectadors, xifra que significa 6.500 persones més. 
El nombre d'usos de la targeta Qltura (beneficis per a joves de 15 a 21 anys) ha passat 
de 654 a 1.058. En els equipaments esportius, el creixement d'usos s'ha situat en un 10 
per cent més. A les diferents piscines municipals, per exemple, l'increment ha estat 
superior, d'un vint per cent, fins als 202.175 usos. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

• Les morts per malalties respiratòries augmenten un 25% a Girona en un any 

Les malalties del sistema circulatori i els tumors malignes continuen essent la principal 
causa de mortalitat a les comarques gironines, tot i que ambdós han reduït el seu grau 
d'incidència. En canvi, les malalties respiratòries, que es troben en tercer lloc, s'han 
incrementat i l'any 2007 hi va haver 116 morts més per aquesta causa que l'any 
anterior. Aquestes són les xifres que va fer públiques ahir l'Institut Nacional 
d'Estadística (INE), que indiquen que durant l'any 2007 es van produir 5.619 defuncions 
a les comarques gironines, 77 més que en el 2006. La quantitat de població es va 
augmentar considerablement durant aquest període, i per tant era lògic que la 
mortalitat també ho fes. De les malalties del sistema circulatori, la més mortal és la 
insuficiència cardíaca, seguida de l'infart de miocardi. Pel que fa als tumors, els més 
mortals són els que afecten la tràquea, els bronquis i el pulmó, seguits del de còlon, 
mama i pròstata.  Pel que fa a les malalties del sistema respiratori, l'INE apunta que 
han estat el principal factor que ha propiciat l'increment de mortalitat a tot l'Estat. En el 
cas de Girona, les més freqüents dins d'aquest àmbit són les malalties cròniques de les 
vies respiratòries inferiors, sense incloure-hi l'asma. En quart lloc es troben les malalties 
cerebrovasculars, que també han augmentat, igual que les del sistema nerviós i òrgans 
dels sentits. Pel que fa a la mortalitat infantil, la majoria dels 25 infants menors d'un 
any que van perdre la vida durant el 2007 ho van fer a causa de problemes derivats del 
període perinatal. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

Dijous 9 d’abril de 2009  

 

• Girona és la demarcació de l´Estat amb un major percentatge d’avortaments 

Es van registrar l'any 2007 un total de 15,53 casos per cada 1.000 dones d'entre 15 
i 19 anys; una xifra molt superior a la mitjana. 

Les comarques gironines continuen essent la demarcació de tot l'Estat amb un major 
percentatge d'avortaments, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) 
corresponents a 2007. Durant aquell any es van produir a Girona un total de 2.721 
interrupcions voluntàries de l'embaràs, la qual cosa significa un substancial increment 
respecte a l'any 1991, quan van ser només 668. Això vol dir 15,53 casos per cada mil 
dones d'entre 15 i 49 anys, la xifra relativa més elevada de l'Estat, tal com ha succeït 
en els darrers anys. La mitjana estatal, per exemple, és de 9,86 casos per cada 1.000 
dones, mentre que la catalana se situa en 12,27. Girona, així doncs, les supera, i de 
molt, a totes dues. Els avortaments a les comarques gironines han seguit un ritme de 
creixement constant en els darrers anys. El 1991, que és la data a la qual es remunten 
les xifres de l'estadística d'Indicadors Socials de l'INE, el nombre d'interrupcions 
voluntàries de l'embaràs era de només 668, i la seva xifra relativa se situava en 5,33 
casos per cada mil dones. Es tractava del percentatge més elevat de les demarcacions 
catalanes, però no ocupava el primer lloc en el conjunt de l'Estat, ja que era superada 
per províncies com Astúries, Cantàbria, Alacant o Madrid, per citar només alguns 
exemples.  
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No va ser fins l'any 2003 que Girona va passar a ocupar el primer lloc en percentatge 
d'avortaments, i des de llavors s'ha mantingut en primera posició, almenys fins al 2007. 
Per darrere seu es troben Madrid (13,74 interrupcions per cada mil dones), les Illes 
Balears (12,91), Múrcia (12,9) i Barcelona (12,74). També en relació amb la fecunditat, 
l'INE assenyala que durant el 2007 hi va haver a la demarcació un total de 8.430 
naixements, tretze menys que en l'any anterior. Així doncs, malgrat que durant els 
darrers anys la quantitat de naixements s'havia incrementat progressivament 
(especialment gràcies a l'arribada de població immigrada), en aquesta ocasió s'ha 
tornat a estancar. D'aquests naixements, la gran majoria continuen essent de mares 
casades, tot i que Girona també és una de les demarcacions amb un major percentatge 
de mares no casades (és a dir, solteres, vídues o divorciades). Així doncs, el 63,68% 
dels naixements registrats a la demarcació eren de mares casades, mentre que el 
36,32% restant van correspondre a dones que no ho estaven. Només els percentatges 
de les Illes Balears (39,3%) i les Canàries (50,57%) són superiors als de les comarques 
gironines.  
D'altra banda, l'edat mitjana de la maternitat a Girona se situa, segons les dades de 
l'INE, en 30,15 anys. Tot i que aquesta xifra és molt superior a les mitjanes d'anys 
enrere (per exemple, l'any 1991 els fills es tenien a l'edat de 28,86 anys), sí que suposa 
un lleu descens respecte a anys anteriors, i se situa al mateix nivell que en el 2003. 
Finalment, pel que fa a les relacions familiars, la xifra total de matrimonis va ser de 
2.910, dels quals la immensa majoria (2.865) eren de persones de diferent sexe. De 
moment, els matrimonis homosexuals encara signifiquen una xifra molt petita respecte 
al total, ja que només representen l'1,55% de les unions. I de fet, aquesta xifra ha 
disminuït, ja que l'any 2006 suposaven el 2,16% del total de matrimonis. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
Dissabte 11 d’abril de 2009  
 

• L´aeroport de Girona rep un 18% menys de viatgers durant el primer 
trimestre 
Més de 80.000 usuaris passaran per les instal·lacions de Girona per Setmana Santa. 
L'Aeroport de Girona-Costa Brava ha rebut, durant els tres primers mesos del 2009, un 
18% menys de passatgers que durant el mateix període de l'any passat. Així, han 
passat per les instal·lacions aeroportuàries de Vilobí d'Onyar un total de 948.971 
viatgers. Aquest descens quadra amb les dades generals perquè en el conjunt 
d'aeroports d'Aena hi ha hagut una davallada del 18,2% en el nombre de passatgers 
amb un volum total de 36.607.785 usuaris. Aquesta no ha estat l'única davallada que 
ha patit l'aeroport de Vilobí d'Onyar. Així, consegüentment al descens del nombre de 
passatgers que han passat per l'aeroport Girona-Costa Brava, també hi ha hagut una 
disminució del 13,2% en el nombre de vols, de manera que s'han comptabilitzat 10.364 
operacions al llarg dels tres mesos. La baixada més acusada és la de les mercaderies, 
amb un 82% menys. En tres mesos ha passat un volum de 6.621 quilos de 
mercaderies. 
Quant a l'operació sortida de Setmana Santa, aquesta s'ha desenvolupat amb 
normalitat pel que respecta a dijous i ahir. Aena ha comunicat que unes 82.000 
persones passaran per les instal·lacions gironines durant aquests dies. Aquesta xifra és 
molt semblant a la de l'any passat, en el qual des de Dijous Sant a Dilluns de Pascua 
van circular per la terminal unes 95.000 persones, malgrat que això, a criteri de les 
companyies aèries que operen a l'aeròdrom "no vol dir res perquè encara no tindrem 
les xifres definitives fins dimarts vinent. El nombre de vols diaris -tant d'entrada com de 
sortida-, ha passat de noranta a cent sis, però no tots els avions s'han omplert sempre 
del tot. Pel que respecta a les destinacions dels viatgers gironins que han sortit, 
enguany han estat majoritàriament a Sevilla, Granada i Madrid. Les dues primeres 
poblacions, per les processons de Setmana Santa i la tercera, per visites culturals. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
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Dijous 16 d’abril de 2009  
 

• La inflació gironina registra per primera vegada en la història una taxa 
negativa 
 

Els preus es van mantenir invariables al març però cauen un 0,3% en termes anuals. 

L'Índex de Preus de Consum (IPC) va registrar el març el primer signe negatiu de la 
seva història en situar-se en el -0,1% en taxa interanual a Espanya i en el -0,3% a 
Girona. El lleuger repunt dels preus en el conjunt de l'Estat el març allunya el risc de 
deflació -caiguda generalitzada i persistent dels preus- i trenca amb la tendència 
mensual de caiguda de preus iniciada el passat octubre. 

El president de la patronal Pimec, Josep González, creu excessiva la petició dels 
sindicats d'apujar un 2% els salaris atesa l'evolució dels preus. En una entrevista a 
Catalunya Ràdio, González va posar l'accent en el fet que la inflació "està a un pas del 
zero, i s'ha de ser molt moderat en les pretensions econòmiques; crec que en aquests 
moments ha de primar més el manteniment dels llocs de treball que les condicions de 
cadascun dels que treballen". Va afegir que "el 2% no ens canviarà la situació 
econòmica; ara bé, en aquests moments tots hem de ser realistes i adonar-nos que 
amb la inflació que tenim, demanar un 2% potser és molt agosarat" 
La patronal Foment del Treball també va reclamar ahir moderació salarial com una de 
les receptes per sortir de la crisi després de conèixer la dada d'IPC de març. Segons 
Foment, en un context de crisi com l'actual, amb la debilitat de l'oferta i la demanda i 
les dificultats de finançament, cal centrar els esforços a incrementar la competitivitat, 
aplicar mesures de reformes estructurals i aplicar la moderació salarial. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
Divendres 17 d’abril de 2009  
 

• Els promotors calculen que hi ha 10.483 pisos pendents de vendre a Girona 

El president de l'Associació de Promotors de Barcelona (Apce), Enric Reyna, va 
presentar ahir un estudi que xifra en 65.442 els habitatges sense vendre a Catalunya 
per la manca de finançament bancari. Per demarcacions, 34.530 habitatges sense 
sortida comercial, el 53%, estan a Barcelona; 17.472, el 27%, a Tarragona; 10.483, el 
16%, a Girona; i per últim 2.957, el 4%, a Lleida. Reyna ha reclamat als bancs caixes 
un tracte igual per a tots i no més avantatjós per als compradors d'habitatges 
procedents de la morositat. En el conjunt de Catalunya l'estoc d'habitatge afecta a 8,8 
habitatges per cada mil habitants; a Barcelona 6,4 per cada mil; a Lleida 6,9 per cada 
mil; a Girona 14,3 per cada mil; i per últim Tarragona 22,1 habitatges en estoc per 
cada mil habitants. Reyna va dir que en el cas de les demarcacions de Girona i 
especialment Tarragona cal tenir en compte l'efecte de la segona residència. D'altra 
banda, va indicar la disponibilitat per donar sortida a l'estoc amb una reducció del preu 
del 20%, amb el que els promotors deixen de guanyar i alguns poden assumir pèrdues. 
Segons el seu parer, baixar més els preus és impossible. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
Dijous 23 d’abril de 2009  

 

• L´arribada de turistes en vols de baix cost baixa al març un 21% 

L'arribada de turistes internacionals en vols de baix cost a l'aeroport de Girona va caure 
un 21% el passat mes de març, i un 18,2% en el total acumulat dels tres primers 
mesos de l'any, respecte als mateixos períodes de 2008. S'ha de tenir en compte, a 
l'hora d'establir comparacions, que el 2008 les vacances de Setmana Santa es van 
celebrar al març, mentre que aquest any han estat el mes d'abril, amb la qual cosa és 
normal el descens. De tota manera, les xifres de descens a Girona són importants fins i 
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tot tenint en compte aquesta ponderació. Ho demostra el fet que, tret de València i 
Barcelona, Girona és, dels aeroports més importants, el que ha tingut un descens més 
acusat tant en el mes de març com el primer trimestre. Les xifres de l'aeroport en els 
tres primers mesos de l'any -a falta de saber les de la Setmana Santa de 2009- no fan 
més que confirmar les que durant tot l'any s'estan fent públiques referents a ocupació 
hotelera i a perspectives de cara a la temporada d'estiu, totes elles prou pessimistes.  
Les dades a la majoria d'aeroports de l'Estat són negatives en el primer trimestre de 
l'any, si bé en percentatges menors que el de Girona. Així, el nombre de passatgers 
internacionals que van arribar a Espanya en companyies de baix cost en el primer 
trimestre del 2009 va disminuir el 15,9% respecte al mateix període de l'any anterior, 
segons dades del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. Durant els tres primers mesos 
de l'any van arribar a Espanya a través de les companyies aèries un total de 10.105.830 
passatgers, dels quals el 46,4% ho van fer amb les aerolínies de baix cost, i un 53,6% 
en les tradicionals. Aquestes últimes han patit entre gener i març una caiguda superior 
a les companyies de baix cost, d'un 17,3%, per la qual cosa el descens total de les 
arribades de passatgers internacionals als aeroports espanyols ha descendit un 16,6%. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

• Un 60% dels més de 3.000 gironins amb demència tenen Alzheimer 

El registre gironí de demències, dirigit pel doctor Secundí López Pousa, tenia 
diagnosticats el 2008 més de 3.000 casos de demències, un 10% més que el 2007. I 
d'aquests casos que estan registrats, un 60% són de persones que tenen Alzheimer. 
Aquestes són algunes de les dades que la directora de Salut a Girona, Marta Pedrerol, 
va donar a conèixer ahir després de la presentació del llibre Tinc Alzheimer, d'Aleix 
Freixas, veí de Girona i estudiant de periodisme, editat per la Cambra de Comerç de 
Girona. En l'acte, la consellera de Salut, Marina Geli, va anunciar que molt aviat es 
presentarà el pla director de les demències de Catalunya. 

Els més de 3.000 casos que consten en el registre gironí de les demències representen 
un 70% de tots els casos que hi pot haver a la regió sanitària de Girona, segons van 
explicar la doctora Pedrerol i el neuròleg Secundí López-Pousa. I després de l'Alzheimer, 
que és el tipus de demència més prevalent entre les persones que consten en el 
registre, la demència vascular és la segona amb una quantitat més elevada d'afectats. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dissabte 25 d’abril de 2009  

 

• L´atur es desborda a les comarques gironines 

L'evolució del mercat laboral a les comarques gironines el primer trimestre constata 
l'acceleració de la crisi i la seva cara més dura, la desocupació. A més, la taxa d'atur ha 
passat en només sis mesos del 10 per cent a superar el 19 per cent, cosa que 
converteix Girona en la demarcació catalana amb percentatge més alt d'aturats. En el 
conjunt de l'Estat se superen els quatre milions d'aturats. 

La destrucció d'ocupació s'accelera a Girona. En només tres mesos el nombre d'aturats 
ha augmentat en 20.000 -222 al dia de mitjana-, una xifra inèdita en la història recent. 
Segons dades de l'Enquesta de Població Activa que elabora l'INE, a Girona hi havia a 
finals de març 76.400 persones sense feina, fet que dispara la taxa d'atur fins al 
18,99%. La destrucció de llocs de treball en la construcció i l'increment de la població 
activa són els principals responsables del creixement de l'atur a Girona. La situació és 
similar en el conjunt de l'Estat, on s'han superat els quatre milions d'aturats -la més alta 
de tota la història-, després que l'atur hagi crescut en 802.800 persones l'últim 
trimestre. La taxa d'atur espanyola arriba 17,3%, la més alta en onze anys, però millor 
que la de Girona. El nombre total de desocupats se situa així a Girona en 76.400 
segons l'EPA, davant dels 46.938 milions dels registres públics, si bé aquests últims 
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només inclouen només els demandants de feina que s'inscriuen a les llistes de l'atur. 
Així mateix, la taxa de desocupació és la més alta de la sèrie històrica comparable, que 
arrenca el 2001. Girona es manté com la demarcació catalana amb la taxa d'atur més 
elevada. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
Dilluns 27 d’abril de 2009  

 

• En un any s'han obert 70 bars i restaurants a Girona i s'han tancat 39 
immobiliàries 

El sector de serveis suposa un 56% de l'activitat econòmica de la capital i un 34% es 
basa en l'àmbit comercial. 

A la ciutat de Girona, durant l'any passat es van obrir una setantena de bars i 
restaurants, així com catorze botigues de calçat i roba. Per contra, la presència de la 
crisi en l'últim tram del 2008 i l'aturada en sec del sector de la construcció va provocar 
que durant l'any passat tanquessin 39 empreses i oficines de construcció i habitatge. 
Tot i el mal moment econòmic, l'any 2008 es va tancar amb 7.422 activitats i 
equipaments de tot tipus, tres-cents més que el 2007. L'estudi demostra que el sector 
de serveis és la base del sistema econòmic de Girona, ja que suposa el cinquanta-sis 
per cent de l'activitat econòmica i mostra la importància del sector turístic. El segon 
àmbit cabdal és el comercial, que suposa un trenta-quatre per cent de l'activitat de la 
capital gironina. 

Ampliar la notícia:El Punt 
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Dimarts 5 de maig de 2009 
 

• L´atur baixa a Girona un 1´43% al mes d´abril 
El nombre d'aturats registrats a Catalunya l'abril va augmentar en 6.910 persones, un 
1,39% més respecte al mes anterior, el que va deixar el número total de desocupats en 
505.262 persones, segons que ha informat avui el Ministeri de Treball i Immigració. Tot 
i això, a Girona, l'atur ha baixat en 672 persones, el que suposa un descens de l'1'43%. 
Així, és la demarcació catalana amb major caiguda de desocupats. 
Catalunya va registrar així una frenada en l'escalada de l'atur dels últims mesos --el 
març l'augment va ser de 18.835 persones--, encara que va excedir la xifra del mig 
milió de persones sense ocupació. En el conjunt d'Espanya, les oficines de l'institut 
Nacional d'Ocupació (Inem) van registrar 39.478 aturats més l'abril ( 1,1%), la seva 
tretzena pujada consecutiva, fins a situar-se el total d'aturats en 3.644.880 persones, el 
nivell més alt de la sèrie històrica comparable iniciada en 1996. 
Barcelona va ser la demarcació catalana en la que més va créixer la desocupació el mes 
passat, amb 7.286 persones més (1,95%), el que la va situar en segon lloc després de 
Madrid en el rànquing estatal. A Lleida, l'atur va pujar en 779 persones ( 3,41%), 
mentre que Girona i Tarragona van experimentar un descens de la desocupació de 672 
i 483 persones, un 1,43% i un 0,87% menys, respectivament. 
Per sectors d'activitat, la indústria va ser la que va generar més desocupats l'abril, amb 
3.180 persones més apuntades a les llistes de l'inem, seguida de la construcció, amb 
1.496 aturats més. En el sector serveis, l'atur es va incrementar en 979 persones i 194 
persones més es van quedar en l'atur en l'agricultura. El col·lectiu d'aturats sense 
ocupació anterior va pujar en 1.061 persones. 
Catalunya va registrar l'abril un total de 156.246 contractes, fet que suposa un 
augment del 2,98% i 4.519 contractes més respecte al mes anterior. No obstant això, 
la contractació indefinida va caure un 8,23% en el mateix període, amb 2.159 
contractes fixos menys, el que va deixar el total en 24.066. 
La contractació temporal va créixer un 5,32%, amb 6.678 contractes temporals més 
que el març. La xifra total d'aquests contractes fets el mes passat va arribar a les 
132.180 unitats. 
Al conjunt del mercat estatal, l'atur registrat ha pujat de 39.478 persones, un 1,09% 
més, i s'ha situat en 3.644.880 persones. Si ho comparem amb el mateix mes de l'any 
anterior, l'increment d'aturats és de 1.306.363, un 55,86% més. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
• L´allotjament extrahoteler cau a Girona un 51,7% el mes de març 
 

Les pernoctacions als establiments extrahotelers gironins -càmpings, apartaments i 
turisme rural- van caure el passat mes de març un 51,7% respecte al mateix mes de 
2008, és a dir que han baixat a menys de la meitat. S'ha de valorar que el 2008 les 
vacances de Setmana Santa van ser el març i aquest any han estat a l'abril, però el 
descens és tan acusat que fins i tot tenint en compte aquest fet és certament 
preocupant. De fet, el descens en el conjunt de l'Estat espanyol -amb les mateixes 
salvetats respecte a la Setmana Santa- ha estat molt menor que a Girona: del 23%. 
Apartaments, càmpings i cases de turisme rural gironins segueixen així el mateix incert 
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camí que els hotels, dels quals es va saber fa una setmana que van perdre el març de 
2009 un 45,5% de les pernoctacions que havien aconseguit el març de 2008. 
Els que han sortit pitjor parats han estat els càmpings gironins, el descens dels quals ha 
sigut de més del 63%, passant de les 108.435 a les 39.866 pernoctacions. I entre elles, 
el descens més brutal ha estat el dels clients no estrangers, que han baixat un 70% les 
pernoctacions. Els apartaments de lloguer van assolir el març passat 30.473 
pernoctacions, un 37,3% menys que el 2008, quan van arribar a les 48.554. 
Per la seva banda, als establiments de turisme rural el descens ha estat del 34,3%, 
passant de 31.604 pernoctacions a 20.763. Curiosament, en aquest subsector s'ha 
produït l'únic augment, fenomen estrany tenint en compte el factor Setmana Santa: les 
pernoctacions de turistes estrangers van ser 722 en març de 2008, i han estat 1.869 
aquest any. Al conjunt de l'estat les xifres extrahoteleres també han estat negatives 
respecte març de 2008, però en molta menor mesura que a les comarques de Girona. 
L’esmenta’t factor Setmana Santa pot explicar força la baixada. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dimecres 6 de maig de 2009 

 

• Un total de 10.264 persones empadronades a Girona viuen a l´estranger 

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) té comptabilitzades un total de 10.264 persones 
que estan empadronades a Girona (de les quals 4.156 hi han nascut) però que viuen a 
l'estranger, especialment a Europa i Amèrica. 

I és que la gran majoria de gironins que viuen a fora han escollit algun país europeu 
per establir-se: aquesta és la decisió que han pres 6.761 persones. El país més popular 
és França (on resideixen 2.945 gironins), seguit de Suïssa, (956) Alemanya (805), 
Andorra (526) i el Regne Unit (519). 

Fora d'Europa, Amèrica, amb 3.175 persones, és el segon continent que acull un major 
nombre de gironins. En aquest cas, els Estats Units, amb 380 persones, és el destí 
preferit dels gironins, seguit de Veneçuela (367), Mèxic (339), el Brasil (299) i Xile 
(289).  
A continuació, però a una distància abismal, es troba l'Àsia, on hi ha 130 persones 
inscrites a Girona que hi resideixen permanentment. En aquest cas, el principal país de 
destí és Israel (25 persones), seguit de la Xina (23) i el Japó (13). En penúltim lloc hi 
ha ja l'Àfrica (116 persones, de les quals 46 es troben a Marroc) i, finalment, hi ha els 
antípodes, Oceania, amb 82 persones, la gran majoria de les quals (76) es troben a 
Austràlia.  
En l'àmbit estatal, la xifra ascendeix fins a 1.471.691 persones, de les quals el 51% són 
dones i el 49% són homes. Per continents, al contrari del que passa a Girona, Amèrica 
és el que compta amb més espanyols inscrits (el 59% del total), i Europa se situa, amb 
el 38,1%, en segon lloc. A més, cal assenyalar que el 43,1% dels espanyols residents a 
l'estranger eren nascuts a l'Estat, mentre que el 51,4% van néixer al seu actual país de 
residència. 
Aquesta és la primera vegada que l'INE publica dades estadístiques del fitxer central del 
Padró d'Espanyols Residents a l'Estranger, de manera que les dades d'enguany no es 
poden comparar amb les d'edicions anteriors. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
Dimarts 12 de maig de 2009 

 

• La Cambra situa el PIB gironí de 2008 en un 0,5%, per sota de la mitjana 
catalana i espanyola 
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El PIB gironí tanca el 2008 amb un creixement del 0,5%, per sota l'evolució del conjunt 
de Catalunya (0,7%) i l'Estat (1,2%). 

Un estudi de la Cambra de Comerç constata que l'economia gironina ha entrat en una 
"recessió de conseqüències encara imprevisibles" i que té com a pitjor cara la 
destrucció de llocs de treball. L'informe presentat ahir destaca que l'evolució del mercat 
laboral és el "principal reflex de la debilitat d'un model que gravitava entorn del sector 
de la construcció com a principal motor". 

L'economia gironina no veu la llum al final del túnel. Després de tancar l'exercici 2008 
amb la pitjor dada de creixement del PIB en anys (+0,5%) i d'entrar en recessió. De 
fet, la Cambra de Comerç va avançar ahir que el 2009 i el 2010 el PIB registraria taxes 
negatives.  
La visió de la Cambra constata amb la del president del Banc Central Europeu, Jean-
Claude Trichet, que ahir va assenyalar que l'economia mundial està en un "punt 
d'inflexió" i la recessió s'està desaccelerant. També el governador del Banc d'Espanya, 
?Miguel Ángel Fernández Ordóñez, es va mostrar optimista davant la situació 
econòmica en assenyalar que hi ha indicis que els estímuls fiscals i monetaris estan 
tenint efecte. No obstant, des de la Cambra de Girona van refredar els ànims. "La CE ja 
va dir que Espanya seria dels últims a sortir de la crisi", va indicar Pere Busquets. A 
més, va afegir que "en època de creixement, Girona creix més que el seu entorn, però 
en època de recessió també decreix més".de la seva banda, el president de la Cambra, 
Domènec Espadalé, es va mostrar confiat que la reactivació de l'economia nord-
americana i d'alguns països europeus pugui incidir, juntament amb la licitació d'obra 
pública, en una millora de l'economia gironina. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• La dissolució d´empreses a Girona creix un 53,5% el març 

Des de principis d'any un total de 167 societats mercantils gironines han dissolt la seva 
activitat. 

Les estadístiques empresarials segueixen reflectint la mala situació de l'economia. Així, 
el nombre d'empreses que tanquen o es dissolen segueix creixent, mentre que cada 
vegada hi ha menys emprenedors disposats a posar en marxa el seu projecte i 
augmenten els impagaments. Segons dades fetes públiques ahir per l'Institut Nacional 
d’Estadística, a Girona es van dissoldre el passat mes de març un total de 43 societats 
mercantils, xifra que suposa un creixement del 53,57% respecte a les del mateix mes 
de l'any passat. En el primer trimestre, el nombre d'empreses gironines que ha afrontat 
la dissolució s'eleva a 167. La crisi també afecta la constitució de noves societats. El 
març es van crear 155 companyies a Girona, un 14,8% menys que el mateix mes de 
l'any passat. El capital invertit en la creació de les noves societats a la demarcació de 
Girona va baixar el 61,41%, fins als 5.58 milions euros. També hi va haver 57 empreses 
que van fer ampliacions de capital per valor de 28.884 euros.  
En el conjunt de l'Estat, el nombre de societats dissoltes el març va augmentar un 
45,7%, fins a les 1.547 empreses. D'altra banda, va baixar un 12% el nombre de 
creació d'empreses fins a les 8.404. 

Augmenten els impagats. La mala situació econòmica, amb un important creixement 
dels expedients concursals i la restricció de crèdit també ha fet augmentar els efectes 
de comerç impagats. Com a tals, l'INE cataloga les lletres de canvi, pagarés amb funció 
de gir i efectes acceptats. Tot i representar una petita part dels pagaments 
empresarials, mostren la tendència que segueix el mercat. 
A la demarcació de Girona hi va haver 10.362 efectes impagats per un valor de 
22.194.176 euros, amb un import mitjà impagat de 2,141,88 euros. Això representa un 
20% més d'efectes impagats que el mateix mes de l'any anterior i per un import del 
7,22% més que el mateix mes del 2008. Els bancs van acumular poc més de la meitat 
del valor dels impagats, el 56,57%, fins als 12.555.738 euros repartits en 6.672 
efectes, cosa que deixa l'import mitjà del rebut impagat en 1.821,86 euros. Les caixes 
d'estalvi van registrar el 43,40% del valor dels impagats, 9.632.187 euros repartits en 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051200_21_331804__Tema-del-dia-Cambra-certifica-Girona-entrat-recessio-simptomes-millora


3.685 efectes, cosa que deixa l'import mitjà del rebut impagat en 2.613,89 euros.  
En l'àmbit estatal, el nombre d'efectes de comerç comprats a terminis i tornats per 
impagament de famílies i empreses va pujar un 18,1% el març, mentre que l'import 
(1.730 milions d'euros), va augmentar un 16%. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

Dimecres 13 de maig de 2009 

 

• Els preus van pujar un 1% a Girona l´abril i obté una taxa interanual 
negativa del -0,4% 
L'Índex de Preus al Consum (IPC) va pujar un 1% l'abril a Catalunya respecte al mes 
anterior i la taxa interanual es va mantenir estable en el 0,4%, una xifra sensiblement 
superior a la del conjunt d'Espanya. 
L'Índex de Preus al Consum (IPC) va pujar un 1% l'abril a Catalunya respecte al mes 
anterior i la taxa interanual es va mantenir estable en el 0,4%, una xifra sensiblement 
superior a la del conjunt d'Espanya, que va mantenir el mes passat un valor negatiu del 
-0,2%, segons dades fetes públiques avui per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). A 
Girona, la pujada de l'IPC és la mateixa que la mitjana catalana, però s'ha enregistrat 
una taxa interanual negativa del -0,4%. 
En el conjunt de l'Estat, els preus van créixer també un 1% l'abril, però la taxa 
interanual va caure una desena fins a situar-se en el -0,2%, el que va suposar 
intensificar la tendència negativa iniciada el març --quan va entrar per primera vegada 
la seva història en valors negatius-- i va sumar el novè descens consecutiu. 
Les variables que expliquen la pujada de l'IPC català l'abril són principalment el vestit i 
el calçat, amb un increment del 10% respecte al mes anterior, així com l'oci i la cultura, 
que es van encarir un 1,6% i el preu dels carburants, amb un 1,4% més. No obstant 
això, aquest últim acumula una caiguda del 7,6% en els últims dotze mesos. 
Els majors descensos registrats el mes passat es van donar en els preus de l'habitatge, 
que van caure un 1,1%, així com en els aliments i begudes no alcohòliques, amb dues 
dècimes menys. 
Per províncies, Tarragona va registrar un avanç de nou dècimes en l'IPC d'abril, però la 
seva taxa internanual es va situar en el -0,5%, la més baixa de Catalunya. Girona i 
Lleida, amb increments de l'1% en els seus preus, també van registrar taxes 
interanuals negatives del -0,4% i el -0,2%, respectivament. 
Així, Barcelona va ser l'única província catalana que, amb un increment de l'1% en els 
preus el mes passat, va aguantar la taxa interanual en valors positius, amb un 0,7%. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Diumenge 31 de maig de 2009 

 

• Els habitants de la demarcació de Girona són els catalans que més residus 
generen cada dia 

Quatre de les deu primeres comarques de Catalunya que encapçalen l'estadística són 
de la província. 

La província de Girona va produir durant el 2007 més de mig milió de tones de residus. 
Una xifra que la situa al capdavant de les altres tres províncies de Catalunya segons el 
padró. Per comarques, la Cerdanya i la Selva van ser les dues comarques que durant el 
2007 menys volum total de deixalles van reciclar, mentre que el Gironès, amb el 
39,77%, va ser la que més va seleccionar. 

Els habitants de les comarques de Girona són els que produeixen més residus al dia de 
Catalunya. Les dades de l'Agència Catalana de Residus (ACR) indiquen que cada veí tira 
a les escombraries 2,05 quilograms cada dia, mentre que la mitjana catalana és d'1,64 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051200_5_331732__Economia-dissolucio-dempreses-Girona-creix
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051300_5_332049__Economia-preus-pujar-Girona-labril-obte-taxa-interanual-negativa


quilos. Per sota d'aquesta línia hi trobem Lleida, com la que en genera menys, amb 
1,35, seguit de Barcelona amb 1,48 quilograms. Per sobre de la mitjana catalana està 
Tarragona, on cada dia es dipositen a les escombraries 1,8 quilos. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

• La licitació cau un 38% el 2008 a Girona 

Les inversions en infraestructures públiques anunciades per les administracions de 
l'Estat i la Generalitat, i les queixes per la caiguda de la licitació de la Cambra de 
Barcelona i Foment del Treball, han marcat part de la setmana econòmica. Uns 
defensen que s'està invertint com mai s'ha fet, els altres que si no es licita obra pública, 
les inversions cauran. A Girona, en plena efervescència per les obres del TAV, les 
úniques dades provincials disponibles són de la Cambra de Contractistes d'Obres de 
Catalunya. Segons la seva estadística, el 2008 es van licitar obres per valor de 744,5 
milions d'euros, un 38% menys que els més de 1.110 milions de 2007. Segons la 
patronal Foment del Treball, si no es licita obra nova, la inversió pública a Catalunya 
caurà un 5,5% el 2009 respecte a l'any anterior, una "frenada" que "dificulta" la 
reactivació econòmica. Segons un comunicat de la patronal, l'Índex Dinàmic d'Inversió 
Pública a Catalunya (ID CAT), amb dades del 30 de març, assenyala que aquesta 
caiguda respecte al 2008 serà del 4,1% en el cas de la inversió de l'Estat a Catalunya, 
una disminució encara més significativa en el cas de la Generalitat, que registrarà una 
disminució del 12%. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
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Dimarts 2 de juny de 2009 
 

• L´oferta de pisos de lloguer a Girona es multiplica i fa baixar el preu de les 
rendes 

 
La impossibilitat de vendre un pis ha fet que molts venedors -promotors i particulars- 
hagin optat pel mercat de lloguer a l'hora de buscar rendibilitat a la seva inversió. Tot i 
que l'opció del lloguer segueix creixent, l'increment de l'oferta ha estat major, fet que 
ha provocat una baixada dels preus de les rendes mensuals els últims mesos. Aquesta 
és una de les conclusions de l'estudi fet públic ahir pel Gremi de Promotors i 
Constructors de Girona i els Agents de la Propietat Immobiliària (API), que també 
constata que el preu de l'habitatge segueix caient a la majoria de poblacions, si bé en 
algunes -Banyoles, Blanes, Roses o Santa Coloma- s'han estabilitzat els últims mesos. 
De tots els arrendaments que s'ofereixen a la demarcació, els més cars es troben a 
Girona capitat en tots els supòsits: dues, tres i quatre habitacions. La baixada de preus 
s'aprecia, per exemple, a Lloret de Mar, on fa sis mesos un lloguer valia de mitjana 568 
euros (pis de dues habitacions) i l'abril del 2009 costava 483 euros. A Roses, un pis de 
tres habitacions costava 650 euros fa mig any i ara, de mitjana, costa 527 euros. O, pel 
cas de quatre habitacions, a Lloret els preus passen de 800 a 673 euros. 
Tot i la crisi econòmica, el Col·legi d'API no ha detectat un increment de la morositat 
per part dels arrendataris. En general, l'estudi detecta una baixada generalitzada dels 
preus dels habitatges i també alguns casos d'estabilització dels preus dels pisos en 
venda. Ara bé, destaca que les operacions reals de compra són "tan escasses" que els 
resultats de l'estudi no són tan significatius com en altres edicions. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dimecres 3 de juny de 2009 
 

• El sector serveis fa baixar l´atur a Girona per segon mes consecutiu 

Les contractacions en el sector turístic han permès que el nombre d'aturats baixi a 
Girona per segon mes consecutiu, després d'encadenar més d'un any de descensos. 
Segons el Ministeri de Treball, a finals de maig hi havia 45.790 persones registrades a 
les oficines d'Ocupació de Girona, 476 persones menys que l'abril, dada que suposa una 
disminució mensual de l'1,03%. Si ho comparem amb el mateix mes de l'any anterior, 
però, es registra un increment del nombre de persones registrades a l'atur de 18.979, 
un 70% més. En el conjunt de Catalunya, el nombre d'aturats registrats va baixar 
durant el maig en 221 persones, fins a les 505.041, fet que suposa un descens del 0,04 
per cent respecte a l'abril, la caiguda més petita de totes les Comunitats Autònomes. En 
l'àmbit estatal, es va registrar el primer descens mensual en 15 mesos. Per sectors, el 
sector serveis és el responsable que baixi el nombre d'aturats en aquesta demarcació, 
ja que hi va haver 448 persones menys registrades com a aturades en aquest grup 
d'activitat. També va baixar el nombre d'aturats a la construcció, de 193 persones, i a 
l'agricultura (18 parats menys). La indústria, va ser l'únic sector que va guanyar 
desocupats (62) el mes de maig. Entre el col·lectiu d'estrangers a l'atur, format per 
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12.760 persones, n'hi ha 505 que provenen de l'agricultura, 1.562 de la indústria, 4.128 
de la construcció, 5.929 del sector serveis, i 636 no tenien una ocupació anterior. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

Dijous 4 de juny de 2009 
 

• A la ciutat de Girona hi ha un cotxe per cada dos habitants, però les motos 
guanyen terreny i ja són 14.000 

A la ciutat de Girona hi ha un cotxe per cada dos habitants, però el nombre de motos 
no para de créixer en els últims anys i ja n'hi ha 14.000 a la capital. Els vehicles de 
dues rodes s'han convertit, per a molts ciutadans, en la solució a les cues i a la falta 
d'aparcament al centre de la ciutat. En els últims quatre anys s'han afegit 2.000 motos 
més a la ciutat. L'Ajuntament és conscient de l'augment de l'ús de les motos i ha creat 
nous pàrquings fins a arribar a les gairebé 3.000 places actuals. 

L'augment d'habitants a la ciutat de Girona ha comportant en els últims anys un 
increment de les dificultats de circular per la ciutat i, en especial, per trobar aparcament 
amb facilitat. Aquesta realitat que viuen molts ciutadans dia rere dia ha comportat que 
molts optin per circular amb motocicleta per la ciutat, aprofitant l'agilitat d'aquest mitjà 
de transport i la facilitat per aparcar prop del destí desitjat. 

L'inici de les obres del TAV al sector del parc Central ha complicat més la situació i la 
mobilitat, sobretot pel gran nombre de places que s'han perdut des de l'estiu passat a 
sota les vies, al carrer de Rafael Masó i tot un costat del carrer d'Oviedo. Això també ha 
contribuït que més ciutadans hagin acabat optant per desplaçar-se sobre dues rodes. 

Molts més aparcaments 

Des de l'àrea de mobilitat s'està fent un esforç important en la creació de més places 
d'aparcament per a motos en aquest últim any. L'esforç en aquests últims mesos ha 
suposat un increment important de noves places i, en l'actualitat, s'estima que a la 
ciutat hi ha unes 2.900 llocs d'aparcament destinades a motos. En els últims mesos, 
s'han creat grans bosses noves de pàrquings, com ara al carrer del Mestre Civil i els que 
s'han posat en marxa fa poques setmanes al passeig de Canalejas, al carrer d'Álvarez 
de Castro, el carrer 20 de juny i sota les vies a tocar de la plaça del Poeta Marquina. 
Aquests últims aparcaments s'han creat ara per compensar els que s'han tret a la plaça 
del Marquès de Camps com a conseqüència de les obres de reforma de l'espai. 

Poques en voreres 

L'ordenança de circulació va prohibir fa uns anys l'estacionament de les motos a les 
voreres, i amb el temps s'ha demostrat la seva eficàcia, ja que ara hi ha pocs llocs on 
se'n vegin. La regidora de mobilitat, Isabel Salamaña, admet que malgrat la generació 
de nous aparcaments no acaben d'atrapar «la demanda de noves places». La realitat és 
que en les hores centrals del dia, a bona part dels aparcaments del centre de la ciutat 
és complicat trobar una plaça lliure. 

També els autobusos 

El transport públic també ha crescut un 20% de mitjana en l'últim any i des del govern 
es fomenta el seu ús per treure vehicles dels carrers de Girona. 

Prop de 45.000 turismes 

L'evolució de cotxes a la ciutat de Girona també ha anat a l'alça en els últims anys i 
amb la quantitat actual ja hi ha gairebé un cotxe per cada dos habitant. Actualment, el 
padró té prop de 97.000 habitants, mentre que el padró de cotxes voreja els 45.000. 
Aquest número suposa que des del 2006 fins a 1 de gener del 2009 s'han sumat uns 
4.000 cotxes més al parc mòbil de la ciutat. A tots aquests vehicles cal afegir els milers 
de ciutadans de l'àrea metropolitana i les comarques veïnes que es desplacen 
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diàriament a la ciutat per treballar-hi. Les dades de l'evolució de vehicles fan palès la 
recessió econòmica i la crisi del sector. El creixement de turismes era d'uns 2.000 
unitats des del 2006, però l'any passat l'augment de cotxes s'ha frenat i ha passat dels 
44.194 l'any passat als 44.644 d'ara. 

Moltes motos de 125 cc 

La possibilitat que tothom que tingui el carnet de conduir pugui portar motos de fins a 
125 centímetres cúbics ha convertit aquesta cilindrada de motos en més nombrosa a la 
ciutat i amb un creixement espectacular en els últims quatre anys. Ara hi ha més de 
4.000 motos de fins a 125 cc, mentre que l'any 2006 n'hi havia 3.000. Tot i això, les 
motos de gran cilindrada també tenen els seus adeptes, com ho demostra que enguany 
hi hagi 1.759 motos amb una cilindrada entre 500 i 1.000cc, a les quals cal sumar les 
367 de més de 1.000 centímetres cúbics. Entre 250 i 500 cc, hi ha 608 motocicletes 
més i 1.413 més entre 125 i 250 centímetres cúbics. 
Ampliar la notícia:El Punt 

 

• Un 21% dels 750.000 gironins empadronats són estrangers 

A les comarques gironines hi ha empadronades 746.840 persones, segons les últimes 
dades de l'Instituto Nacional de Estadística (INE), corresponents a l'1 de gener del 
2009. La població ha augmentat prop de 15.000 persones en el darrer any, 6.527 de les 
quals són estrangeres. Aquest col·lectiu representa el 21% del total. 

A 1 de gener d'aquest any, la data de referència que pren l'INE per quantificar els 
habitants empadronats en el darrer any, a la demarcació de Girona hi constaven 
746.840 persones, 587.234 de nacionalitat espanyola i 159.606 d'origen estranger. En 
comparació amb l'1 de gener del 2008, en xifres absolutes hi ha hagut un increment 
més gran d'habitants de nacionalitat espanyola (8.467 persones, un 1,4% més que 
l'any anterior) que no pas d'origen estranger (6.527, un creixement del 4,2% respecte 
al 2008). El col·lectiu d'estrangers ja representa el 21,3% del total de ciutadans 
empadronats. 

Per nacionalitats, els africans són, amb 54.559 habitants registrats als padrons 
municipals, el col·lectiu més nombrós, seguits dels originaris d'altres països de la UE 
(49.503) i dels d'Amèrica (36.773). I d'entre els immigrants procedents de l'Àfrica, el 
grup més important és el dels marroquins, amb més de 38.000 habitants empadronats. 
Amb molta diferència, els segueixen els gambians, amb 8.222, i els senegalesos, amb 
2.937. 

Cal destacar que, contràriament a les altres nacionalitats, ha baixat la presència de 
ciutadans del continent americà. Concretament, se'n van empadronar 7.000 menys, un 
descens que es va deixar sentir de forma especial entre els immigrants d'Amèrica del 
Sud, amb 6.431 registres menys. En canvi, es van donar d'alta al padró municipal 
gairebé un miler més d'immigrants asiàtics, un col·lectiu que té 9.334 habitants 
empadronats. 

Dotze anys d'augment 

Des de l'1 de gener del 1998 fins a l'1 de gener del 2009, la demarcació de Girona ha 
experimentat un increment progressiu i imparable en el seu nombre d'habitants. El 
1998 hi havia empadronades 543.191 persones a la demarcació de Girona i aquest any, 
746.840, la qual cosa representa que les comarques gironines han guanyat 203.649 
habitants empadronats (un 37,4% d'increment). En aquesta línia ascendent, destaquen 
algunes dates com per exemple l'any 2003, en què es va superar la xifra dels 600.000 
habitants, i també la del 2007, en què ja es va entrar en la xifra dels 700.000 
ciutadans. D'altra banda, dins d'aquesta sèrie de dotze anys, s'han produït algunes 
puntes remarcables, com la de l'any 2005, amb un creixement de 28.000 habitants i la 
del 2008, amb un augment de més de 25.500 persones. 
Ampliar la notícia:El Punt 

http://www.elpunt.cat/noticia/article/1-territori/12-infraestructures/44742-a-la-ciutat-de-girona-hi-ha-un-cotxe-per-cada-dos-habitants-pero-les-motos-guanyen-terreny-i-ja-son-14000.html
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/e245/p04/provi&file=pcaxis
http://www.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/44709-un-21-dels-750000-gironins-empadronats-son-estrangers.html


 

• El sòl pendent d'urbanitzar a les comarques gironines dobla el que ja està 
edificat 

L'Alt Empordà i la Selva tenen la previsió de creixement més elevada, i el Baix 
Empordà, la més baixa 

Si s'edifiqués en tot el sòl urbanitzable en què encara no s'ha construït i que està 
previst en els plans d'ordenació urbanística municipals, el territori edificat a les 
comarques seria més del doble de l'existent actualment. L'Alt Empordà i la Selva són les 
comarques on aquest creixement seria més elevat, i el Baix Empordà i el Pla de 
l'Estany, on ho seria menys. De fet, la previsió de sòl edificable és superior en gairebé 
tots els casos a les projeccions de creixement demogràfic dels municipis. Aquesta és 
una de les conclusions del nou informe de sostenibilitat de les comarques gironines, 
que ha fet l'Observatori de Sostenibilitat. En aquest cas, se centra l'atenció en els 
municipis i les comarques analitzant tot tipus de paràmetres del seu creixement. 

En totes les comarques el creixement urbanístic previst és superior al 100%, però 
oscil·la del 106% del Baix Empordà al gairebé 149% de l'Alt Empordà, fet que situa la 
mitjana per sobre del 123%. Per tant, si s'arribés a desenvolupar tot el que els 
municipis tenen previst en els seus planejaments, la superfície edificada a les 
comarques gironines seria més del doble de l'actual. 

D'altra banda, la suma del sòl urbà més l'urbanitzable representa un 8,5% respecte del 
sòl rústic. El Baix Empordà i la Selva, amb el 18 i el 13%, i la Garrotxa i el Ripollès, amb 
el 3 i el 2% respectivament, són els dos extrems. El grau de protecció d'aquest sòl 
rústic és un altre dels elements estudiats. Els parcs naturals, els espais PEIN i les altres 
figures de protecció del territori representen en la majoria de comarques valors del 30 
al 40% del total del sòl. El Baix Empordà és el que en té més, un 63%, i el Pla de 
l'Estany, el que en té menys, tan sols un 6%, en unes dades que l'informe creu que han 
de servir per intentar dotar de més protecció el territori, i més considerant els 
creixements urbanístics previstos. 

La densitat urbanística també canvia considerablement en funció de la comarca. Si es 
té en compte el número d'habitatges respecte a les hectàrees de sòl total, només la 
Selva, el Baix Empordà i el Gironès superen la xifra d'1. En canvi, si es compara només 
amb les hectàrees urbanes, les comarques s'anivellen, i el Gironès és on hi ha una 
major compactació, amb 31 habitatges per hectàrea. La Cerdanya és on la xifra és 
menor, amb només 18. 
Ampliar la notícia:El Punt 

 

Dijous 4 de juny de 2009 
 

• El nombre de matrimonis gironins es manté i el de naixements, creix 

El 2008 hi va haver 3.400 enllaços i van néixer 9.356 nadons, un 12% més. 

L'any passat van néixer a les comarques gironines un total de 9.356 nens, un 12% més 
que el 2007, segons les últimes dades de l'Instituto Nacional de Estadística(INE) 
corresponents al 2008. En canvi, el nombre de matrimonis es manté estable, amb una 
lleugera davallada. Amb tot, el nombre de matrimonis de parelles del mateix sexe s'ha 
incrementat. Seguint la tendència dels darrers anys, el nombre d'enllaços civils (2.411) 
representa més del doble que el de casaments catòlics (983). 

Dels 9.356 nens que van néixer l'any passat a la demarcació de Girona, 4.751 van ser 
nens i 4.605, nenes. El nombre de naixements va ser un 12% superior al del 2007, amb 
8.347 naixements. Prenent com a referència l'àmbit de tot l'Estat, un de cada cinc 
naixements va ser de mares estrangeres. De fet, des de l'any 1998, la corba de 
naixements a les comarques gironines ha estat sempre ascendent, a excepció d'un any, 

http://www.elpunt.cat/noticia/article/1-territori/11-mediambient/44814-el-sol-pendent-durbanitzar-a-les-comarques-gironines-dobla-el-que-ja-esta-edificat.html
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/e301/provi&file=pcaxis


justament el 2007. De tota manera, dels 5.249 que es van registrar el 1998 s'ha arribat 
a la xifra de 9.356 el 2008. Més de 4.000 nens més, la qual cosa representa un 
increment d'un 78% en onze anys. 

El nombre de matrimonis que es van celebrar a les comarques gironines durant el 2008 
va ser lleugerament inferior al del 2007, i dels 3.431 matrimonis es va passar als 3.407. 
Per contra, d'enllaços matrimonials de persones del mateix sexe se'n van celebrar 77, 
22 més que el 2007. Si bé la major part dels matrimonis es van contraure entre 
persones de sexe diferent (3.330), d'enllaços del mateix sexe n'hi va haver 77. 
D'aquests, 42 van ser entre homes i 35, entre dones. D'altra banda, els matrimonis 
civils continuen guanyant pes i l'any passat se'n van contraure 2.411, respecte als 983 
de catòlics. D'altres religions se'n van celebrar 13. Els mesos en què es van registrar 
més casaments van ser el juny (amb 464) i el setembre (amb 519). 

El nombre de defuncions també es va mantenir força estable respecte al 2007, amb 
5.801 morts, 3.032 dels quals eren homes i 2.769, dones. Hi va haver 23 defuncions de 
menors d'un any. El creixement vegetatiu del 2008 a les comarques gironines va ser de 
3.555. 

Catalunya va ser, després de Madrid i d'Andalusia, la comunitat autònoma amb un 
creixement vegetatiu més gran, amb 28.688. A Catalunya van néixer 89.384 nens i es 
van casar 30.543 parelles. 

 

LES DADES  

Matrimonis a la demarcació 

Total: 3.407 

Heterosexuals: 3.330 

Homosexuals: 77 

Matrimonis homosexuals 

Entre homes: 42 

Entre dones: 35 

Tipus de cerimònies 

Catòliques: 983 

Civils: 2.411 

Altres: 12 

Naixements 

Total: 9.356 

Nens: 4.751 

Nenes: 4.605 

Defuncions 

Total: 5.801 

Homes: 3.032 

Dones: 2.769 

Menors d'un any: 23 

Creixement vegetatiu durant el 2008: 

3.555 
Ampliar la notícia:El Punt 
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• Girona concentra el 16% de les compres d´habitatge de Catalunya de gener 
a març 

Les comarques gironines van registrar la compra de 1.903 habitatges el primer 
trimestre de l'any, segons dades facilitades pels registradors de la propietat. Això 
suposa un descens de només el 9,7% respecte als primers tres mesos de l'any anterior. 
La dada -que millora les de l'Institut Nacional d'Estadística- mostraria els primers 
símptomes que s'està tocant fons en les baixades. A més, Girona concentra un 16,25% 
del total de les 11.704 compravendes de Catalunya el primer trimestre, un percentatge 
molt superior al seu pes demogràfic (10%). En el conjunt de l'Estat, la compravenda 
d'habitatges va arribar a les 110.154 operacions en el primer trimestre, sumant 506.942 
transaccions en els últims dotze mesos, un 29,6% menys que un any abans, segons 
l'última estadística registral del Col·legi de Registradors. No obstant això, la caiguda 
respecte al tancament de 2008 va ser del 2,75%, molt menys acusada que en períodes 
anteriors. El major descens intertrimestral es va produir en el segment d'habitatge usat, 
en el qual es van registrar 46.901 transaccions, amb una caiguda del 3,8%, mentre que 
en l'habitatge nou, la reducció va ser de l'1,9%, fins a les 63.253 operacions. 
D'altra banda, el percentatge de compravendes d'habitatges nous sobre el total es va 
tornar a incrementar durant el primer trimestre, fins al 57,4%. El 50,60% van ser 
habitatges lliures i el 6,82% habitatges protegits. Aquestes últimes van suposar un total 
de 7.515 compravendes, cosa que va representar l'11,88% del total dels habitatges 
nous venuts. Durant els últims dotze mesos es van registrar 27.144 compravendes 
d'habitatge nou protegida, el 9,77% del total de compravendes d'habitatges nous. "En 
conseqüència, amb la intensificació de la crisi immobiliària el pes relatiu de 
compravendes d'habitatge protegit s'està incrementant", indiquen els Registradors. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

Dissabte 6 de juny de 2009 

 

• Girona té 8.021 ciutadans d´altres països comunitaris que tenen dret a vot 

La província de Girona té 8.021 ciutadans comunitaris amb dret a vot. Barcelona és a la 
quarta posició, amb un total de 26.101, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística 
(INE). Per davant de Barcelona es troben Alacant (52.426), que encapçala la llista, 
Madrid (30.938) i Màlaga (28.124). Després de Barcelona, estan Balears (15.313), 
València (12.333), Santa Cruz de Tenerife (11.267), Almeria (9.129), Girona, Castelló 
(7.752), Las Palmas (7.075), Múrcia (6.736) i Tarragona (5.837).  
Els que menys censats tenen són Ceuta (39), Melilla (88), Palència (238), Àvila (337), 
Zamora (412) i Sòria (540). El cens electoral, amb data de primer de febrer, xifra en 
275.732 els ciutadans comunitaris residents a Espanya que han expressat la seva 
intenció de votar a les eleccions europees, encara que els que encara no s'han inscrit 
tenen de termini fins al pròxim dia 27 per fer-ho. A les eleccions de 2004, apareixien 
censats a Espanya 123.642 residents de països de la UE, mentre que en 1999 la xifra 
era de 55.098. L'increment de votants en les dues últimes cites electorals es deu a 
l'increment en el nombre de països que han entrat a formar part de l'espai europeu.  
Aquest any s'incorporen al cens els ciutadans de Rumania (46.117) i Bulgària (8.251), 
països que van accedir a la UE l'1 de gener de 2007. Per països, la colònia més 
nombrosa amb intenció de vot és la del Regne Unit, amb 75.623 censats, seguida de la 
romanesa i l'alemanya (33.632). Per darrere, se situen els italians (29.502), els 
francesos (25.056), els portuguesos (15.965) i els holandesos (11.056), segons les 
dades de l'INE. Així mateix, els països de la Unió Europea amb menys electors censats 
són Estònia (108), Malta (30) i Xipre (18). 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
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Dimecres 10 de juny de 2009 

 
• La venda de pisos a Girona toca fons i se situa en el nivell més baix en cinc 

anys 

La compravenda d'habitatge va caure un 34,4% a Girona el primer trimestre de l'any, 
després que es tanquessin 1.728 transaccions, la xifra més baixa des que el 2004 
Ministeri d'Habitatge va començar aquesta estadística. Les xifres estadístiques també 
revelen una caiguda en picat de les operacions d'habitatge de protecció oficial. Durant 
el primer trimestre només se'n van vendre 19 a la demarcació, cosa que constata que 
els mecanismes d'aval posats en marxa per les administracions públiques no han resolt 
el problema del finançament d'aquest tipus d'operacions. 
La caiguda de les operacions és generalitzada a tota la demarcació. Entre les capitals 
de comarca destaquen els descensos de La Bisbal d'Empordà (-71%) i Figueres (-69%). 
No obstant, hi ha alguns municipis que semblen aliens a la crisi, ja que han registrat 
importants creixements de les operacions, com ara Sant Julià de Ramis (44 
transaccions, +780%), Sarrià de Ter (45 operacions, +350%), Llançà (108%), 
Torroella de Montgrí (50%), o Olot (+35%). 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Divendres 26 de juny de 2009 
 

• Els ingressos tributaris es desplomen un 32 per cent a Girona fins al mes de 
maig 

Hisenda ha recaptat uns 229 milions d'euros menys en 5 mesos, sobretot per la caiguda 
de l'IVA (-48,7%). 

L'augment de les sol·licituds d'ajornament i fraccionament dels pagaments fiscals per 
part dels contribuents, unit a la desacceleració de l'activitat econòmica propis de la 
conjuntura de crisi, va motivar que els ingressos tributaris caiguessin un 32,2% en els 
cinc primers mesos de l'any a Girona, fins a situar-se en 481,1 milions d'euros. Això 
suposa 229 milions d'euros menys que segons les últimes dades de recaptació 
recollides pels tècnics d'Hisenda agrupats a Gestha. En el conjunt de Catalunya, la 
recaptació va retrocedir un 27,1% i a tot l'Estat, un 19%. 

La recaptació per IVA, que representa un indicador fidel del dinamisme del consum de 
les economies domèstiques i de l'activitat de les empreses, va registrar un retrocés del 
48,7% en aquest període a Girona, fins a situar-se en 139 milions d'euros, a causa 
principalment de l'evolució descendent del mercat de l'habitatge i la caiguda de la 
despesa en consum de les famílies. 

Així mateix, els ingressos derivats de l'IRPF, que recullen els pagaments fraccionats 
ingressats pels autònoms i les quantitats retingudes per les empreses als seus 
empleats, van experimentar també una baixada del 22,2% a la província de Girona, i es 
van situar en 262,7 milions d'euros en aquest període a causa del major avançament de 
les devolucions i el descens de les retencions de capital el maig. 

Els ingressos derivats de l'impost de societats, la principal font d'ingressos de l'Estat 
després de l'IRPF i de l'IVA, van registrar un descens del 30% en els cinc primers 
mesos de l'any a Girona, i es van situar en 46 milions d'euros, a causa de la caiguda 
dels beneficis empresarials per la crisi, així com l'augment de les sol·licituds 
d'ajornament o pagament fraccionat davant la falta de tresoreria i el fort endeutament 
que pateix el sector empresarial espanyol. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
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• Les exportacions gironines cauen prop d´un 18 per cent el primer 
quadrimestre 

El fort descens de l'activitat industrial està passant factura a les empreses exportadores 
gironines, que han vist com el volum de negoci en les seves vendes a l'estranger queia 
un 17,8% el primer quadrimestre de l'any. No obstant això, el pes del sector carni ha 
ajudat les empreses gironines a aguantar la patacada millor que les del conjunt de 
Catalunya i l'Estat, que en els primers quatre mesos de l'any han reduït les seves 
exportacions un 25% i un 23%, respectivament. 

El sector productiu gironí que més ha notat la davallada de les vendes ha estat el de 
béns d'equip (-35,7%), a causa de l'escassa activitat dels fabricants de maquinària. El 
segon gran sector industrial que més redueix les vendes a l'exterior el primer 
quadrimestre és el de l'automoció (-34%). Només cal recordar les importants 
restructuracions de personal en tres dels principals fabricants de components 
(Hutchinson, Trety i Comforsa), que han acomiadat centenars de treballadors i 
segueixen aplicant suspensions temporals de contractes davant la baixa demanda del 
sector.  
En el conjunt de l'Estat aquest també és un dels sectors que més pateix: El valor de les 
exportacions del sector automobilístic espanyol es va elevar en el primer quadrimestre 
a 8.559,5 milions d'euros (el 17 per cent del valor global de les vendes espanyoles a 
l'exterior), xifra que és un 32,6% inferior respecte a la del mateix període de 2008. 
D'altra banda, la indústria alimentària, sobretot gràcies a la fortalesa del sector carni, 
segueix creixent. De gener a abril, han exportat per valor de 354 milions d'euros, un 
4,8% més. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
• La xifra d´immigrants a les comarques de Girona s´ha quatriplicat en nou 

anys 

La població estrangera suposa en aquests moments el 22% dels empadronats, mentre 
que a l'Alt Empordà es dispara fins al 28%. 

Que la població estrangera empadronada a les comarques gironines és, 
percentualment, la més elevada de tot Catalunya no és cap sorpresa, ja que fa anys 
que la demarcació encapçala totes les llistes referides a immigració. En aquests 
moments, la població estrangera suposa el 22% del total, i els col·lectius de 
marroquins, romanesos i gambians són els més nombrosos. El més destacat, en canvi, 
és l'espectacular comparativa respecte a anys anteriors, ja que la població immigrada 
s'ha més que quatriplicat entre 2000 i 2008. 

Segons les dades fetes públiques ahir per la Secretaria per a la Immigració de la 
Generalitat, a 1 de gener de 2009 hi havia 737.746 persones empadronades a les 
comarques gironines, de les quals 161.557 (el 22%) eren originàries d'altres països. En 
canvi, les 574.189 restants (el 78%) eren espanyoles. Cal tenir en compte que, al 
conjunt de Catalunya, la mitjana de població estrangera és del 16,4%, mentre que 
l'espanyola se situa en un 83,6%. L'any 2000, la xifra de persones estrangeres era de 
només 34.628, de manera que aquesta quantitat s'ha multiplicat per 4,2. 
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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Dijous 2 de juliol de 2009 
 

• Les matriculacions de cotxes a Girona cauen gairebé un 13% el juny 
 

El descens se situa per sota del conjunt d'Espanya i supera els 1.143 vehicles nous. 
Les matriculacions de turismes i tot terrenys van registrar una caiguda del 12,8% a la 
província de Girona el juny, fins a situar-se en 1.143 vehicles venuts al tancament del 
mes passat, segons dades de l'Associació Nacional de Venedors de Vehicles a Motor, 
Reparació i Recanvis (Ganvam, en espanyol) que representa a Espanya 2.400 
concessionaris oficials i 3.000 agents de compravenda independents.  
Aquest descens de les matriculacions està per sota de la caiguda del 15,9% registrada 
al mercat espanyol, en el qual es van comptabilitzar 96.706 vehicles matriculats. 
Aquest retrocés de les compres de vehicles a Girona es va deure, principalment, a la 
baixada de les vendes de tot terrenys, que van disminuir un 20,7%, fins a les 111 
unitats venudes. Per part seva, les adquisicions de turismes van caure un 3,9%, fins a 
situar-se en 486 matriculacions el juny. 
Per demarcacions, Girona va concentrar el 9% de les vendes registrades a la regió, per 
darrere de Barcelona, amb 9.888 unitats. Tarragona i Lleida, amb 1.110 i 555 unitats 
comercialitzades, respectivament, van experimentar uns descensos del 6% i de l'1,2%, 
respectivament, durant el mes passat. En relació amb les marques més venudes a 
Girona fins al juny, encapçala el rànquing de matriculacions la casa Peugeot, amb 474 
matriculacions (-40,6%), seguida de les firmes Ford i Citröen, amb 474 (-40,6%) i 471 
unitats venudes (-14,6%), respectivament. Les marques Citroën i Opel, amb 446 i 420 
unitats venudes, respectivament, van ser també representatives durant el mes passat, i 
van ocupar el quart i cinquè lloc entre les més demandades a la província.  
Per contra, els fabricants que van tenir menor protagonisme van ser BMW i Toyota, 
amb 254 i  280 unitats venudes, respectivament, fins al juny. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
• Més de 50 empreses i famílies de Girona es declaren insolvents 

El degoteig de dades sobre la situació de les famílies i de les empreses continua donant 
una idea de la magnitud de la crisi. En total, 754 empreses i famílies s'han declarat 
insolvents a Catalunya en els primers sis mesos de l'any, fet que suposa un 24% del 
total de 3.106 concursos de creditors (antiga suspensió de pagaments) registrats en el 
conjunt d'Espanya en aquest mateix període. Segons un informe de 
PricewaterhouseCoopers (PWC) amb dades del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), 
Catalunya és la comunitat que registra una activitat concursal més gran en aquest 
primer semestre de 2009, seguida de Madrid (427), la Comunitat Valenciana (415) i 
Andalusia (335). Els concursos presentats fins ara a Catalunya suposen més del 350% 
dels que es van comptabilitzar en tot 2008, que van ser 210. 
Per demarcacions, Barcelona és novament la que en aquest 2009 acumula un major 
nombre de concursos, amb un total de 614, el 20% de tots els publicats a Espanya, 
mentre que Girona ja compta amb 53, Tarragona, amb 47 i Lleida, amb 40. 

Augmenten tots els sectors 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009070200_5_341483__Economia-matriculacions-cotxes-Girona-cauen-gairebe-juny


Aquests procediments han crescut en nombres absoluts i de manera rellevant en tots 
els sectors d'activitat, encara que la construcció i l'immobiliari se situen al capdavant i 
representen el 34% del total de concursos presentats a la comunitat catalana. 
En segon lloc sobre importància hi ha el sector industrial, que ha passat de 40 
concursos en el primer semestre de 2008 a 115 el 2009 -creixement del 417%- i 
representa ara el 15% dels concursos presentats a Catalunya. 
També han augmentat en nombres absoluts els concursos dels sectors de l'automoció 
(12 concursos el 2009 davant els 4 de 2008) i de la distribució (18 el 2008 i 93 el 
2009). 
Especialment rellevant és la gran afluència de concursos de persones físiques que s'han 
registrat entre gener i juny, que han passat dels 27 de 2008 als 113 de 2009, segons 
destaca l'informe. Durant aquest semestre s'han vist afectats per declaracions 
d'insolvència 12.150 empleats a Catalunya. Del total d'empreses concursades, el 80% 
tenen una plantilla de menys de cinquanta treballadors. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• Més de 2.000 llars gironines reben l’ajut d’emancipació de 210 euros 

La Renda Bàsica d'Emancipació, que dóna una ajuda mensual de 210 euros per facilitar 
el pagament de lloguer als joves entre 22 i 30 anys d'edat, ja arriba a un total de 2.090 
llars de Girona, dada que representa una mica més d'una quarta part dels sol·licitants 
que reben l'ingrés al territori català (18.989). A tot Espanya aquesta xifra s'eleva fins a 
les 124.479. Ara bé, la xifra de resolucions positives a la província duplica aquesta xifra 
i se situa en els 4.175 casos, mentre que a Catalunya s'eleva a les 38.501 i a Espanya, 
a les 180.234. Partint d'aquestes dades generals, la xifra total de perceptor s'ha 
incrementat en un 25,32% en els tres últims mesos, malgrat que aquest segon 
trimestre d'any hagi incorporat menys beneficiaris que el primer. En total l'Estat ha 
rebut 255.642 sol·licituds per aquest ajuda de les quals poc més de 75.400 han estat 
rebutjades. Per edat, el 63,36% tenen entre 26 i 29 anys, mentre que el segon 
col·lectiu més elevat són els menors de 25 (28,28%). Un 42,7% fa front a lloguers 
entre 400 i 600 euros. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• Uns 8.500 gironins fa més d'un any que no tenen feina i 7.000 no cobren 
prestació d'atur 

Només en mig any ha augmentat de 6.100 el nombre de persones que no tenen dret a 
rebre cap ajut per desocupació. 

Prop de 8.500 gironins fa més d'un any que estan a l'atur i 7.000 no cobren cap tipus 
de prestació per desocupació, segons dades de l'Inem. Del total de desocupats a la 
demarcació, que són 45.790, n'hi ha 38.700 que són beneficiaris d'algun tipus d'ajut. 
Però aquesta xifra s'ha anat reduint mes a mes durant aquest any, mentre que l'atur 
s'ha anat incrementant –a excepció dels dos darrers mesos, en què s'ha estabilitzat–. 
En mig any s'ha incrementat de 6.100 el nombre de persones que no perceben cap ajut 
per desocupació. O a l'inrevés: al gener hi havia 44.800 persones que sí que en 
cobraven i ha anat baixant fins als 38.700 actuals. Això provoca situacions personals 
dramàtiques i la darrera opció són els ajuts socials dels ajuntaments. Però els recursos 
municipals són limitats. 

Les darreres dades d'atur revelen que hi ha 45.790 persones sense feina a les 
comarques gironines. D'aquestes, n'hi ha 5.848 que estan en aquesta situació fa menys 
d'un mes –que representa un 12,7% del total de persones registrades a l'atur–; 19.031 
fa que no tenen feina entre un mes i mig any (41,5%); 12.462, entre sis mesos i un 
any (27,2%), i 8.449, més d'un any (18,4%). Si s'analitzen les dades per edats, es veu 
que els més afectats són les persones de més de 25 anys (40.454). 

D'altra banda, l'atur de llarga durada (és a dir, de més d'un any) té més incidència en 
les dones (5.044) que no pas en els homes (3.405). En canvi, en la resta de fraccions 
de períodes, hi ha més nombre d'homes aturats que no pas dones. 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009070200_5_341485__Economia-empreses-families-Girona-declaren-insolvents
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009070200_3_341430__Comarques-2000-llars-gironines-reben-lajut-demancipacio-euros


Menys prestacions 

El nombre de persones beneficiàries de la prestació per desocupació va minvant mes a 
mes. Al gener n'eren 44.800; al febrer, 44.300; al març, 41.700; a l'abril, 40.016, i, al 
maig, 38.700. Són dades sobre prestacions d'atur i, en aquest cas, no estan incloses les 
prestacions socials, com el PIRNI, que ofereixen els ajuntaments. A l'abril, de les 
40.016 persones que tenien algun ajut, 28.753 rebien la prestació contributiva, que és 
el primer que s'obté si s'ha cotitzat a la Seguretat Social. Després, hi ha 10.976 
persones que tenen dret al subsidi d'atur, una compensació econòmica que reben les 
persones més grans de 45 anys o amb càrregues familiars, entre altres requisits, que 
han esgotat la prestació. Finalment, hi ha la Renda Activa d'Inserció (RAI), menys 
coneguda per la població, que ara reben 287 gironins. L'ajuda mitjana per beneficiari és 
d'uns 827 euros. 
Ampliar la notícia:El Punt 

 

Divendres 3 de juliol de 2009 
 

• L´atur disminueix al juny en tots els sectors econòmics de Girona 
El nombre de persones sense feina es redueix per tercer mes consecutiu. 

Tot i el descens de la desocupació i l'increment d'afiliats a la Seguretat Social, hi ha un 
61,10% més d'aturats que el 2008. 

L'atur a la demarcació de Girona ha baixat en 2.571 persones durant el mes de juny, 
fins a arribar a les 43.219. En comparació amb el mes anterior, la dada representa un 
5,61% menys. Tot i aquesta reducció, hi ha 16.392 aturats més que el juny del 2008, 
un 61,10% més. Per sectors d'activitat, l'atur baixa de 56 persones a l'agricultura, fins a 
les 697. Baixa de 347 persones a la indústria, fins a les 7.747 persones. També baixa 
de 253 persones a la construcció, fins a les 10.510 persones. Finalment, baixa de 2.060 
persones al sector serveis, fins a les 22.829 persones. Entre el col·lectiu sense feina 
anterior hi ha un increment de 145 persones, fins a les 1.436. 

Del total d'aturats, 24.225, el 56,05%, són homes i 18.994, el 43,95%, són dones. Hi 
ha 4.663 persones menors de 25 anys a l'atur, de les quals 2.881, el 61,78%, són 
homes i 1.782, el 38,22% són dones. De la resta d'edats, hi ha 21.344 homes, el 
55,36%, i 17.212 dones, el 44,64%. 

També hi ha dades positives en el nombre d'afiliats a la Seguretat Social. Girona 
compta amb 310.282 afiliats, un 1,43% més que al mes anterior. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dissabte 11 de juliol de 2009 

 
• Els preus cauen un 1,5% anual a Girona i l´IPC marca un nou mínim històric 

L'IPC va registrar el juny la seva onzena caiguda interanual consecutiva a Girona, fins a 
situar-se en una taxa negativa de l'1,5%, cosa que suposa un nou mínim històric a la 
demarcació. L'evolució és més acusada que la del conjunt de l'Estat (-1%). El Govern 
insisteix que la baixada de preus és conjuntural i fruit de l'evolució del petroli, i calcula 
que la taxa seguirà sent negativa fins després de la tardor. 
El juliol de l'any passat la taxa d'inflació gironina s'enfilava fins al sis per cent. Des 
d'aleshores, l'IPC acumula onze mesos seguits de baixada a la demarcació, cosa que ha 
portat la taxa a un mínim històric negatiu de l'1,5% el mes de maig.  
En el conjunt de l'Estat, els ?preus també estan sota mínims -han caigut un 1% l'últim 
any-, però l'Executiu central insisteix que és un fet conjuntural i fruit de l'evolució del 
petroli, per la qual cosa calcula que la taxa seguirà sent negativa fins a la tardor, tot i 
que es recuperarà a finals d'any. El juny de 2008 el preu del barril de cru Brent -de 
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referència al mercat europeu- era de 133,74 dòlars, gairebé el doble dels 69,27 dòlars 
d'un any després, d'aquí el seu fort efecte sobre la taxa interanual. 
Els preus van pujar un 0,5% al juny a la demarcació de Girona en comparació amb el 
mes anterior. Aquest increment de preus ha estat degut, sobretot, a l'increment dels 
preus del grup de Begudes alcohòliques i tabac (4,1%) i Transport (2,3%), recollint les 
pujades d'impostos sobre el tabac i la gasolina aprovada el mes passat pel govern. 
També hi ha influït, però en menor mesura, el preu dels productes de l'Oci i la cultura 
(0,5%). Els preus dels grups de l'Ensenyament i del grup d'Hotels, cafès i restaurants 
es va mantenir invariable aquest mes de juny. 
En canvi, el grup de Roba i calçat (-0,6%), el grup d'Aliments i begudes no alcohòliques 
(-0,5%), el grup del Parament de la llar (-0,4%), el grup d'Altres béns i serveis (-0,2%) 
i els grups del Transport (-0,1%) i les Comunicacions (-0,1%) van contrarestar només 
en part els increments de la resta de grups. 
Per demarcacions, la inflació interanual a Barcelona se situa en el -0,1%, a Lleida en el 
-1,2% i a Tarragona en el -1,4%. 
Al conjunt de Catalunya, els preus van pujar un 0,5% al juny en comparació amb el 
mes anterior i han deixat la inflació interanual en el -0,5%, dues dècimes per sota del 
que estava el mes anterior. És el segon mes que la inflació interanual es manté en 
valors negatius. En el que portem d'any, l'IPC acumulat és del 0,6%. Al conjunt del 
mercat espanyol, la taxa de variació interanual de l'IPC del juny disminueix una dècima 
i se situa en el -1,0%. La taxa anual de la inflació subjacent és del 0,8%, una dècima 
menys que la registrada al maig. La variació mensual de l'índex general és del 0,4%. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Diumenge 12 de juliol de 2009 

 
• Les oficines d´ocupació de Girona ofereixen 414 llocs de treball per als 

43.219 aturats 
Més persones a l'atur, menys ofertes de feina. Aquest és el panorama que es dibuixa a 
les comarques gironines, que van tancar el juny amb 43.219 persones registrades a les 
llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya, i van situar la variació anual absoluta en 
16.392 persones. Aquesta dada negativa ve acompanyada d'un fort descens de les 
ofertes laborals que tramiten els serveis públics d'ocupació. Durant el mes de juny es 
van oferir a través d'aquesta via 414 llocs de feina, un 16,87% menys que el maig del 
2008, quan se'n van publicar 498. D'aquestes xifres es desprèn que els serveis 
d'ocupació van oferir un lloc de treball per a cada 100 desocupats a les comarques 
gironines.  
Aquest descens de les ofertes laborals durant el mes de juny no és un fet aïllat, sinó 
que s'ha repetit durant tot el primer semestre del 2009, en què els oferiments de feina 
han baixat un 31,8% respecte de l'any passat. 
El sector serveis va ser el que més ofertes laborals va generar a les comarques 
gironines durant el mes de juny d'enguany. En total, els serveis públics d'ocupació van 
publicar 320 llocs de feina relacionats amb aquest àmbit laboral, fet que representa el 
77,29% del total d'ofertes publicades pel SOC a la província.  
En segon lloc trobem la construcció, que va oferir 71 llocs de treball seguit de lluny per 
la indústria, que en va publicar 18. Pel que fa als perfils laborals més sol·licitats, els 
ajudants, auxiliars i especialistes són els professionals més buscats a través dels serveis 
públics d'ocupació. Tres de cada deu ofertes laborals requerien aquesta formació. 
En segon lloc hi ha els empleats administratius, que concentren el 29,23% de les 
ofertes laborals. Pel que fa al període dels contractes que s'ofereixen a través dels 
serveis públics d'ocupació, el 58,70% són de curta durada i no superen els tres mesos. 
Només el 4,34% de les ofertes publicades per l'organisme eren de més de 12 mesos de 
duració o indefinides. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
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Dimecres 15 de juliol de 2009 

 
• Un estudi d´Indústria situa Girona com la tercera capital més cara per fer la 

compra 

L'informe indica que és la ciutat espanyola amb el peix més car i la segona on comprar 
carn és més costós. 

Girona, Pamplona i Bilbao són tres capitals de província més cares de l'Estat a l'hora 
d'omplir el cistell de la compra. Segons les dades de l'Observatori de Preus del Comerç 
Minorista presentades ahir pel Ministeri d'Indústria, fer la compra en aquestes tres 
ciutats és un 15% de mitjana més car que a Àvila, la ciutat més econòmica. No obsant 
això, el "cistell de la compra tipus" s'ha abaratit un 2,3% aquest trimestre a Girona. 
Les diferències són més substancials en alguns tipus de producte. Tot i disposar de 
ports pesquers i d'una nodrida indústria càrnia, Girona és de les ciutats més cares per 
comprar carn i peix. Els productes carnis resulten fins a un 32% més cars que a 
Zamora.  
Pel que fa la peix, Girona, és la capital espanyola on els productes del mar són més 
cars, fins a un 19% més elevats que a Huelva. També és important la diferència de 
preus de la fruita, que resulta un 18% més econòmica a Osca. Menys importants són 
les diferències en productes envasats o en drogueria. 

Guerra de preus 

Es va disparar la guerra de preus entre les principals ensenyes de distribució entre abril 
i juny, en baixar els marges dels aliments el 3,2% de mitjana respecte del primer 
trimestre. 
Eroski Center va ser l'empresa que més va reduir els seus preus, malgrat que 
Mercadona va ser l'ensenya més barata, segons es desprèn dels resultats de 
l'Observatori de Preus d'Alimentació i Drogueria en el comerç minorista del segon 
trimestre de 2009. 

La diferència màxima de preu entre ciutats va ser del 15% en el segon trimestre, fet 
que va suposar una reducció de 3 punts percentuals respecte al primer trimestre. 
Segons les dades d'aquesta enquesta, presentades ahir per la secretària d'Estat de 
Comerç, Silvia Iranzo, la conjuntura econòmica ha portat totes les ensenyes de 
distribució a un "important esforç" per rebaixar els seus preus. Iranzo va alabar 
l'augment de la competència en el sector gràcies a la "transparència" de preus que 
ofereix l'Observatori. 

Mercadona va ser l'empresa on el cistell del mercat estàndard d'alimentació (amb 
productes de marca) va ser més barata, davant d'El Corte Inglés, la més cara. En l'últim 
trimestre, l'estadística reflecteix que les ensenyes amb presència estatal que més van 
reduir els seus preus en alimentació van ser Eroski Center (6,6%), Sabeco (4,7%), 
Alcampo i Supersol (4,3%) i Mercadona (4%). Per contra, les que menys van baixar els 
preus van ser El Árbol (1,3%), Maxi-Dia (2,2%), Supercor (2,3%) i Hipercor (2,9%).  
Tots els formats comercials (hipermercats, grans supermercats, supermercats mitjans i 
supermercats petits) van reduir més d'un 3% els preus del cistell de l'alimentació. 
L'hipermercat és el canal més econòmic per a la compra d'aliments envasats, fruites, 
hortalisses i peix, mentre que els petits supermercats van ser els que van oferir la carn 
a preu més baix. 

Per ciutats, els preus dels aliments van baixar entre l'1% i el 7,5% i la gamma de 
productes que més va contribuir a la baixada va ser la de fruites i hortalisses, amb 
reduccions superiors al 10%. 

L'Observatori analitza els preus de 187 productes de més de 4.000 establiments de 52 
capitals de províncies i pren dades de les 35 ensenyes de distribució més importants. La 
patronal de les grans empreses de distribució, Anged, va denunciar "greus errors 
metodològics" en aquest Observatori i va assegurar que les dades "confonen el 
consumidor i perjudiquen injustificadament les empreses". 



Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• El preu de l´habitatge a Girona cau un 7´2 per cent en un any 

 
A Blanes el preu mitjà del metre quadrat és 2.219,1 euros; a Figueres 2.046; a Girona 
2.362,3; a Lloret de Mar 2.291; a Olot 1.775,4; i a Salt 1.705,1. 

L'índex general dels preus dels habitatges a Catalunya va caure un 7,2% al segon 
trimestre de l'any respecte a l'any passat i un 2,4% respecte al primer trimestre del 
2009, segons les dades que ha fet públiques aquest dimecres el Ministeri d'Habitatge. 
El descens és inferior al que es registra al conjunt de l'Estat, on el preu dels pisos i 
cases ha caigut un 8,2% en un any. Els preu mitjà de l'habitatge lliure a Catalunya se 
situa en 2.304,5 euros/m2 i els municipis on és més car són Barcelona, amb 3.461,8 
euros/m2, i Sant Cugat del Vallès, amb 3.243 euros/m2. 

A la demarcació de Girona, a Blanes el preu mitjà del metre quadrat és 2.219,1 euros; 
a Figueres 2.046; a Girona 2.362,3; a Lloret de Mar 2.291; a Olot 1.775,4; i a Salt 
1.705,1. A la ciutat de Lleida el preu del metre quadrat és de 1.787,3 euros. A la 
demarcació de Tarragona els preus de Cambrils són de 2.242,7 euros; Reus 1.671,9; 
Tarragona 2.136,7; Tortosa 1.518,8 i El Vendrell 1.939,5. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dijous 16 de juliol de 2009 
 

• La crisi immobiliària fa caure un 7,6% el preu de l´habitatge a Girona durant 
l´últim any 
L'índex general dels preus dels habitatges a Girona va caure un 7,6% al segon 
trimestre de l'any respecte a l'any passat i un 2,5% respecte al primer trimestre del 
2009, segons les dades que va fer públiques ahir el Ministeri d'Habitatge. El descens és 
superior al del conjunt de Catalunya (-7,2%), però inferior al que es registra al conjunt 
de l'Estat, (-8,2%). El preu mitjà de l'habitatge lliure a Catalunya se situa en 2.304,5 
euros/m2 i els municipis on és més car són Barcelona, amb 3.461,8 euros/m2, i Sant 
Cugat del Vallès, amb 3.243 euros/m2. 
A la demarcació de Girona, a Blanes el preu mitjà del metre quadrat és 2.219,1 euros; 
a Figueres -una ciutat on els preus segueix pujant- 2.046; a Girona 2.362,3; a Lloret de 
Mar 2.291; a Olot 1.775,4; i a Salt 1.705,1. A la ciutat de Lleida el preu del metre 
quadrat és de 1.787,3 euros. A la demarcació de Tarragona els preus de Cambrils són 
de 2.242,7 euros; Reus 1.671,9; Tarragona 2.136,7; Tortosa 1.518,8 i el Vendrell 
1.939,5. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Divendres 17 de juliol de 2009 
 

• Girona és la demarcació que genera més residus per habitant del país. 
La recollida selectiva ha augmentat, però continua per sota de la mitjana catalana. 

Les dades del 2008 de la generació de residus de Catalunya mantenen un any més les 
comarques gironines com la demarcació que més escombraries genera del país, en 
bona part per les segones residències. Cada habitant genera de mitjana 1,94 quilos 
cada dia, molt per sobre dels 1,59 de la mitjana global de Catalunya. Pel que fa a la 
recollida selectiva, continua a l'alça, augmentant un 2,9% respecte al 2007 i arribant 
fins al 28,5% dels residus. La xifra, però, està per sota de la mitjana catalana. 

Un altre dels aspectes positius pel que fa a la generació de residus a les comarques 
gironines és que el 2008 es van recollir 487.394,87 tones de residus municipals, una 
xifra que representa un descens del 2,4% respecte a l'any 2007. Això és el que es 
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desprèn de l'últim informe que ha elaborat l'Agència de Residus de Catalunya, que 
depèn del Departament de Medi Ambient i Habitatge, i que torna a situar les comarques 
gironines en el lloc capdavanter pel que fa a la generació de residus de Catalunya. 
Aquest fet, però, s'explica en bona part per l'impacte que representa el turisme, ja que 
juntament amb el Camp de Tarragona són les úniques comarques que estan per sobre 
la mitjana catalana. Tot i que l'estudi exclou de les comarques gironines el Ripollès i la 
Cerdanya –perquè es gestionen des de les comarques centrals–, el Baix i l'Alt Empordà 
són les que generen més residus, mentre que el Gironès se situa en l'altre extrem. 

Pel que fa a la recollida selectiva, només el Gironès està per sobre de la mitjana, tot i 
que en el global de la demarcació s'ha avançat respecte al 2007. Les comarques 
gironines estan per sota de la mitjana pel que fa a la matèria orgànica, mentre que pel 
que fa al paper, el vidre i els envasos hi estan per sobre. 
GIRONÈS  

Generació de residus totals 
2,37 quilos per habitant i dia 
Relació entre recollida selectiva i resta 
60,6% de fracció resta, i 39,4% de recollida selectiva 
Recollida de matèria orgànica 
52,6 quilos per habitant a l'any 
Recollida de vidre 
20,7 quilos per habitant i any 
Recollida de paper i cartró 
44,7 quilos per habitant i any 
Recollida d'envasos (plàstic, brics...) 
20,3 quilos per habitant i any 
Ampliar la notícia:El Punt 

 
Dimecres 22 de juliol de 2009 
 

• Des de gener han perdut la feina 745 gironins per regulacions d'ocupació 
 

El sindicat UGT va presentar ahir un estudi i calcula que durant aquest any hi haurà uns 
8.000 treballadors afectats. 

Els expedients de regulació d'ocupació s'han convertit en una mesura cada cop més 
estesa. De gener a juny, 3.449 persones han resultat afectades per un ERO i 745 han 
perdut la feina, segons dades d'un estudi presentat ahir per la UGT. Les empreses de 
les comarques gironines han presentat aquest mig any 105 expedients, que han inclòs 
3.449 persones, i es calcula que a final d'any s'arribarà a unes 8.000 persones. Tot i 
que en nombre d'expedients les comarques gironines no estan situades entre les zones 
més afectades de Catalunya, des del sindicat es destaca que cal tenir en compte que a 
partir d'octubre s'afegiran a l'atur moltes persones que treballen a l'estiu amb 
contractes temporals. Als ERO se sumen els acomiadaments individuals, que els 
superen en nombre. 

«Una allau incontrolable d'expedients.» Aquesta és la valoració que fa el sindicat UGT 
després d'analitzar la radiografia del primer mig any. A les comarques gironines, un fet 
que es va iniciar com un degoteig s'ha anat estenent cada cop més, de la mateixa 
manera que ha passat al conjunt de Catalunya. 

Les comarques amb més nombre d'expedients són el Barcelonès, el Vallès Occidental i 
el Baix Llobregat, que sumen el 52,3% del total dels 2.073 expedients de regulació 
d'ocupació presentats a Catalunya. Tot i això, la secretària general de la UGT a les 
comarques gironines, Dolors Bassa, alerta que «el nombre és molt preocupant, tenint 
en compte que es tracta d'un territori que ja està molt afectat per la temporalitat». 
«Moltes persones del sector de serveis es quedaran sense feina a partir de l'octubre, 
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una circumstància que se suma als treballadors que són exclosos del món laboral per 
mitjà dels ERO», destaca Bassa. 
L'estudi de la UGT posa de manifest que, en el conjunt de Catalunya, el total 
d'expedients de regulació d'ocupació presentats durant el primer semestre de l'any 
duplica la dada del 2008, de 891, i gairebé quadruplica la del 2007, que va ser de 521. 
L'any 2007, els expedients de regulació d'ocupació presentats van afectar un total de 
9.671 persones a Catalunya, mentre que el 2008 la xifra es va incrementar fins a les 
33.108. Només en sis mesos, aquest any ja s'ha arribat als 80.346 treballadors afectats. 
«La comparativa amb altres períodes és demolidora», destaquen els responsables de la 
UGT. Segons informa l'estudi, «l'any 2006 va suposar un punt d'inflexió en l'evolució 
dels expedients de regulació d'ocupació, ja que des del 2002 es va registrar una 
davallada continuada en el nombre presentat, fins arribar als 488 del 2006. És a partir 
d'aquest període quan els ERO s'han incrementat de manera progressiva, motivats per 
la conjuntura econòmica». Les empreses petites són les que més expedients han 
presentat durant el primer semestre d'aquest any. El 79% de les 1.802 empreses de 
Catalunya que han presentat un ERO tenen menys de 50 treballadors en plantilla. 
Ampliar la notícia:El Punt 

 
Dissabte 25 de juliol de 2009 
 

• L'atur cau durant el segon trimestre de l'any a Girona  
Girona arriba als 71.600 desocupats i la seva taxa d'atur baixa al fins al 19 per cent, la 
més elevada de Catalunya. 
L'evolució del mercat laboral a les comarques gironines el segon trimestre constata una 
lleugera frenada de l'atur estimat després de sis trimestres consecutius de pujada. 
Gràcies a les contractacions del sector serveis coincidint amb la temporada turística, la 
taxa d'atur també baixa lleugerament i se situa per sota la mitjana estatal, tot i ser més 
elevada de les quatre demarcacions catalanes. 
La destrucció d'ocupació s'ha frentat l'últim trimestre a Girona En només tres mesos el 
nombre d'aturats ha disminuït en 4.800 . Segons dades de l'Enquesta de Població 
Activa que elabora l'INE, a Girona hi havia a finals de juny 71.600 persones sense feina, 
fet que siuta la taxa d'atur fins al 17,8%. La contractació del sector serveis per la 
campanya turística és, segons els experts, el principal responsable del fre al creixement 
de l'atur a Girona. L'evolució en el conjunt de Catalunya (20.800 aturats menys aquest 
trimestre i una taxa del 15,88%) i contrasta amb la del conjunt d'Espanya, on els últims 
tres mesos el nombre d'aturats ha crescut en 126.700 persones. Així a tot l'Estat, hi 
havia a finals de juny 4.137.500 aturats, i la taxa d'atur es va enfilar fins al 17,92%. 
Si comparem les dades de Girona amb les del mateix trimestre de l'any anterior, quan 
hi havia 38.100 aturats, hi ha hagut un increment de 33.500, un increment del 87,93%. 
El sector de la construcció és el que lidera la pèrdua de persones ocupades, amb unes 
14.000, i també és el sector que més ocupació perd en termes relatius. L'únic sector 
que incrementa l'ocupació és l'agricultura, que arriba als 10.400. 
L'atur afecta 45.300 homes, el 19,40%, el percentatge més elevat de Catalunya, i a 
26.400 dones, el 15,59%. El nombre d'ocupats a la demarcació de Girona és de 
330.900 i la taxa d'activitat és del 66,32%, la més alta de Catalunya. 
Per sectors d'activitat, el nombre d'ocupats a l'agricultura ha passat dels 6.400 el segon 
trimestre del 2008 als 10.400 del segon trimestre d'aquest any, amb un increment de 
4.000 persones, aproximadament un 62,5%. A la indústria s'ha passat de 71.100 
ocupats el segon semestre de l'any 2008 als 62.200 d'aquest any, una pèrdua de 8.900 
ocupats, el 12,52% menys. 
A la construcció s'ha passat de 57.600 ocupats el segon semestre del 2008 als 43.600 
d'aquest any, una pèrdua de 14.000 ocupats, el 24,3%. Finalment, al sector serveis 
s'ha passat de 215.800 ocupats als 214.800, una pèrdua de 1.000, un 0,46%. 
Un altre factor que ha contribuït a un atur més alt a les comarques gironines és el 
creixement de la població activa (aquelles persones de més de 16 anys en edat de 
treballar). Segons l'EPA, a Girona hi havia a final de juny 402.500 persones actives, 
13.500 més que un any enrere. 
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Ampliar la notícia:Diari de Girona 
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Dimarts 11 d’ agost de 2009 
 

• 8.500 efectes i 15 milions d´euros en impagats a Girona 
Catalunya lidera el nombre d'impagats al mes de juny i a l'Estat sumen 1.061 milions 
d'euros, un 41,7% més. 
L'import dels efectes de comerç impagats per les famílies i les empreses que operen a 
Espanya va sumar 1.061 milions d'euros el juny, fet que suposa el 41,7 per cent més 
que en el mateix mes de 2008, segons dades difoses avui per l'Institut Nacional 
d'Estadística (INE). Catalunya lidera el nombre d'impagats al juny. A Girona es van 
registrar 8.548 efectes comercials impagats per un import de 15.054.798 euros. 
Els bancs acumulen més de dues terceres parts dels efectes comercials impagats 
aquest juny a Catalunya i arriben fins els 110.350, cosa que representa el 72,66% del 
total. L'import global d'aquests efectes impagats puja a 151.115.516 euros, superant 
lleugerament les dues terceres parts del total, el 67,99% del total del que acumulen les 
entitats financeres. 
Les caixes d'estalvi acumulen poc més del 27% dels efectes impagats, fins els 41.312, 
el 27,20% del total aquest mes de juny. Pel que fa a l'import d'aquests efectes 
impagats, puja a 70.631.918 euros, cosa que representa el 31,78% de l'import total de 
les entitats financeres. 
Finalment, les cooperatives de crèdit acumulen un testimonial 0,14% del total d'efectes 
impagats, 213 efectes. Quant a l'import d'aquests efectes, va pujar a 505.955 euros, 
cosa que representa el 0,23% del total dels imports que es deuen a les entitats 
financeres en el seu conjunt. 
Per demarcacions, a la de Barcelona es van registrar 135.572 efectes impagats amb un 
import total de 189.176.882 euros; a la demarcació de Girona es van registrar 8.548 
efectes comercials impagats per un import de 15.054.798 euros; a la demarcació de 
Lleida hi va haver 3.627 rebuts que no es van pagar i l'import total d'aquests efectes 
pujava a 10.362.552 euros; a la demarcació de Tarragona es van registrar 4.128 
efectes per un import total de 7.659.157. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• El nombre d´empreses a Girona creix un 13,47% en un any 
La crisi econòmica no s'ha traduït en una caiguda del nombre d'empreses actives a la 
província de Girona l'any 2008, tot al contrari del que ha passat a la resta de l'Estat 
espanyol, on el nombre de societats actives ha disminuït un 1,9%. Segons el Directori 
Central d'Empreses que va publicar ahir l'Institut Nacional d'Estadística, a 1 de gener de 
2009 hi havia 58.404 empreses a les comarques gironines, fet que representa un 
13,47% més que en el mateix període de 2008. 
Pel que fa a la mida, les empreses gironines es caracteritzen, tal com passa al conjunt 
de l'Estat, per les seves reduïdes dimensions. A principis del 2009 hi havia 30.208 
societats sense cap assalariat. D'altra banda, 15.426 tenien d'un a dos assalariats a 
principis de 2009. Sumant aquests dos grups, resulta que el 78,13% de les empreses 
gironines tenen dos o menys treballadors. Una tendència que es repeteix al conjunt de 
l'Estat espanyol i a Catalunya, on el 80% de les societats actives tenen menys de dos 
treballadors. 
Els majors percentatges d'empreses petites es troben en els sectors serveis, exclòs 
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comerç- el 83,6 per cent tenen dos o menys assalariats- i comerç- 80,7 per cent-. Per 
contra, el pes de les empreses grans es concentra en el sector industrial, on un 8,6 per 
cent del total utilitza 20 o més assalariats. 
A diferència del que ha passat a les comarques gironines, on el nombre d'empreses va 
créixer durant l'últim any, la crisi sí que ha modificat el teixit empresarial espanyol- que 
ha vist com el nombre d'empreses actives baixava un 1,9% durant el 2008- i el català, 
on la caiguda s'ha situat al voltant de l'1 per cent. 
El descens més fort se l'ha emportat el sector de la construcció, on el nombre 
d'empreses actives ha caigut un 11,8%. Tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat 
espanyol, el pes empresarial segueix estant en el sector serveis, excloent-ne el sector 
comerç, que acapara més de la meitat de les empreses actives.  
Aquest sector inclou totes les empreses dedicades a l'hostaleria, transport i 
comunicacions, activitats immobiliàries i de lloguer, serveis empresarials, activitats 
educatives, sanitàries i d'assistència social i un altre tipus d'activitats socials, inclosos 
els serveis personals. 
El comerç ha vist caure en l'últim any un 1,5% el seu nombre de societats, fins a les 
930.911. Tot i aquest descens, es manté com el segon sector amb més empreses a 
l'Estat espanyol- amb un 24,8% del total. D'altra banda, la indústria també ha registrat 
un descens en el nombre d'empreses actives. A principis del 2009 n'hi havia 243.729 al 
conjunt de l'Estat, fet que representa un 0,8% menys que en el mateix període del 
2008. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• L'aeroport de Girona ha perdut un 8,9% de passatgers en el primer 
semestre. 
És el primer mig any negatiu des de l'any 2002, quan Ryanair va començar a operar a 
Vilobí. 
L'aeroport de Girona ha tingut un descens del nombre de passatgers des de principi 
d'any fins al mes de juny d'un 8,9% respecte a l'any passat, i a l'equador de l'any la 
xifra total de passatgers era de 2.416.489, la qual fa difícil que a final d'any s'assoleixi 
la xifra dels cinc milions i mig de passatgers de l'any passat. Aquest descens, el primer 
semestral a Girona des del 2002, quan Ryanair va començar a operar a Vilobí, és 
encara més important en el conjunt d'Europa, on és d'un 9,6% de mitjana. En el cas 
del Prat, la pèrdua de passatgers és molt més rellevant, i en aquest primer semestre de 
l'any ha perdut el 15,5% dels passatgers. 
Segons les dades fetes públiques pel Consell Internacional d'Aeroports (CIA), el mes de 
juny l'aeroport de Girona va tenir un 1,1% menys de passatgers que el juny del 2008, 
mentre que si es comparen les dades del període comprès entre gener i juny, el 
descens del nombre de passatgers comparat amb l'any passat és del 8,9%. Aquestes 
dues xifres, però, són més bones que la mitjana europea, ja que en aquest cas els 
descensos són del 7,6% i el 9,6%, respectivament. L'aeroport de Girona se situa en el 
lloc número 49 en el rànquing europeu pel que fa a nombre de viatgers. 
Ampliar la notícia:El Punt 

 
Dimecres 12 d’ agost de 2009 
 

• La venda d´habitatges ha caigut un 34% en un any a Girona 
Entre el juny del 2008 i el juny del 2009, la venda a tot Catalunya va retrocedir un 
23,75%. 
Les operacions de venda d'habitatges a les comarques de Girona van caure aquest juny 
un 34,25% en relació amb el mateix mes del 2008, segons ha publicat l'Institut 
Nacional d'Estadística (INE). A Catalunya, la venda d'habitatges va retrocedir durant el 
mateix període el 23,75% mentre que a l'Estat la contracció va ser del 25,54%. El 
nombre d'habitatges venuts el juny d'aquest any a Girona va ser 476 contra els 724 
comercialitzats el juny del 2008. La caiguda de les vendes a Girona es registra tant en 
l'habitatge lliure, el de protecció oficial, l'habitatge nou i el de segona mà en 

http://www.diaridegirona.cat/economia/2009/08/11/economia-nombre-dempreses-girona-creix-1347/349717.html
http://www.elpunt.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/70188-laeroport-de-girona-ha-perdut-un-89-de-passatgers-en-el-primer-semestre.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=mes&utm_source=rss&utm_medium=mes&utm_campaign=rss


percentatges negatius del 34,61%, 21,05%, 39,40% i 27,86%, respectivament, sempre 
en el període interanual de juny. 
La caiguda de vendes d'habitatges del 34,25% a Girona és la segona més important de 
les demarcacions catalanes, només superada per la davallada registrada a Lleida del 
45,96%. A Tarragona les vendes van caure el 20,86% i a les comarques de Barcelona 
el 18,28%. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dijous 13 d’ agost de 2009 
 

• Estimen que uns 3.000 menors a Girona viuen en un entorn de violència 
domèstica 
Un estudi de la Fundació IReS alerta que només un 3% reben assistència psicològica, 
tot i que els protocols ho preveuen. 
Cap a 3.000 menors d'edat van viure, durant el 2008, en un entorn de violència 
domèstica a les comarques de Girona. I per tant van ser víctimes, directes o indirectes, 
d'un conflicte que, segons un estudi realitzat per la Fundació IReS -Institut de 
Reinserció Social, una de les entitats que treballa mà a mà a Girona amb els Mossos 
d'Esquadra en casos de maltractament en l'àmbit de la llar- els marcarà per a tota la 
vida si no reben la corresponent assistència psicològica necessària per superar-ho. Les 
dades recollides per la Fundació apunten, però, que tan sols un 3% d'aquests menors 
van ser assistits per psicòlegs arran d'aquesta experiència. 
La Fundació va presentar ahir dades de la incidència d'aquest fenomen a tot Catalunya. 
Tot i que les xifres són una extrapolació -es multiplica el nombre de dones que 
presenten una denúncia per violència de gènere pel nombre de fills que tenen de 
mitjana les dones catalanes: 1,46-, ja que precisament IReS lamenta que no hi hagi un 
còmput oficial dels nens que viuen a cada llar on es dóna aquest conflicte, la Fundació 
assegura que són prou fiables com per fer-se una idea dels nens i nenes que viuen sota 
el mateix sostre que un maltractador: són 2.995 a Girona, 1.750 a Lleida, 22.000 a 
Barcelona i 3.200 a Tarragona. 
Per a la majoria de la societat, reflexiona la Fundació, es tracta d'una situació "invisible" 
perquè es considera que els infants són víctimes col·laterals. Però la realitat, apunta 
IReS, és que necessiten atenció especialitzada per evitar, entre altres conseqüències, 
que repeteixin quan siguin adults els models de conducta violenta que han conegut. 
"S'ha d'acabar la falsa creença que els problemes dels infants se solucionen quan 
s'atenen les dones víctimes de violència masclista. Això no és així, necessiten un 
tractament diferent, com tampoc és veritat que afecti les famílies amb pocs recursos i 
d'immigrants", diu la directora de la Fundació IReS, Montserrat Tohà. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Divendres 14 d’ agost de 2009 
 

• Els preus cauen un 2% anual a Girona i l´IPC marca un nou mínim històric 
 

La temporada de rebaixes d'estiu de roba i calçat aguditza la caiguda dels preus. 
L'IPC va registrar el juliol la seva dotzena caiguda interanual consecutiva a Girona, fins 
a situar-se en una taxa negativa del 2%, cosa que suposa un nou mínim històric a la 
demarcació. L'evolució és més acusada que la del conjunt de l'Estat (-1,4%). El Govern 
diu que la baixada de preus és conjuntural i fruit de l'evolució del petroli, i preveu que 
la taxa assolirà números positius abans del 2010. 
El juliol de l'any passat la taxa d'inflació gironina s'enfilava fins al sis per cent. Des 
d'aleshores, l'IPC acumula dotze mesos seguits de baixada a la demarcació, cosa que 
ha portat la taxa interanual a un mínim històric negatiu del 2% el mes de juliol. El més 
baix de tot Catalunya. 
Les dades de l'IPC publicades ahir per l'Institut Nacional d'Estadística també registren 
números negatius tant a Catalunya - on la taxa interanual se situa al -0,9% - com a 
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l'Estat espanyol, que registra la major caiguda anual de la seva història, de l'1,4%. 
Pel que fa al comportament dels preus a la demarcació de Girona al juliol, aquests van 
baixar un 0,7% en comparació amb el mes anterior. Aquesta davallada s'explica 
sobretot per les rebaixes d'estiu, que aquesta temporada han estat més elevades que 
altres anys. La roba i el calçat van registrar al juliol un descens dels preus del 10,6% 
respecte al juny. També hi han influït el descens del preu de l'habitatge (-0,3%) i el 
transport (-0,2%). 
En canvi la forta pujada del preu de les begudes alcohòliques i del tabac (+4,2%), el 
preu d'hotels, cafès i restaurants (+0,7%) i l'oci i la cultura (+0,4%) van contrarestar 
només en part aquesta davallada històrica dels preus a la demarcació de Girona.  
Per demarcacions Tarragona, amb una taxa interanual del -1,8%, va registrar un 
descens de quatre dècimes durant l'últim mes. A Lleida, la taxa interanual és del -1,7%, 
després que la inflació registrés la reculada més forta al juliol entre les demarcacions de 
Catalunya, un -1,2%. A Barcelona, la inflació dels últims 12 mesos es va situar al -
0,5%, després de caure nou dècimes al juliol. Tot i aquestes dades negatives, el 
secretari d'Estat d'Economia, José Manuel Campa, va descartar ahir que l'economia 
?espanyola vagi a patir un procés de deflació i va pronosticar que, de mantenir-se els 
actuals preus ?energètics, la caiguda de l'IPC s'anirà "corregint en els pròxims mesos", 
cap a taxes cada vegada menys negatives, per tancar l'any "en positiu". A més va 
indicar que la caiguda intertrimestral dels preus (-0,9%) s'explica "gairebé 
exclusivament" per l'efecte de les rebaixes. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
• La venda d'habitatges va caure un 34% al juny a les comarques de Girona 

La xifra d'operacions de venda d'habitatges a les comarques gironines va caure al juny 
un 34% amb relació al mateix mes de l'any anterior, segons les últimes dades 
publicades per l'INE. En total, es van signar 476 contractes, mentre que el juny del 
2008 el nombre de vendes va arribar a 724. De les vendes del juny d'aquest any, 461 
van ser habitatges del mercat lliure i 15, habitatges de protecció oficial; de nous, se'n 
van vendre 243, i 233 eren habitatges usats. Les dades del juny del 2008 van ser de 
705 habitatges del mercat lliure i 19 de protecció oficial; de nous, n'hi havia 401, i 323 
eren usats. Aquestes dades reflecteixen un descens generalitzat en les vendes de tot 
tipus d'habitatge. 

La caiguda en vendes al territori gironí és la segona més important en percentatge de 
les demarcacions catalanes. Les comarques de Lleida encapçalen el rànquing, amb un 
46% de descens en vendes d'habitatges al juny, de les 470 del juny del 2008 a 254. A 
les comarques de Tarragona, s'ha passat dels 652 habitatges venuts el juny de l'any 
passat a 516 del juny d'aquest any, amb un descens del 21%. A les de Barcelona, dels 
2.954 a 2.414, amb una caiguda propera al 19%. Al conjunt de Catalunya, les vendes 
van passar de 4.800 el juny de l'any passat a 3.660 el juny d'aquest any, amb una 
caiguda propera al 24%. La caiguda es registra en totes les categories, a excepció de la 
venda d'habitatge protegit. 
Ampliar la notícia:El punt 

 
Dimecres 18 d’ agost de 2009 
 

• Les depuradores públiques de Girona tracten 15.381 metres cúbics al dia 
Quinze depuradores públiques de la província de Girona amb tractament terciari van 
reutilitzar el 2008 un cabal diari de 15.381 metres cúbics d'aigua, segons dades 
corresponents als terciaris públics. 
L'aigua regenerada es destina a reg agrícola, reg de zones urbanes, reg de camps de 
golf, neteja de carrers, recàrrega d’aqüífers i generació de cabals de manteniments. 
Dels gairebé 15.400 metres cúbics, se'n tracten 9.344 cada dia en les set depuradores 
que exploten aigua els 365 dies de l'any. Els centres que fan aquest treball són a la 
Bisbal d'Empordà, Blanes, Llançà, Palamós, Riells i Viabrea, Roses, Empuriabrava i 
Tossa de Mar. La resta del cabal diari, 6.037 metres cúbics, només es tracta en 
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ocasions especials. Per exemple, la temporada de reg o en ocasions puntuals segons la 
necessitat. Les vuit depuradores que no funcionen tots els dies de l'any són a 
Cadaqués, Castell d'Aro, Colera, Lloret de Mar, Pals, el Port de la Selva, Portbou i 
Torroella de Montgrí. 
En total, a tot Catalunya es van reutilitzar el 2008 51 hectòmetres cúbics d'aigua 
depurada, segons dades del tractament terciari. Aquest cabal, que seria gairebé 
l'equivalent a la producció màxima de la desalanitzadora del Llobregat, correspon a un 
7,6 per cent del total de l'aigua tractada a les depuradores públiques catalanes. 
Aquestes van sotmetre l'aigua a un tractament de regeneració perquè assoleixi els 
nivells requerits per al seu ús posterior. 
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) preveu reutilitzar 200 hectòmetres cúbics aigua 
regenerada el 2015, un 31 per cent del cabal anual tractat a les depuradores catalanes. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dimecres 19 d’ agost de 2009 
 

• Autobusos, amb un 20% més de passatgers que el 2008 
 

L'Ajuntament demana que la caducitat dels bitllets integrats sigui de tres mesos. 
De gener a juliol d'enguany els autobusos urbans de Girona han augmentat en un 20% 
el seu nombre de passatgers respecte al mateix període de l'any passat. Els augments 
són pràcticament en totes les línies i en algunes arriben al 70%. 
Segons va informar ahir Ràdio Girona, en el que portem d'any, de gener a juliol, el 
sistema d'autobusos públics de la ciutat ha transportat un milió i mig de passatgers. 
L'Ajuntament de Girona va fer una valoració molt positiva d'aquestes dades i va atribuir 
l'augment d'ús del transport públic a la millora de les freqüències de pas de les línies.  
De fet totes les línies, excepte la 8 tenen un augment de més del 10%. Aquesta darrera 
línia és l'única ruta que perd passatgers, concretament un 9%. No obstant això, 
l'Ajuntament ho atribueix al fet que part dels passatgers d'aquesta línia han estat 
absorbits per la línia 11, que fa una ruta similar. Per exemple, totes dues línies baixen 
paral·leles des de les facultats de Montilivi de la Universitat de Girona cap al centre de 
la ciutat. 
Davant l'èxit d'aquestes xifres l'Ajuntament de Girona s'ha afanyat a demanar a 
l'Autoritat del Territorial de Mobilitat (ATM) que augmenti la caducitat dels bitllets 
multiviatges. Una necessitat que ja va destacar Diari de Girona en un reportatge sobre 
el primer any de funcionament del sistema tarifari integrat. 
Per l'àrea de Mobilitat del consistori no es pot utilitzar el mateix sistema de Barcelona, 
on els bitllets caduquen al cap d'un mes perquè el tipus d'ús que es fa del transport 
públic a Girona és diferent. 
Malgrat les bones xifres les queixes continuen anant en la mateixa línia de sempre. Pels 
usuaris cal una millora de les freqüències de pas, sobretot a les rutes més utilitzades. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dijous 20 d’ agost de 2009 
 

• La contractació va augmentar a Girona al juliol, tot i la puja de l'atur 
La contractació a la ciutat de Girona va pujar un 13,8% al juliol respecte al juny, amb 
443 contractes més. «Cal destacar que la contractació es concentra sobretot en el 
sector dels serveis i entre els joves», va destacar la tinent d'alcalde de 
Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat, Cristina Alzina. L'augment de la 
contractació es dóna en tots els sectors excepte el de la construcció, que registra un 
descens proper al 10%. L'atur al juliol també va créixer a Girona i es va situar en 5.642 
persones, xifra que suposa un increment de 190 persones amb relació al juny. Pel que 
fa als nous desocupats, la majoria són dones, i hi destaca l'augment del nombre de 
persones de més de 45 anys. 
Ampliar la notícia:El Punt 
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Divendres 21 d’ agost de 2009 
 
• La contractació a Girona augmenta un 13% al juliol gràcies al comerç 
 

Els joves que busquen la primera feina en acabar d'estudiar han afavorit l'augment de 
l'atur. 
L'atur a la ciutat de Girona se situa el mes de juliol en les 5.642 persones, cosa que 
suposa un increment de 190 persones respecte al mes anterior. Aquesta pujada de 
l'atur també es dóna a la comarca, així com també en l'àmbit provincial i català. Les 
dades de l'Ajuntament de Girona assenyalen que l'increment de l'atur és habitual al 
juliol i es pot relacionar, entre d'altres, amb la finalització de molts contractes de serveis 
vinculats a l'educació, o a la inscripció com a aturats de persones que, un cop acabats 
els estudis, cerquen la primera feina. Dels nous aturats el mes de juliol a Girona, la 
majoria són dones, destacant també l'increment registrat entre les persones de més de 
45 anys i entre les que tenen estudis superiors (un 20,9% més que el mes anterior). La 
majoria provenen del sector serveis. 
Malgrat l'increment en el nombre d'aturats, la contractació a Girona va pujar un 13,8% 
respecte al mes anterior, cosa que suposa 443 contractes més que els registrats al 
juny. Proporcionalment, han crescut més els contractes temporals, els fets a dones, 
persones de nacionalitat espanyola i també a les persones més joves (una tercera part 
dels contractes corresponen a joves menors de 24 anys). L'augment de la contractació 
a la ciutat es dóna a tots els sectors, exceptuant la construcció que registra un descens 
proper al 10 per cent. 
L'afiliació al Règim General de la Seguretat Social ha registrat el segon trimestre del 
2009 una davallada anual generalitzada a tots els àmbits analitzats, essent menor a la 
ciutat de Girona (-7,3%) i major a la província (-9,3%). El sector de la construcció és el 
més afectat, sobretot a la demarcació (-24,6%) i també en l'àmbit català (-22,1%). 
L'Ajuntament de Girona va remarcar que trimestralment, l'afiliació ha augmentat a la 
ciutat (0,1%), la comarca (0,2%) i a la província (5,3%), mentre que no passa el 
mateix pel total de Catalunya (-0,1%). 
Els serveis són el sector més afavorit per aquest increment, sobretot a la província 
(8,5%), mentre que als altres territoris no arriba a l'1,0%. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Diumenge 23 d’ agost de 2009 
 

• Els hotels de Girona abaixen un 12% els preus per fer front a la davallada 
d'ocupació 

 
El sector hoteler xifra en un 15% la caiguda del nombre de clients; en canvi, l'oficina de 
turisme atén un 18% més de visitants. 

Els hotels de Girona han optat per abaixar entre un 10% i un 12% de mitjana els preus 
de les seves habitacions per fer front a la davallada d'ocupació d'aquest estiu, que 
xifren al voltant del 15%. Oferir l'aparcament gratuït i donar sense cap cost l'esmorzar 
són algunes de les ofertes d'última hora que alguns hotels de la capital gironina posen 
en pràctica per intentar salvar els dies que els queden més habitacions lliures. Per 
contra, però, l'oficina de turisme de la Rambla ha atès des de principi de juliol prop d'un 
18% de clients més respecte al mateix període de l'any passat, un increment que 
s'explica per la crisi econòmica i l'opció de molts ciutadans de fer sortides puntuals d'un 
dia fins a Girona, sense que això suposi allotjar-se als hotels de la ciutat. 
El president de l'Associació d'Hostaleria Girona i Radial, Xavier Nicolazzi, admet que el 
sector experimenta la recessió econòmica aquest estiu i calculen que la davallada de 
l'ocupació se situarà «entre el 12% i el 15%». En aquesta línia, Nicolazzi considera que 
la capital experimenta de retruc la baixada d'ocupació a la costa. «Som una destinació 
en què quan la costa està plena omplim sense problemes; aquest any tampoc està ple 
a la Costa Brava», hi afegeix. Tot plegat fa preveure que aquest mes d'agost l'ocupació 
dels hotels de Girona serà d'entre el 70% i el 75%, unes xifres que, a més, s'estan 
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assolint amb «les reserves d'ultimíssima hora». Això ha provocat que els hotels s'hagin 
vist obligats a abaixar preus i fer ofertes del dia, amb opcions diverses que poden 
permetre tenir l'aparcament gratuït o que es regali l'esmorzar. Nicolazzi creu que s'està 
notant la falta de turistes anglesos per la de depreciació de la lliura. «El turisme de 
proximitat del país o els francesos són els principals col·lectius», assenyala Nicolazzi. 
Ampliar la notícia:El Punt 
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Dijous 3 de setembre de 2009 
 

• Aquest agost ha estat el tercer més càlid des de 1991 a la ciutat de Girona 
 

La màxima mitjana mensual de Banyoles ha estat de 26º, la desena més alta des de 
l'any 1950 A l'Estatit només han plogut 0,6 l/m2. 
L'avanç del Butlletí Climàtic Mensual d'Agost de 2009 del Servei Meteorològic de 
Catalunya constata que l'agost ha estat un mes càlid a Catalunya. Les dades recollides 
pel meteoròleg Gerard Taulé i recopilades a l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) 
indiquen que aquest mes ha estat el tercer més càlid des de 1911 a Girona amb 
26,1ºC. Mentre que la mitjana històrica fou de 23,3ºC en el període 1971-2000. Pel que 
fa a les precipitacions, l'agost ha estat sec en general i molt sec a la major part del 
litoral i prelitoral. 
Taulé va explicar que la mitjana de les màximes d'aquest agost ha estat de 33,3ºC i la 
de les mínimes, de 18,9ºC. En aquest sentit, el meteoròleg va especificar que els altres 
agosts més càlids van ser el 2003, amb 27,2ºC i el 1911, amb 26,5ºC.  
Aquest estiu ha estat el segon més càlid des de 1991 i el 9è més sec a la ciutat de 
Girona. I és que les tempestes han estat febles. Les dades recollides per Gerard Taulé 
diuen que s'han observat 17 tempestes a Salt, 7 al juny i només 3 a l'agost. 
A dos observatoris de Catalunya que disposen de sèries històriques amb dades que es 
remunten a l'inici del segle XX, la temperatura mitjana de l'agost de 2009 ha estat la 
segona més alta de la sèrie, només per darrere dels registres de l'agost de 2003, el 
valor més elevat de la sèrie en tots dos casos. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dimecres 9 de setembre de 2009 
 

• Girona estrena el seu servei de Bicing amb 200 aparcaments. 
Els abonaments es posaran a la venda a partir del 15 de setembre | El manteniment 
costarà 200.000 euros 

La Girocleta, el sistema públic de lloguer de bicicletes de l'Ajuntament de Girona, ja ha 
començat a rodar, o almenys ho ha fet a la xarxa. La posada en marxa avui d'una web 
informativa amb tot el que els usuaris han de saber sobre aquest nou servei és el 
primer pas per a la seva entrada definitiva en servei, que es produirà el 25 de 
setembre. Mentrestant, els abonaments es podran adquirir a partir del dia 15. 

Ja fa dies que els operaris de l'Ajuntament treballen per tenir a punt les vuit estacions 
que hi haurà en diferents punts de la ciutat i ja han arribat les 160 bicicletes que es 
posaran a disposició dels futurs usuaris. Els vehicles combinen els colors vermell, verd i 
groc i tenen tres marxes i un cistell. Com ha subratllat la regidora de Mobilitat de 
Girona, Isabel Salamaña, el principal objectiu del servei és "que la gent el faci servir per 
anar a comprar o fer encàrrecs". 
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Els abonaments de la Girocleta costaran trenta euros. La primera mitja hora entra en 
aquest preu, i per cada mitja hora següent s'han de pagar 50 cèntims, fins a un màxim 
de dues hores. La tinent d'alcalde de Mobilitat ha insistit que hi haurà sancions un cop 
se sobrepassi aquest temps d'ús. Per exemple, si la bicicleta no es torna al cap de tres 
hores, s'hauran de pagar tres euros per cada hora de més, i si es torna al cap d'un dia, 
la multa serà de 150. Si s'excedeixen les dues hores en tres ocasions, l'usuari serà 
donat de baixa. 

En total hi haurà 200 aparcaments i 160 bicicletes repartides en vuit estacions. Les de 
davant l'estació de Renfe i autobusos i les de la plaça de Catalunya, molt a prop del 
campus del Barri Vell de la Universitat de Girona, seran les que en tindran més, una 
cinquantena cada una. L'empresa Transports Metropolitans de Girona serà 
l'encarregada de gestionar el nou servei, que ha necessitat una inversió de 170.000 
euros per implantar-se. El seu manteniment en costarà 200.000 més cada any. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dijous 10 de setembre de 2009 

 
• Baixen a Girona per primer cop les matriculacions a Batxillerat mentre que la 

FP puja un 8% 

La proposta del Departament d'Educació d'ampliar la jornada laboral de forma 
voluntària del professorat no ha tingut l'acollida esperada pel Govern a la província de 
Girona. Només un 10% dels centres que podien acollir-se a la mesura, és a dir, que 
disposaven d'un Pla d'Autonomia de Centre (PAC) s'hi han adherit a través dels serveis 
territorials d'Educació de Girona. En concret han estat tres centres dels 31centres amb 
PAC: L'IES Llançà, l'IES l'Escala i l'IES s'Agulla de Blanes. D'altra banda, aquesta 
setmana continuen els nomenament telemàtics del professorat interí que faran mitja o 
1/3 de jornada. Respecte a les crítiques sindicals, Otero va dir que calia "polir" el 
sistema però que tot havia anat "molt bé", mentre que no va entrar a concretar si les 
plantilles del professorat estarien tancades de cara a aquest dilluns. "Bàsicament sí i 
totalment no perquè estem fent els últims nomenaments i hem de veure algunes 
dotacions d'algun grup que encara està per definir". Els sindicats havien criticat aquest 
mes de setembre que el departament havia intentat amagar una retallada de les 
plantilles i, en concret, CCOO, havia criticat la manca d'autonomia dels serveis 
territorials per resoldre els problemes. 

L'inci del curs escolar 2008/2009 a les comarques de Girona confirma la tendència dels 
últims anys, en els quals formació professional s'havia posicionat com una opció 
destacada entre l’alumnat que opta per allargar la seva formació més enllà de l'etapa 
obligatòria. Aquest dilluns, 14 de setembre, arrencaran les classes lectives per a 
188.652 alumnes, 3.052 més que l'any passat. Aquest increment s'explica bàsicament 
per dos motius. D'una banda perquè en l'etapa d'Educació Infantil (0 a 3 anys) creix un 
4,1%. I alhora perquè per primer cop el Batxillerat baixa un -0,09% enfront de l'augment 
dels cicles formatius de Grau Mitjà i Superior que creix un 8,5 i un 7,7% 
respectivament. L'increment global d'alumnat respecte a l'any passat és del 2,6%. 
El director dels serveis territorials d'Educació, Andreu Otero, va comentar que 
l'augment s'explica per l'actual context econòmic que ha fet que els alumnes amb 
estudis d'ESO optin ara per formar-se a FP en comptes de buscar una sortida laboral. 
Una altra de les dades significatives és que seguint la tendència de Catalunya, la 
província de Girona experimentarà un descens d'alumnes immigrants. No obstant, des 
dels serveis territorials van apuntar no podien concretar la xifra definitiva fins a la 
setmana que ve. 

D'altra banda destaca la reducció de la plantilla de professorat (-039%) a secundària. El 
director dels serveis territorials va argumentar que s'han "racionalitzat" els recursos: 
"Per exemple instituts amb tres grups de 20 els hem reduït a dos de 30 i aquest tercer 
professor s'ha aprofitat per un altre curs". 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
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• La venda d´habitatges cau un 29,59% a la província de Girona el primer 
semestre 

El president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya, José Manuel 
Galindo, considera que la situació del sector immobiliari segueix sent "crítica", malgrat 
el repunt del 7,8% registrat per les vendes de pisos en el segon trimestre de l'any al 
conjunt de l'Estat espanyol, segons les dades del Ministeri d'Habitatge difoses ahir. Per 
a la patronal, la situació del sector seguirà sent crítica fins que no s'aconsegueixi 
absorbir l'"estoc" de pisos que actualment estan sense vendre i es reiniciï així l'activitat. 
El president de l'APCE va atribuir l'increment de vendes registrat durant el segon 
trimestre de l'any a l'"esforç" que el sector està realitzant, en referència als descomptes 
en el preu, malgrat el "complicat" estat financer que travessen les promotores, que 
tenen greus dificultats per trobar finançament. En aquest sentit, Galindo considera que 
actualment "ja es donen les condicions idònies i òptimes" per adquirir o llogar un 
habitatge. A més, va mostrar la seva confiança que la tendència a l'alça de les vendes 
es mantingui en el temps "perquè d'aquesta manera es puguin tornar a construir 
habitatges i, així, crear ocupació". 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Divendres 18 de setembre de 2009 
 

• Els habitatges de protecció oficial acabats a Girona el 2008 van doblar els del 
2007 

La Generalitat preveu tenir llest al novembre un registre únic de sol·licitants i afirma que 
els pisos es construeixen perquè n'hi ha demanda. 

Continua creixent la borsa d'habitatge protegit a la demarcació de Girona i a Catalunya 
en general, on gairebé la meitat de les noves vivendes que es construeixen són en 
aquest règim. Així ho indiquen les dades del Govern català, que assegura que està fent 
"un esforç sense precedents per facilitar l'accés a l'habitatge de les persones que tenen 
dificultats per comprar o llogar un pis", i que manté que, si s'edifiquen tants nous 
habitatges, és perquè n'hi ha demanda. Amb la crisi, però, els promotors privats van 
abaixant preus i s'acosten, en alguns casos, a les tarifes de la iniciativa pública.  
Les dades canten: l'any 2008 es van acabar de construir a les comarques gironines 
626 habitatges de protecció oficial de venda o de lloguer -alguns promoguts 
directament per l'empresa pública Incasol i d'altres no-, cosa que representa un 
augment del 136% respecte dels pisos protegits acabats un any abans, que van ser 
265. 
Pel Govern català, "aquest important dinamisme està ajudant a mitigar, en part, els 
efectes de la recessió econòmica al sector de la construcció". Medi Ambient i Habitatge 
assegura que si es construeixen els pisos, és perquè n'hi ha demanda, i recorda que el 
problema en aquests moments de crisi és més aviat que les entitats financeres neguen 
sovint la concessió de crèdits a les persones que compleixen les condicions per ser 
adjudicatàries dels habitatges de compra o de lloguer. Per això, diu el departament, 
aquest 2009 el Govern es presta com a avalador dels adjudicataris que es trobin en 
aquesta situació, una mesura que no queda clar que s'allargui l'any vinent. 
En l'últim any i mig, ha explicat la Generalitat, s'han promogut 1.187 habitatges de 
protecció oficial a Girona: 315 al Gironès, 205 a la Selva, 187 al Baix Empordà, 160 a la 
Garrotxa, 136 a l'Alt Empordà, 119 a la Cerdanya, 40 al Pla de l'Estany i 25 al Ripollès. 
De tots aquests, 343 estan en construcció en aquests moments. A tot plegat caldrà 
sumar-hi els nous pisos protegits de les futures Àrees Residencials Estratègiques que 
promou Política Territorial i Obres Públiques. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
• Les ruptures baixen del llindar de les 2.000. 

Els divorcis, les anul·lacions i les separacions a Girona cauen per segon any 
consecutiu. 

L'estabilitat entre els matrimonis de Girona torna a agafar força. Així ho fan palès les 
dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que revelen que l'any 
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passat el nombre de divorcis, separacions i anul·lacions de parelles van ser inferiors als 
del 2007 en més de tres-cents casos, i van aconseguir reduir la xifra per sota dels dos 
mils tràmits de separació. 

Durant els últims deu anys, el nombre de ruptures matrimonials a la província havia 
adquirit una tendència a l'alça, que va arribar al seu punt màxim al 2006 amb 2.440 
divisions matrimonials. Ara bé, les dades del 2007 i les d'aquest any trenquen aquesta 
dinàmica i registren en cada ocasió un descens del nombre total d'aquests 
trencaments. Cal remarcar que si fa dos anys aquesta reducció va ser de 135 tràmits, 
aquest 2008 la disminució (308) ha estat més del doble respecte de la xifra anterior. 
Segons les dades de l'INE, l'any passat els matrimonis que van posar punt final a la 
unió legal van ser 1997, i es va aconseguir retornar a la xifra del miler que s'havia 
superat en el transcurs del 2004, any en què van formalitzar el seu trencament 2.290 
parelles casades. 

Si s'analitza la radiografia per tipus de ruptures, la més nombrosa és la realitzada a 
través de la via del divorci (1825), que representa gairebé el 91,4% d'aquest tipus de 
tràmits gestionats. La resta de procediments són minoritaris, amb 171 separacions, 
però principalment les anul·lacions amb tan sols una de sola durant el 2008 ?-el 
matrimoni s'havia format feia més de 6 anys i menys de 10). 
Les unions matrimonials a Girona acostumen a durar força temps abans no es 
dissolen, ja que les dades de l'INE determinen que la majoria de ruptures arriben 
després de 20 o més anys d'unió formal entre els dos cònjuges: en el cas de les 
separacions aquest grup temporal representa el 35% dels tràmits gestionats durant el 
2008 i respecte dels divorcis el percentatge corresponen se situa per sobre del 26%. La 
resta són fraccions amb una representació per sota del 20%. 
L'any passat la majoria de parelles que van decidir finalitzar el seu matrimoni tenien 
entre 30 i 59 anys, i són les dones i els homes dins la quarantena els que més van 
sol·licitar aquest procés de dissolució. 

En l'àmbit de Catalunya, el total de ruptures matrimonials tramitades a Girona 
representa poc més d'un 9% de les gestions realitzades a tot el territori català (21.913). 
Els percentatges concrets per tipus de procediment són inferiors al 10% en tots tres, i 
és insignificant en el cas de les anul·lacions. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dissabte 19 de setembre de 2009 

 
• Girona ja arriba als 6.100 aturats i el sector serveis perd 462 contractes en 

un any 

L'atur a la ciutat de Girona ja supera la franja dels 6.000 aturats i, segons les dades del 
mes d'agost, actualment n'hi ha 6.100 que busquen feina sense èxit. Respecte al 
nombre d'aturats fa just un any, l'increment és del 48,7 per cent i, respecte al mes de 
juliol, és del 8,1 per cent. El col·lectiu immigrant és el que, en percentatge, resulta més 
afectat que el local. A més, hi ha més homes que dones i la franja d'edat que més està 
a l'atur és la d'entre 30 i 44 anys. En un any, s'han fet 462 contractes menys en el 
sector serveis a Girona, que representa el 80 per cent de l'activitat econòmica 
Les dades facilitades sobre la ciutat de Girona són molt diferents si es compara amb el 
global de les comarques gironines. En l’anàlisi anual, la ciutat de Girona aguanta més 
bé la crisi, ja que a la demarcació, l'atur ha augmentat un 54,3 % els dotze darrers 
mesos. Això vol dir que la capital està més de cinc punts per sota. En canvi, pel que fa 
a l'increment del darrer mes, a Girona ha incrementat quasi dos punts més que en el 
total de les comarques gironines, on ha estat del 6,3%. 
La tinent d'alcalde de Desenvolupament Local, Cristina Alsina, va assenyalar ahir que a 
l'agost a les poblacions costaneres hi ha hagut un increment de contractes, gràcies als 
serveis d'atenció al turistes, que no s'ha donat a la ciutat. No obstant, confia que a 
partir d'ara, fins acabar l'any, la situació remunti una mica, aprofitant la reactivació 
econòmica del darrer trimestre de l'any.  

La regidora de Desenvolupament Local va recordar, a més, la multitud de programes 
de formació, els sistemes de recerca de feina i els diferents mecanismes per tal que els 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2009/09/18/ruptures-baixen-del-llindar-2000/357841.html


aturats especialitzats en un sector puguin canviar a un altre. També la borsa on-line ha 
servit per posar en contacte aturats i empreses i col·locar un centenar de treballadors. 
En les darreres setmanes el Servei Municipal d'Ocupació ha patit un fort increment 
d'usuaris. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
• El servei de Busnit ha augmentat un 23% el nombre d'usuaris a l'estiu 

El servei de Busnit d'aquest estiu, que ha unit Girona i Figueres amb les principals 
zones d'oci de la Costa Brava, ha augmentat un 23% el nombre d'usuaris respecte 
de l'any passat. Hi han passat 27.047 joves, xifra que consolida la iniciativa. La 
línia més concorreguda ha estat la de Girona a Palafrugell. 
Ampliar la notícia:El Punt 

 
Dimecres 23 de setembre de 2009 

 
• El nombre d´estrangers afiliats a Girona augmenta el mes d´agost 

Girona va registrar el mes d'agost una mitjana de 57.519 estrangers afiliats a la 
Seguretat Social. Tot i que la xifra és un 10,6% inferior a la de fa un any, el nombre de 
cotitzants va augmentar un 0,6% respecte de les xifres de juliol. Això suposa una millor 
evolució de la cotització entre el col·lectiu d'estrangers que el de nacionals, segons 
dades facilitades ahir pel Ministeri de Treball. 

A Catalunya, el nombre d’estrangers afiliats també cau un 10% anual, i a l'Estat, un 
9,31%. El nombre més important d'estrangers a Catalunya procedeixen del Marroc 
(61.391), l'Equador (40.399), Colòmbia (23.847) i la Xina (20.623). 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

Dijous 24 de setembre de 2009 

 
• El sector de la construcció a Girona perd 1.800 empreses en poc més d´un 

any 

L'administració pública és dels únics sectors que crea ocupació a la demarcació: 1.453 
llocs de treball en quinze mesos. 

El sector de la construcció ha perdut més d'una quarta part del seu teixit empresarial a 
les comarques gironines en poc més d'un any, el que certifica la caiguda en picat d'un 
sector que en la darrera dècada ha estat un dels motors de creixement de l'economia 
gironina. D'aquesta forma, s'han perdut 1.802 empreses i més de 10.308 llocs de 
treball. Són dades de la Seguretat Social facilitats ahir per Pimec en la presentació de 
l'Anuari de la Pime Catalana a les comarques gironines. 
L'informe presentat ahir constata l'evolució de diferents sectors productius des de finals 
del primer trimestre de 2008 al tancament del segon trimestre d'enguany. En aquests 
quinze mesos, la majoria de sectors ha registrat pèrdues de centres de treball i 
d'ocupació. A banda de la construcció destaca el tancament d'empreses de la indústria 
de la fusta i del suro, que ha caigut un 14,4%, i del transport terrestre (-12,6%). 
No obstant això, la construcció continua essent el subsector productiu amb més centres 
de treball a la demarcació, amb un total de 5.263. El segueixen, el comerç al detall 
(5.136) i l'hoteleria i la restauració (4.607). 

Mentre la gran majoria de sectors ha procedit a ajustar les seves plantilles per fer front 
a la crisi, les administracions públiques segueixen creant ocupació. Segons l'informe de 
Pimec, de març de 2008 a juny de 2009, ha generat 1.453 llocs de treball a la 
demarcació. D'aquesta manera, dóna feina a 13.535 gironins, que suposen el 6,7% del 
total d'afiliats a la Seguretat Social. 

El president del Pimec Girona, Iñaki Frade, va indicar que la majoria de les 
contractacions dutes a terme per l'administració s'havien planificat en temps de 
bonança econòmica. No obstant, va demanar que de cara al futur les administracions 
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han de contenir les despeses -també les de personal- per fer front a la caiguda 
d'ingressos que han tingut. 

En aquest sentit va dir que una pujada de 2 punts en l'IVA no cobrirà la davallada 
d'ingressos que ha tingut l'administració per aquest concepte en els últims mesos. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Divendres 25 de setembre de 2009 

 
• Els jutjats tenen sota protecció 54 homes a Girona víctimes de la violència 

domèstica 
La xifra de dones protegides a la demarcació arriba fins a les 760, segons el Registre 
Central que controla l'Estat. 
La violència domèstica s'ha convertit, en els darrers anys, en una autèntica xacra que 
ha tingut les dones com a principals víctimes, de manera que s'han hagut d'establir 
mesures especials (ja siguin de protecció o d'allunyament dels agressors) per evitar 
nous atacs cap a les dones. En aquests moments, 760 dones residents a les 
comarques gironines gaudeixen d'alguna mesura cautelar activa, segons les dades del 
Registre Central per a la Protecció de les Víctimes de Violència Domèstica 
corresponents a principis d'aquest any. Però darrere de l'elevada xifra de víctimes 
femenines, se n'amaga una altra, sovint més desconeguda: la dels homes que també 
ha patit la violència dins l'àmbit familiar. A Girona, hi ha un total de 54 homes que 
gaudeixen d'algun tipus de mesura activa de protecció, una xifra més elevada que la de 
Lleida (24) però inferior a Tarragona (66) i, lògicament, Barcelona (412).  
Aquestes dades han estat proporcionades a la diputada valenciana del PP Susana 
Camarero, que havia formulat una pregunta al respecte. Pel que fa a les ordres 
d'allunyament actives en què la víctima ha estat una dona des de mitjans de 2005 fins 
a principis de 2009, a Girona se n'han registrat un total de 666: 215 mesures cautelars i 
451 ordres de protecció. 
Finalment, els casos en què la víctima de la violència ha estat una dona d'origen 
estranger i per la qual cosa se li han aplicat mesures actives de protecció han estat, en 
total, 297. En aquesta cas, però, el registre, a efectes estadístics, recull només les 
dades del denunciat, ja que és ell el destinatari de l'ordre d'allunyament emesa en 
cadascun dels casos. En aquest sentit, dins del nombre d'assumptes en els quals s'ha 
dictat una ordre de protecció o mesura cautelar, un percentatge molt elevat (al voltant 
del 80 o el 90%) han comportat també una ordre d'allunyament. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dissabte 26 de setembre de 2009 

 
• El nombre d´habitatges iniciats a Girona el primer semestre cau un 77,9%. 

El començament d'obres d'habitatge de protecció oficial a la demarcació disminueix un 
29,7% els primers sis mesos de l'any. 
L'elevat estoc d'habitatge nou per vendre ha deixat tocat el sector de la construcció, 
que ha moderat la seva activitat de forma radical. Segons dades facilitades ahir pel 
Ministeri d'Habitatge, a Girona es van començar a construir 1.060 nous habitatges 
lliures durant el primer semestre de l'any, fet que suposa una disminució del 77,9 per 
cent respecte als 4.806 iniciats en el mateix període de 2008. En el cas dels habitatges 
de protecció oficial, la disminució interanual és del 29,7%, després que comencessin a 
construir-se 284 pisos entre gener i juny. 
No obstant això, l'evolució trimestral de l'estadística confirma una clara recuperació del 
sector entre abril i juny. D'aquesta manera, en l'inici de noves construccions a Girona 
va ser un 33% superior a la del primer trimestre. 
En el conjunt de l'Estat, el nombre d'habitatges que es van començar a construir entre 
abril i juny de 2009 va arribar als 47.067 immobles. Això suposa una caiguda del 46,6% 
respecte al mateix període de l'any anterior i un repunt del 4,7% si es compara amb els 
tres primers mesos de l'actual exercici, segons que ha informat avui el Ministeri 
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d'Habitatge. 
Per tipus d'habitatges, els del mercat de lliure promoció es van enfonsar un 59,7% 
respecte als registres del segon trimestre de 2008, amb 29.689 habitatges iniciats, però 
si es comparen amb els que es van començar a construir entre gener i març d'aquest 
any, la caiguda se suavitza fins al 5,4%. 
La construcció de pisos de protecció oficial va repuntar un 4,6% en el segon trimestre, 
taxa que s'eleva fins al 25% si es compara amb els immobles iniciats en els tres 
primers mesos de l'any. En aquesta modalitat es van començar a construir 19.617 
habitatges, ho reflecteix l'aposta del sector per a aquest segment davant la parada de 
les vendes d'habitatge lliure. 
D'altra banda, el ministeri que dirigeix Beatriz Corredor va assenyalar que en els últims 
dotze mesos (juliol 2008-juny 2009) es va concloure la construcció de 429.332 
habitatges. 
Durant aquest període es van finalitzar 96.473 habitatges lliures, un 6,3 per cent menys 
que en el trimestre precedent i un 42,6 per cent menys que en el mateix període de 
2008. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dilluns 28 de setembre de 2009 
 

• Girona és la demarcació catalana on més ha baixat l'oferta de feina, un 22%. 
 

La dinàmica dels darrers mesos, però, ha estat positiva ja que al gener el descens 
interanual era del 55%. 
Les empreses gironines han presentat aquest any un total de 3.458 ofertes de treball al 
servei públic d'ocupació, una xifra que representa un descens interanual del 22,17%, el 
percentatge més alt de totes les demarcacions –a Barcelona la caiguda se situa en el 
15,23%; a Tarragona, en el 4,46%, i, a Lleida, en el 0,98%–. Malgrat això, es pot parlar 
d'una clara millora en els darrers mesos ja que, al gener, la baixada va ser del 55,58% 
respecte del mateix mes de l'any anterior. Les feines més ofertes corresponen a 
empleats de restauració i comerç (766), treballadors no qualificats (718) i de la 
construcció, les manufactures i la mineria (457). 
Són quantitats negatives però amb una dinàmica de clara millora en els darrers mesos. 
Malgrat això, caldrà veure quina és l'evolució si, tal com vaticinen alguns experts, 
aquesta tardor i hivern l'ocupació torna a caure en picat. Fins al passat mes d'agost, les 
empreses gironines van presentar 3.458 ofertes. Una quantitat allunyada de les 4.443 
que hi va haver durant el mateix període de l'any passat o les 5.342 del 2007, quan 
encara no es preveia l'arribada d'una conjuntura econòmica tan complicada. 
Ampliar la notícia:El Punt 
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Dijous 1 d’octubre de 2009 
 

• Girona passa en un any de ser la demarcació líder en creixement econòmic a 
ser la tercera 
El 2008, l'activitat gironina va augmentar un 0,7%, per sota de la mitjana catalana i per 
darrere de la de Lleida i la de Barcelona. 

La demarcació de Girona va perdre l'any passat el lideratge del creixement econòmic 
català i va quedar relegada al tercer lloc, per darrere de Lleida i Barcelona. Segons 
l'Anuari Econòmic Comarcal de Caixa Catalunya, l'esclat de la crisi econòmica, que va 
tenir major incidència a partir del segon semestre, va provocar que, el 2008, l'activitat 
gironina només s'incrementés lleument, un 0,7% (dades de producte interior brut a 
preus bàsics), per sota de la mitjana catalana (0,8%). Els factors que ho van provocar 
van ser la caiguda de la construcció (-3%) i de la indústria (-1,5%). Els serveis van 
registrar un augment de l'1,9% però no van arribar a la mitjana catalana (2,5%). I el 
sector primari va obtenir el millor registre de Catalunya, tot i només mantenir-se 
(0,1%). 

L'economia catalana, que el 2007 ja havia mostrat indicis d'una menor activitat, va 
continuar el 2008 amb un moderat creixement del 0,8%. I les comarques gironines no 
van arribar ni a la mitjana catalana (0,7%). La caiguda de la construcció i de la 
indústria en van ser els motius. Això va relegar les comarques gironines al tercer lloc 
del rànquing, per darrere de Lleida (1,6%) i Barcelona (0,8%). Per la seva part, 
Tarragona es va mantenir (0%). 
Ampliar la notícia:El punt 

 
Divendres 2 d’octubre de 2009 
 

• Les vendes d´automòbils a particulars augmenten un 47% el setembre a 
Girona 
Les matriculacions d'empreses cauen un 30% però el mercat global creix un 23%, el 
millor registre en setze mesos. 
El mercat automobilístic espanyol apunta a un increment de vendes l'octubre, però 
novembre serà l'inici d'una nova etapa de caigudes de vendes si no es prorroguen les 
ajudes directes a la compra de cotxes recollides en el Pla 2000E, van informar ahir 
diverses organitzadors de venedors en diferents comunicats. 
Segons Ganvam, els límits de les 200.000 operacions o els 100 milions d'euros de 
dotacions establerts com a xifres màximes del Pla 2000E s'esgotaran aquest mes o el 
vinent. Aquesta associació recorda que ja s'han cobert més de 117.000 accions 
subjectes a aquest pla, amb la qual cosa el llindar màxim està a punt de cobrir-se, ja 
que els consumidors impulsaran les seves decisions de compra davant el temor 
d'arribar tard a aquests beneficis. 
El president de l'Associació Nacional d'Importadors d'Automòbils (Aniacam), Germán 
López Madrid, va advertir que si desapareixen les ajudes directes, el mercat podria 
tornar a enfonsar-se, amb "efectes devastadors" en l'ocupació de les xarxes de 
distribució i la indústria. Mentrestant, el president de Faconauto, Antonio Romero-
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Haupold. va indicar que "la situació econòmica ens diu que no és el moment per deixar 
de banda el 2000E. El Govern ha de seguir apostant fins a mitjans de l'any que ve per 
una mesura que a més està tenint una influència determinant sobre altres sectors 
productius del país". 
El Pla 2000E de suport a la compra d'automòbils ha fet disparar les vendes, 
especialment ara que aviat s'acabarà. Les matriculacions de turismes i tot terrenys van 
registrar un creixement del 23% a la província de Girona el setembre, fins arribar les 
1.214 vehicles venuts al tancament del passat mes, segons dades de l'Associació 
Nacional de Venedors de Vehicles a Motor, Reparació i Recanvis (Ganvam). Una altra 
associació, la de concessionaris (Faconauto), va atribuir l'augment d'activitat a Girona a 
les compres de particulars, que van pujar un 47,15% en relació amb el setembre de 
l'any passat, compensant sobradament el descens del 30,43%. Tot i obtenir els millors 
registres de vendes en 16 mesos, a tancament del tercer trimestre les vendes a Girona 
acumulen un descens del 26,4%. 
Catalunya i Espanya, amb una pujada de les matriculacions del 16% i del 18% 
respectivament van registrar el setembre pitjor comportament que les comarques 
gironines. Un dels fets que ho podria explicar és l'augment de les vendes de tot 
terrenys a Girona, que van augmentar un 56,7% en relació amb el setembre de 2008. 
Les adquisicions de turismes també van augmentar un 19,3%, fins a situar-se en 1.062 
matriculacions el setembre. 
Per províncies, Girona va concentrar el 10,7% de les vendes registrades a Catalunya, 
per darrere de Barcelona amb 8.454 unitats el setembre (+14,1%). Tarragona, amb 
1.100 unitats, va créixer un 22%, mentre que Lleida, amb 552 unitats comercialitzades, 
va experimentar un augment del 22% durant el mes passat. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Diumenge 4 d’octubre de 2009 
 

• Més de 1.300 autònoms de Girona han tancat el negoci aquest any 
La construcció i el comerç són els sectors econòmics més afectats per la  
pèrdua de cotitzants. 
Un total de 1.339 treballadors afiliats al règim especial d'autònoms s'ha donat de baixa 
a Girona des de principis d'any. La mortalitat d'aquests negocis s'ha incrementat amb la 
crisi, fins al punt que una mitjana de 150 cada mes es veuen obligats a tancar a la 
demarcació.  
La Federació Nacional de Treballadors Autònoms (ATA) va assenyalar ahir que un total 
de 500 autònoms s'han donat de baixa diàriament a tot l'Estat. Entre les causes que 
al·leguen es troba la crisi econòmica i la falta de liquiditat per finançar les seves 
activitats. 
En els primers nou mesos de l'any, el nombre de treballadors per compte propi que han 
deixat de cotitzar al RETA s'ha reduït en 124.315 persones, fet que suposa un 3,7% 
menys que al començament de l'any, fins a situar-se en 3.194.873 afiliats.  
Per comunitats, la Comunitat Valenciana i Canàries han estat les que han liderat la 
pèrdua de treballadors per compte propi. Així, la comunitat llevantina va perdre un 
5,5% i l'arxipèlag un 5,1%. A prop seu se situa la Comunitat de Madrid i Castella la 
Manxa, amb descensos del 4,8% i 4,7% respectivament. L'única regió que s'ha salvat 
del retrocés és Balears, que va augmentar un 2,1% la seva xifra de cotitzants. 
En valors absoluts, les majors reduccions d'autònoms cotitzants corresponen a 
Catalunya, amb 24.387 treballadors menys, Comunitat Valenciana (-19.713), Madrid (-
18.178) i Andalusia (-16.900). 
D'acord amb les dades d'aquest informe, 50 de les 52 províncies espanyoles van reduir 
el seu volum d'autònoms fins a setembre, especialment Alacant i Toledo, amb caigudes 
de prop del 6%. 
Davant aquestes dades, el president de la Federació Nacional de Treballadors 
Autònoms, Lorenzo Amor, va denunciar que el "motor" econòmic que sempre ha 
suposat el treball autònom està ara "gripat" i va demanar al Govern i a les 
administracions que prestin més atenció al col·lectiu i "no li donin l'esquena". 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
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Dimarts 6 d’octubre de 2009 
 

• Gairebé el 83% dels contractes laborals signats a Girona aquest any són 
temporals 
Les empreses gironines han reduït un 19,8 per cent les contractacions els tres primers 
trimestres de l'any. 
L'estabilitat laboral és un dels indicadors de qualitat en l'ocupació. Així ho van 
assenyalar ahir els líders sindicals gironins en la presentació dels actes de la Jornada 
Mundial pel Treball Digne. A falta de xifres oficials sobre temporalitat laboral en l'àmbit 
provincial, els sindicats alerten que en els últims mesos el pes de la contractació 
indefinida ha caigut. 
Segons dades del Ministeri de Treball, el 82,75% dels contractes formalitzats en els tres 
primers trimestres de l'any a Girona són eventuals. Es tracta dels nivells de temporalitat 
més elevats dels últims anys. No obstant això, Girona continua essent la demarcació de 
l'Estat on la contractació indefinida té més pes. 
Tot i que la mateixa secretària general de la UGT, Dolors Bassa, admetia que Girona 
està força millor que altres demarcacions en aquest aspecte, l'evolució no és positiva. 
Tot i que el context de crisi econòmica ha fet disminuir les contractacions, la modalitat 
més afectada és la indefinida. Segons les últimes dades de Treball, a Girona s'han 
signat un 25% menys de contractes fixos, mentre que la contractació temporal registra 
un descens lleugerament superior al 10%. Les xifres milloren clarament les del conjunt 
de l'Estat, on la contractació indefinida cau un 33,4% i la temporal un 17%. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
• Un 5,2% dels gironins necessiten ajuda per fer les activitats diàries 

A la demarcació hi ha unes 45.700 persones que, a causa d'algun problema de salut, 
veuen limitada la seva capacitat d'acció; en el cas de les persones majors de 65 anys, 
el percentatge de gent que requereix suport es dispara al 20%. 
Activitats tan quotidianes com aixecar-se del llit, anar a treballar o moure's pel carrer 
poden ser un autèntic calvari per a les persones que pateixen algun tipus de limitació 
física o problema de salut. A les comarques gironines, el 5,2% de la població necessita 
ajuda externa per fer les seves activitats diàries, ja sigui de forma puntual o habitual. 
Aquest percentatge s'incrementa fins al 20% si parlem de les persones majors de 65 
anys.  
Aquestes són dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) corresponents a 
2007, que fan referència a persones majors de 15 anys. En total, hi ha uns 45.700 
gironins que, a causa d'algun problema de salut -ja sigui alguna discapacitat o per una 
qüestió d'edat, per exemple- veuen limitada la seva capacitat per tirar endavant cada 
dia. D'aquests, el 2,6% (15.500 persones) afirmen que, tot i patir problemes, no 
necessiten ajuda externa per realitzar la seva rutina diària, és a dir, que es poden 
valdre per si mateixos. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dimecres 7 d’octubre de 2009 
 

• Girona ha multiplicat per tres el nombre d´immigrants i Salt per deu en vuit 
anys. 
Més de 3.000 persones de nacionalitat espanyola han marxat del terme municipal 
saltenc entre el 2000 i el 2008. 
Quatre entitats dedicades al voluntariat social van fer públic ahir un dossier amb dades 
relatives a la immigració que assenyalen l'augment d'aquesta a Girona i Salt en els 
darrers anys, com també passa a Catalunya. A més, d'acord amb una enquesta, es 
constata les greu dificultats que tenen per trobar feina i com els està afectant la crisi 
econòmica. 
La població immigrant a Girona s'ha multiplicat per tres (significa un creixement d'un 
300 per cent) des de l'any 2000 fins al 2008. A Salt, aquest creixement encara ha estat 
més elevat, ja que s'ha multiplicat per deu (equival a un increment del 1.00o per cent). 

http://www.diaridegirona.cat/tema-dia/2009/10/06/gairebeacute-83-dels-contractes-laborals--signats-girona-aquest-any-soacuten-temporals/361643.html
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L'evolució s'ha estudiat partint del padró d'habitants de les dues ciutats l'1 de gener del 
2000 i del 2008. 
A Girona, l'any 2000 hi havia 6.034 estrangers, i a l'any 2008, van passar a 18.610, del 
total de la població, 94.484 persones. Això significa un percentatge del 19,6 % de 
població immigrant respecte del total (en dades actualitzades ja supera el 20 %). 
Durant aquest vuit anys, la ciutat ha augmentat el padró en 20.847 persones. La puja 
ha estat de més del 50 % per l'arribada de persones procedents de fora de l'Estat. Els 
estrangers empadronats en aquests vuit anys han estat 12.576. Els països originaris 
més destacats són el Marroc, Hondures i Romania. Els africans solen concentrar-se a 
Santa Eugènia i al Pont Major. Els de l'Amèrica Llatina van sobretot a Santa Eugènia. 
Els magrebins viuen majoritàriament a Santa Eugènia i Sant Narcís, però també al Pont 
Major i l'Eixample. 
En el mateix període de temps, l'augment de la població immigrant a Salt va passar a 
ser de 1.350 persones de nacionalitat estrangera l'any 2000, a 11.275, vuit anys 
després. Són El 2008 hi havia un total de 28.763 habitants a Salt. Les dades del padró 
reflecteixen que mentre que la població de Salt s'ha incrementat en 6.746 persones, el 
nombre d'immigrants ha crescut en 9.925. Hi ha doncs, més de 3.000 persones de 
nacionalitat espanyola que han marxat del municipi. L'any 2000 hi havia 20.667 
residents a Salt de nacionalitat espanyola, mentre que a l'1 de gener del 2008, la xifra 
havia baixat fins als 17.488 habitants. Pel que fa als estrangers, el país d'origen 
principal és el Marroc, seguit de Gàmbia i Hondures. Els africans es concentren sobretot 
a la zona de la plaça de la Llibertat. Els magribins a la plaça de la Vila, al Pla de Salt i a 
la zona de la plaça de Pau Casals. Els llatins, a la rambla de la Massana i entorn al 
carrer Doctor Castany i del carrer Unió. 
A Catalunya en aquests vuit anys, la població ha augmentat en 1.102.079 persones. 
L'augment de nacionalitats estrangeres és d'un 83,6 % i de la població espanyola, d'un 
16,3 %. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
• Els 86 % d´atesos per entitats de voluntariat no té feina i el 36% està en 

situació irregular. 
L'enquesta s'ha fet a 351 persones i indica que el 22 per cent rep ajuts econòmics i que 
el sis per cent treballava sense documents. 
Les entitats que formen l'Observatori Permanent d'Immigració, format per Accem, 
Càritas, Creu Roja i Grup Mifas han fet un estudi prenent com a base 351 persones 
ateses durant l'any 2008. Són persones, doncs, que busquen algun tipus de solució o 
servei en aquestes associacions i que sovint, no han trobat en l'administració, o no han 
pogut demanar per la seva situació irregular. D'aquests clients i usuaris de les entitats, 
es desprenen dades demolidores: El 36 per cent es troba en situació administrativa 
irregular, i el 86 per cent no tenen feina (el 43 per cent ni tan sols està inscrit a l'atur). 
Dels qui treballen el 6 per cent ho fa irregularment.  
El 33 per cent no treballa ni rep cap ajut econòmic de les administracions. Un 22 per 
cent sí que rep ajuts econòmics i el 31 per cent té estalvis per viure o un salari per 
mitjà d'un contracte. 
La presència d'homes es manifesta majoritàriament superior a les dones (72% d'homes 
i 28% de dones). Aquest grup de persones ateses es caracteritza per constituir un 
col·lectiu jove, en què predominen les persones en la franja de 30 a 39 anys, seguides 
pel segon grup, que comprèn la franja de 25 a 29 anys. El grup de dones i homes 
coincideix en la franja d'edat majoritària. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dijous 8 d’octubre de 2009 
 

• Augmenta un 20% el nombre d´empreses gironines que vol començar a 
exportar. 
La Generalitat detecta l'interés dels empresaris de la demarcació en mercats emergents 
com Mèxic, Brasil i l'Índia. 
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Amb un miler d'empreses que exporten de forma habitual als mercats exteriors, Girona 
manté la seva vocació internacionalitzadora. Tot i que la xifra d'exportadores s'ha 
mantingut estables, la Cambra de Comerç ha detectat un increment del 20% en les 
sol·licituds d'empreses que es volen iniciar en l'exportació i el comerç internacional. No 
obstant, començar a vendre a l'estranger no és fàcil i requereix d'una preparació prèvia. 
En aquest sentit, responsables del Govern català asseguraven ahir a Girona que 
disposen d'eines per ajudar aquestes empreses a fer el salt cap a la internacionalització. 
Ho explicava ahir David Mascort, delegat territorial d'Innovació i Empresa a Girona, en 
el marc d'una jornada d'ACC1Ó, l'agència pública que agrupa els antics Cidem i Copca. 
El seu director executiu, Jordi Serret, va comentar que "tot i l'actual situació de 
l'economia, s'estan generant oportunitats de negoci en diferents mercats emergents 
que les empreses catalanes poden aprofitar". 
Actualment, més del 80% de les exportacions de les empreses gironines es destina a 
països europeus. 
Mapa d'oportunitats 
Sergi Barbens, coordinador de centres de prospectiva de l'Obsevatori de Mercats 
Exteriors, va presentar durant la jornada les principals conclusions del mapa 
d'oportunitats elaborat per l'OME i que recull les oportunitats de negoci existents a curt 
i mitjà termini en diferents sectors estratègics d'una trentena d'economies avançades i 
emergents. Els resultats presentats ahir a Girona corresponen a una selecció de sis 
països amb important potencial de creixement: l'Índia, la Xina, el Brasil, Mèxic, Turquia 
i Rússia. 
Barbens va donar a conèixer als assistents les oportunitats que presenten aquests 
països en alguns sectors rellevants per a Catalunya com agroalimentació, farmasalut i 
components d'automoció, i altres sectors de nova generació com biotecnologia, TIC, 
medi ambient i energies renovables. 
A continuació va desenvolupar-se una sessió participativa i dinàmica entre els 
empresaris -un total de 180-, al llarg de la qual van analitzar alguns dels principals 
factors d'interès que poden portar les empreses a obrir nous mercats en aquests 
països, bé a través de l'activitat exportadora, o bé mitjançant la inversió directa en el 
mateix país. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
• La Generalitat diagnostica cada dia una persona amb malaltia mental a 

Girona 
La majoria dels afectats pateixen un problema de caràcter lleu i la mitjana d'edat se 
situa en els 33 anys. 
Entre els mesos de gener i juny d'aquest 2009 s'han detectat a les comarques de 
Girona un total de 220 nous casos de persones amb malalties mentals, la qual cosa 
significa una mitjana d'1,2 al dia. Segons la consellera d'Acció Social, Carme Capdevila, 
això no vol dir que la població estigui pitjor, sinó que ara hi ha més recursos per 
detectar abans els trastorns i, per tant, tractar-los. 
Cada dia es diagnostica una persona amb malaltia mental a les comarques gironines. 
Segons dades del Departament d'Acció Social i Ciutadania, entre els mesos de gener i 
juny es van diagnosticar 220 nous casos, el que significa una mitjana d'1,2 nous casos 
diaris. A la demarcació hi ha ara 4.383 persones que pateixen algun trastorn d'aquest 
tipus, la majoria retards mentals lleus. La consellera Carme Capdevila, que ahir va ser a 
Sant Martí de Llémena, va assegurar que "no és que la població cada dia estigui pitjor", 
sinó que cada vegada hi ha més recursos per detectar la malaltia i accelerar el 
diagnòstic. Els malalts són majoritàriament homes, de 33 anys de mitjana. 
Cada vegada hi ha més recursos per detectar les malalties mentals, de manera que es 
pot actuar en edats més primerenques i, per tant, hi ha la possibilitat d'intervenir 
abans. Capdevila va afirmar que la mitjana d'un nou cas de malaltia mental al dia no és 
un símptoma d'empitjorament de la salut mental de la població de les comarques 
gironines, sinó una mostra que cada vegada "es diagnostica abans". Els 220 casos 
detectats a la demarcació representen el 5,6% dels que s'han diagnosticat al conjunt 
del país, ja que a Catalunya hi ha 77.427 persones amb malaltia mental. 

http://www.diaridegirona.cat/economia/2009/10/08/augmenta-20-nombre-dempreses-gironines-que-vol-comencar-exportar/361968.html


Tres de cada quatre persones afectades per aquest tipus de patologies són homes 
d'edats compreses entre els 20 i els 57 anys, amb una mitjana de 33. La majoria -el 
37%- tenen un retard mental lleuger, mentre que en el 25% dels casos és moderat, el 
19% sever i gairebé dos de cada deu casos són de psicosi infantil. 
Capdevila va afirmar que aquest increment en la detecció de casos obliga a ampliar els 
recursos per atendre els malalts. Tot i que va exposar que no tots els malalts 
necessiten una atenció continuada les 24 hores del dia ni estar en una residència, sí 
que calen diversos mecanismes per atendre'ls. 
Per aquest motiu, la consellera va assegurar que la prioritat són les persones que tenen 
alguna discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta, que són els que acostumen a 
necessitar de places de residència. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Diumenge 11 d’octubre de 2009 
 

• Uns 7.000 estrangers van nacionalitzar-se espanyols a Girona entre 2004 i 
2008 
La dada correspon als permisos aconseguits gràcies a residir legalment a l'Estat. 
Cada any arriben milers d'immigrants a les comarques gironines. Tot i que la crisi 
econòmica ha frenat una mica aquesta tendència, la població estrangera ha modificat -
segurament, per sempre- l'estructura demogràfica de les comarques gironines. Però un 
cop han arribat aquí, què passa amb aquests estrangers? Alguns marxen després d'un 
temps, ja sigui perquè no han aconseguit trobar feina, perquè les coses no els han anat 
com esperaven o, senzillament, perquè tenien prevista una estada temporal i aquesta 
ja es dóna per finalitzada. D'altres, en canvi, es queden, i alguns arriben a obtenir la 
nacionalitat espanyola. Entre el 2004 i el 2008, 7.310 persones van obtenir la 
nacionalitat espanyola gràcies al dret de residència, segons una resposta de l'Estat al 
diputat gironí del PSC Àlex Sáez. Per nacionalitats, els marroquins (2.128) i els 
gambians (1.014) són els col·lectius que més han aconseguit nacionalitzar-se 
espanyols, la qual cosa no és estranya, ja que quan es miren les xifres d'immigració 
també solen tenir les més altes. 
Tot i això, els col·lectius més nombrosos varien en funció de la localitat on es tramita la 
nacionalitat, la qual cosa ens pot donar una idea de la tendència de la zona. A la Bisbal 
d'Empordà, per exemple, han predominat els marroquins (285), els equatorians (116) i 
els colombians (43). El col·lectiu gambià, tan present en altres localitats de la província, 
aquí té un paper més discret. 
No és el cas, en canvi, de Blanes, on els gambians ocupen la segona posició (174), per 
darrere dels marroquins (181) però per davant dels argentins (172) i els colombians 
(112). A Figueres, la situació està molt més concentrada: els marroquins són els que 
han aconseguit un major nombre de nacionalitzacions (concretament, 394), mentre que 
en segon lloc hi ha els colombians, però a molta distància (99), i els argentins (77).  
A Girona capital, d'altra banda, el nombre més gran de nacionalitzacions ha estat per a 
persones procedents del Marroc (724), Gàmbia (463) i l'Argentina (111). En 
consonància amb la seva població, és la localitat on s'han tramitat un major nombre de 
nacionalitzacions.  
Hi ha, a continuació, les dades d'Olot, on els gambians (285) han aconseguit, sense cap 
mena de dubte, el major nombre de nacionalitzacions, fins i tot per davant dels 
marroquins (191). En aquest cas, també destaca la quantitat de permisos aconseguits 
per persones d'origen indi (25). 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dimecres 14 d’octubre de 2009 
 

• La compra de pisos a Girona puja per primer cop des de l´inici de la crisi 
immobiliària 
El passat agost va registrar el primer increment interanual en la venda d'habitatges en 
vint mesos a la demarcació. 
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La crisi del sector immobiliari a les comarques gironines podria haver tocat fons. A la 
lleugera recuperació del mercat hipotecari apuntat els últims mesos a la demarcació, 
s'hi sumen les d'operacions de compravenda a l'agost. Tot i representar la meitat que 
les de fa dos anys, són millors que les de l'any anterior. 
Les comarques de Girona van registrar el passat agost 617 operacions de compra 
d'habitatge, dada que suposa un creixement del 4,4% respecte a les formalitzades el 
mateix mes de l'any passat. A més, es tracta del primer creixement interanual des de, 
com a mínim, fa vint mesos, quan l'Institut Nacional d'Estadística va començar a oferir 
dades provincials. Aquesta dada confirma la tímida recuperació del sector immobiliari a 
la demarcació, que ja havien anticipat les xifres de constitucions d'hipoteques. 
L'estadística de l'INE constata que la recuperació del mercat a Girona s'ha produït en 
l'habitatge usat, que va registrar un 27% més d'operacions de compra, fins a les 343. 
Mentrestant, les vendes de pisos nous van caure un 14,7% respecte a l'agost de l'any 
passat, fins a un total de 274 operacions. 
Tot i que les compravendes de pisos a la demarcació van caure un 13% respecte les 
del juliol, el mes d'agost pateix habitualment un descens de l'activitat molt més brusc: -
25% de juliol a agost de 2008 i -16% el mateix període de 2007. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Divendres 16 d’octubre de 2009 
 

• El Govern detecta un descens del 6,9% en el preu de l´habitatge a les 
comarques gironines 
El nombre de contractes d'arrendament d'habitatge es dispara un 25,5 per cent a la 
ciutat, però els preus segueixen baixant en picat. 
Els preus de l'habitatge a les comarques gironines han baixat un 6,9% en taxa 
interanual en el tercer trimestre, fins a situar-se en 2.013 euros per metre quadrat, 
situant-se a nivells de fa tres anys. Aquesta evolució a la baixa també s'ha registrat a 
Catalunya i al conjunt de l'Estat, on el descens dels preus ha estat, respectivament, del 
8,5% i del 7,5%. 
Segons dades proporcionades ahir pel Ministeri d'Habitatge, entre juliol i setembre, el 
preu de l'habitatge a Catalunya ha baixat un 1,9% en comparació del mateix període de 
l'any anterior, situant-se en 2.261 euros el preu mitjà per metre quadrat. En el cas de 
les comarques gironines, els preus han baixat un 0,8% en termes trimestrals. 
El preu mitjà per metre quadrat a la província de Barcelona ha estat de 2.536 euros, 
davant dels 2.013 euros de Girona, els 1.321 de Lleida, i els 1.793 euros de Tarragona, 
l'única província on el preu de l'habitatge ha crescut respecte al segon trimestre. 
La capital de província que ha registrat el preu mitjà més baix per metre quadrat ha 
estat Lleida (1.665 euros), a la qual segueixen Tarragona (2.031 euros) i Girona (2.343 
euros).  
El municipi català amb el preu més elevat per metre quadrat ha estat Barcelona, amb 
una mitjana de 3.410 euros, seguida per Esplugues de Llobregat i Castelldefels (Baix 
Llobregat), amb 3.349 i 3.171 euros, respectivament. 
Dels principals municipis gironins, destaca l'evolució de l'habitatge nou de la capital de 
la demarcació, amb una caiguda interanual del 12%, fins als 2.202,8 euros per metre 
quadrat. 
De la seva banda, el preu de l'habitatge protegit s'ha situat en una mitjana de 1.249 
euros per metre quadrat, fet que suposa una pujada d'1,4 punts respecte al trimestre 
anterior, però un descens per sobre del 2 per cent en comparació del tercer trimestre 
de 2008. 
El preu de l'habitatge protegit ha crescut a les províncies de Barcelona i Tarragona, s'ha 
mantingut a Girona, i ha patit un lleu descens a Lleida. 
En el tercer trimestre de 2009 totes les comunitats autònomes espanyoles han registrat 
baixades en comparació amb el mateix període de 2008, i destaquen les d'Astúries, 
Múrcia, Aragó i Castella-la Manxa, amb caigudes superiors a l'11%. De la mateixa 
manera, el preu de l'habitatge ha descendit en totes les províncies espanyoles, 
especialment a Terol, Albacete, Màlaga, Toledo i Ciudad Real. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

http://www.diaridegirona.cat/tema-dia/2009/10/14/compra-pisos-girona-puja-cop-des-linici-crisi-immobiliagraveria/363261.html
http://www.diaridegirona.cat/economia/2009/10/16/govern-detecta-descens-del-69-preu-lhabitatge-comarques-gironines/363677.html


 
• Baixa un 51,1 per cent l´inici de pisos protegits a la demarcació 

El darrer Informe continu sobre el sector de l'habitatge a Catalunya que elabora la 
Secretaria d'Habitatge de la Generalitat posa en evidència que la dinàmica del sector de 
la construcció és encara molt negativa. D'entre les xifres noves que ofereix l'estudi, 
destaca el d'habitatges protegits o amb ajut públic iniciats. 
A les comarques gironines se'n van començar 343 entre gener i setembre, cosa que 
suposa un descens del 51,1% respecte al mateix període de l'any anterior. És el 
descens més elevat de tot Catalunya, on la caiguda mitjana de l'inici d'habitatge 
protegit va ser del 29,7%. 
El volum més baix de la història 
Pel que fa al total d'habitatges iniciats, l'informe es limita a recuperar les dades dels 
col·legis d'aparelladors a finals del primer semestre, que indiquen un descens de 
l'activitat del 72,9% a les comarques gironines, que es veuen superades per les de 
Lleida (-83,2%). Tot i registrar caigudes importants, Barcelona (-68,8%) i Tarragona (-
59%) van experimentar un millor comportament. Segons l'informe de la Generalitat, 
l'estadística d'habitatges iniciats "arriba als llindars més baixos de la història 
documentada". 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
• La renda mensual dels lloguers cau un 17,6% a la ciutat de Girona 

El nombre de contractes de lloguer a Catalunya ha pujat un 14% el mes de juny 
respecte d'un any abans. Així, si el primer semestre de l'any passat es van signar 
39.212 contractes, aquesta xifra ha pujat fins als 44.705 el primer semestre de 2009, 
segons va informar ahir el Departament de Medi Ambient i Habitatge.  
Les dues principals ciutats gironines, presenten comportaments diferents. A Girona es 
van formalitzar prop d'un miler de contractes, el que suposa un creixement del 25,5% 
respecte el primer semestre de l'any passat. Tot i que aquesta pressió a l'alça del 
nombre de llogaters, els preus de les rendes mensuals s'han enfonsat un 17,6% anual, 
fins a situar-se n una mitjana de 642 euros. Aquest descens -el més elevat de totes les 
ciutats catalanes- evidencia que la capital de la demarcació tenia molts pisos buits, o 
que molts habitatges nous pendents de vendre s'han incorporat al mercat de lloguer. 
Pel que fa a Figueres, en els primers sis mesos de l'any s'han formalitzat uns 750 
contractes d'arrendament, el que suposa un increment anual del 6,5 per cent. No 
obstant això, la renda mensual que paguen els llogaters ha pujat un 1,4% l'últim any, 
fins a situar-se en una mitjana de 631 euros. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
• L´aeroport de Girona augmenta un 3% els viatgers el setembre i és el que 

més creix entre els grans 
En l'acumulat dels tres primers trimestres perd un 4,7% de passatgers però és també 
dels que millor suporta la crisi. 
Per brots verds, els de l'aeroport de Girona, que sembla haver superat definitivament la 
crisi que també l'havia afectat. Després de vuit mesos amb decreixement i lleugers 
repunts al juliol i l'agost, el passat setembre va assolir la xifra de 542.747 passatgers, 
cosa que significa un augment del 3% respecte al setembre de 2008, en uns moments 
en què la majoria d'aeroports continuen amb xifres negatives. Entre els 15 aeroports 
més importants de l'Estat, només tres presenten xifres millors que el setembre de 
2008: el de Girona i els de Madrid i Alacant, però aquests dos amb increments inferiors 
al de Girona, del 0,1% i del 1,1% respectivament. 
En l'acumulat entre gener i setembre l'aeroport de Girona registra encara un 
decreixement del 4,7% respecte els tres primers trimestres de 2008, amb un total de 
4.178.373 passatgers. Una xifra que de tota manera també és de les millors entre els 
aeroports més importants, ja que només Eivissa (-2,1%) obté millors resultats. De fet, 
les pèrdues al global dels aeroports espanyols entre gener i setembre en número de 
passatgers han estat del 10%. 
Les dades corresponents al mes de setembre han estat encara més positives per 
Girona pel que respecte a càrrega i descàrrega, un dels punts febles del mateix. Les 
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969 tones transportades aquest mes suposen una millora del 617% respecte setembre 
de 2008. 
El nombre d'operacions aeronàutiques a Girona, un total de 4.426, també suposa un 
increment respecte al setembre de 2008, en aquest cas del 5,3%. Cal ressaltar que tan 
en operacions com en càrrega i descàrrega la majoria d'aeroports -i també el global de 
tots ells- han obtingut resultats negatius. 
A la resta de l'Estat els aeroports espanyols van registrar el setembre 17,8 milions de 
passatgers i 191.000 operacions aeronàutiques. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dimecres 21 d’octubre de 2009 
 

• Marroquins i equatorians concentren la pèrdua d´ocupació estrangera a 
Girona 
La Seguretat Social a la demarcació ha perdut prop de 6.000 cotitzants estrangers en 2 
mesos. 
Fa mesos que les estadístiques d'atur registrat mostren com els immigrants resulten 
més perjudicats per la pèrdua d'ocupació. No obstant això, hi ha col·lectius que han 
notat més la crisi. Seria el cas dels marroquins o dels equatorians, amb pèrdues de 
llocs de treball que superen el 20% anual. 
Segons dades de la Tresoreria de la Seguretat Social a Girona a tancament del primer 
semestre, marroquins (11.193) i romanesos (5.064) són els col·lectius amb més 
treballadors afiliats a la demarcació. 
De forma més moderada, i amb un comportament millor que el general a la 
demarcació, trobem retallades de l'afiliació que no arriben al 6% anual en el cas dels 
romanesos, els bolivians, els indis i els xinesos. Un cas a part són els hondurenys, el 
nombre de cotitzants dels quals ha augmentat un 15,56% en un any. 
El final de l'estiu i dels treballs de temporada han accelerat la pèrdua de cotitzants 
estrangers a la demarcació. Així, en només dos mesos -agost i setembre- gairebé 
s'han donat de baixa de la Seguretat Social 6.000 immigrants residents a Girona. 
A finals de setembre hi havia 51.464 treballadors estrangers amb alta laboral a les 
comarques gironines, un 15% menys que un any abans. Segons dades del Ministeri de 
Treball, l'afiliació mitjana el mes de setembre va ser de 54.104. D'aquests, la gran 
majoria -un 70%- procedeixen de fora de la Unió Europea. També queda 
descompensat el gènere dels immigrants que cotitzen a Girona, ja que més del 60% 
són homes. Segons el règim en el qual cotitzen, 41.362 ho fan en el règim general i 
6.272 estan afiliats al règim de treballadors autònoms. Més minoritaris són els 
treballadors agraris (3.619), els empleats de la llar (2.152) i els treballadors del mar 
(339). 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

Dijous 22 d’octubre de 2009 
 

• La crisi passa factura a les ETT i tanquen un 33% menys de contractes a 
Girona 
La durada més habitual d'aquestes contractacions a la demarcació és de només un dia. 
La dinàmica negativa del mercat de treball està passant factura a les empreses de 
treball temporal (ETT). Concretament, a les comarques gironines han formalitzat 
14.950 contractes entre gener i setembre, un 32,57% menys que en els tres primers 
trimestres de 2008. Per edats, la meitat dels contractes s'ha fet a menors de 30 anys. 
La durada més habitual de les contractacions és d'un dia; fins a 1.933 gironins han 
signat a través d'ETT contractes de només una jornada de treball. 
En els darrers anys, les ETT a Girona havien formalitzat la posada en disposició d'uns 
30.000 contractes anuals. Hauríem de remuntar-nos al 2003 (21.987) per trobar una 
xifra tan baixa com la del present exercici. En els tres primers trimestres de l'any, les 
empreses de treball temporal a la demarcació han tancat 14.950 contractacions, de les 
quals 7.944 van correspondre a homes i 7.006 a dones. 
Entre les dades que recull l'estadística del Departament de Treball, cal esmentar l'edat 
dels treballadors a qui se'ls van fer contractes. El gruix d'aquests es concentra entre el 
grup dels treballadors joves, amb edats compreses entre els 20 i els 30 anys. En total, 
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aquest col·lectiu acumula 6.238 contractes, seguit dels que tenen edats entre els 30 i 
els 45 anys (5.992 contractes). 
Pel què fa a la durada de les relacions laborals, la major part (6.380) no tenia 
especificat el temps de contractació. Dels que sí el tenien, fins a un total de 1.933, el 
13% del total només tenia un dia de durada. A continuació, se situaven els de més de 
30 dies (1.584) i els d'entre 5 i 10 dies (1.512). 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Divendres 23 d’octubre de 2009 
 

• Les vendes d´automòbils creixen un 35% a Girona les tres primeres 
setmanes d´octubre 
Els compradors gironins aprofiten els darrers dies de vigència del Pla 2000E, que ja ha 
esgotat el 90% del seu pressupost. 
El Pla 2000E d'ajuts a la compra d'automòbils està a punt d'esgotar el seu pressupost, 
per això els compradors estan accelerant les seves compres les últimes setmanes. 
Segons dades de l'Associació de Venedors Ganvam, les matriculacions d'automòbils a 
Girona es van situar en 728 unitats en els vint primers dies d'octubre, fet que suposa 
una pujada del 35,6% respecte al mateix període de 2008. 
El president de l'Associació Nacional de Venedors de Vehicles a Motor (Ganvam), Juan 
Antonio Sánchez Torres, va demanar ahir a Barcelona una pròrroga de les ajudes dels 
plans estatal i autonòmics per a la compra de cotxes, almenys durant dotze mesos 
més, per evitar una nova frenada de vendes. 
Segons dades de l'associació, les matriculacions d'automòbils a Catalunya es van 
situar en 8.072 unitats en els vint primers dies d'octubre, fet que suposa un augment 
del 26,8% respecte al mateix període de l'any 2008 
Els venedors de cotxes consideren que "la mort prematura" del Pla 2000E produirà una 
situació dramàtica entre les pimes distribuïdores i indiquen que el 10% dels 
concessionaris han tancat els seus negocis des que es va iniciar la crisi, cosa que ha 
suposat la pèrdua de prop de 30.000 llocs de treball. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
• Els hotels gironins perden un 7% de pernoctacions respecte a setembre de 

2008 
Els clients estatals pràcticament s'han mantingut, mentre  que hi ha hagut unes 90.000 
pernoctacions menys d'estrangers. 
Els hotels gironins han viscut un mal setembre, almenys si es compara amb els mesos 
de juliol i agost. Mentre que en aquests darrers els descensos respecte a 2008 van ser 
sorprenentment -per estar en època de crisi- baixos, el mes de setembre han obtingut 
un 7% menys de pernoctacions que en el mateix període de 2008, cosa que equival a 
dir unes 100.000 menys. L'Institut Nacional d'Estadística va donar a conèixer ahir totes 
aquestes dades. 
El que s'ha repetit altra vegada com en els mesos de ple estiu és el manteniment del 
turisme estatal, atribuït des dels sectors turístics al fet que la crisi ha provocat que 
moltes famílies optessin pel turisme de proximitat. Així, les pernoctacions de turistes 
estatals en hotels gironins han passat de les 302.674 de setembre de 2008 a les 
298.404 del mateix mes de 2009. Un descens a penes imperceptible de l'1,5%. En 
canvi, les pernoctacions de turistes internacionals han baixat de 1.071.526 a 980.655, 
pràcticament 90.000 menys, que suposen un descens percentual del 8,5%. 
El descens experimentat pels hotels gironins no és -com va ser en els mesos d'estiu- 
més atenuat que en altres demarcacions. Es tracta d'un descens superior al de la 
mitjana estatal i també a la mitjana catalana, cosa que no va succeir els mesos de juny, 
juliol i agost. 
De tota manera, cal matisar els lleus descensos en pernoctacions, ja que arriben 
després de fortes retallades en els preus dels hotels, de manera que les recaptacions 
podien haver sofert baixades molt superiors. El mateix INE informava que els preus 
hotelers van retrocedir a l'Estat un 6,8% el setembre respecte al mateix mes del 2008. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
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• Girona és la província menys afectada d´Europa per malalties 
cardiovasculars 
Tot i algunes dades baixes es preveu que en 20 anys sigui una epidèmia mundial. 
Són molts els ciutadans gironins, espanyols i europeus que pensen que tenen salut 
quan, en realitat, pateixen algun tipus de malaltia cardiovascular. La detecció 
d'aquestes dolències és deficitària encara al món, motiu que incrementa l'índex de 
mortalitat per aquesta causa, que sumada als mals hàbits de la població provoca que 
les xifres incrementin any rere any. 
Segons les dades tractades en el marc del Congrés de les Malalties Cardiovasculars 
que va iniciar-se ahir i que se celebra a Barcelona fins dissabte, la província de Girona 
és la regió d'Europa que té un índex de mortalitat més baix respecte a les defuncions 
causades per les malalties cardiovasculars. De fet, la incidència d'aquest conjunt de 
dolències se situa amb una mortalitat mitjana de 211 casos per cada 100.000 habitants, 
molt per sota de la xifra espanyola, que incrementa fins als 315, i fins i tot de la resta de 
demarcacions de Catalunya. 
En la sessió d'ahir del Congrés es va posar de manifest que la mort per malaltia 
cardiovascular es pot prevenir en molts casos, però el secretari general de la Societat 
Espanyola de Cardiologia (SEC), Esteban López, que presentava l'informe 2009 
realitzat per aquesta entitat va lamentar el fet que les administracions "relaxen" les 
mesures preventives que podrien evitar milers de mort cada any a Espanya. 
Malgrat que Espanya estigui entre els països que tenen un índex més baix de mortalitat 
per aquesta causa, i que Catalunya sigui una de les regions que ha obtingut millors 
resultats en els diversos estudis realitzats en l'àmbit europeu, la realitat es manté 
essent dura i alarmant, ja que a Espanya cada any moren per una malaltia 
cardiovascular més de 80.000 persones (35% de la mortalitat total) i la tendència es 
preveu a l'alça. 
Un exemple de la possible evolució és l'augment que ha viscut l'índex de mortalitat en 
els últims quatre anys. Segons l'OMS i amb dades mundials, mentre que el 2005 van 
acumular-se un total de 17,5 milions de defuncions (30%) l'informe presentat revela 
amb dades actuals que només a Europa ho han fet 4,35 milions. És més, el futur 
respecte a aquestes malalties es veu alarmant ja que en tan sols sis anys, els estudis 
indiquen que la mortalitat per algun tipus de dolència cardiovascular pot arribar a la 
xifra de 20 milions. De fet, no es descarta, sinó que es tem que en un període de 15 o 
20 anys pugui convertir-se en una epidèmia. 
Com a dada positiva cal remarcar que Espanya és dels països amb una taxa més 
baixa, juntament amb França, Suïssa i Itàlia. És més, Catalunya, ha estat durant molts 
anys un dels territori que presentaven tant en homes com en dones un nombre d'infarts 
miocardis més baix d'Europa (projecte Mònica desenvolupat entre els 80 i els 90).  
Ara bé, les diverses fases dels estudis Europaspire realitzades des del 1995 al 2007, 
indiquen que Europa, incloent Espanya, no es determina ni la manera d'aconseguir 
l'objectiu de prevenció secundària d'aquestes dolències, ni un control eficient dels 
pacients amb alt risc, així com uns nivells acceptables en la pressió arterial, el perfil 
lípid (triglicèrids i colesterol LDL) i la glucèmia (diabetis) d'aquest grup de persones. De 
fet, l'estudi indica que la taxa d'Espanya ha incrementat un 2,1% anual en els últims 
anys a causa dels hàbits de la societat (sedentarisme) i l'abandó de la dieta 
mediterrània. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Divendres 30 d’octubre de 2009 
 

• Girona és la província amb la taxa de mortalitat més baixa de Catalunya 
 

Girona és on hi va haver menys defuncions durant el 2008 en base a les dades que va 
publicar ahir l'Institut d'Estadística de Catalunya. Al Ripollès i la Garrotxa hi ha una taxa 
de mortalitat més elevada i, de la mateixa manera, hi ha la mitjana d'edat més elevada 
de les comarques de Girona. La Cerdanya va ser la comarca on les estadístiques van 
ser més baixes. 
Girona és la província amb la taxa de mortalitat més baixa de les quatre províncies 
catalanes. L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) publicava ahir les dades 
territorialitzades que indiquen que a les comarques de Girona hi va haver una taxa de 
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mortalitat de 7,95 durant el 2008. És a dir, durant l'any passat van morir 7,95 gironins 
per cada mil habitants. 
Les dades de la província de Girona baixen respecte al 2007 quan la taxa es va situar 
en el 8,02 o respecte al 2006, que va ser del 8,08. De fet, la dada de 2008 és la xifra 
més baixa des que l'Idescat recull aquestes estadístiques, a partir del 1986. Una 
tendència que es repeteix en totes les províncies catalanes.  
Respecte a Catalunya, Barcelona i Tarragona se situen en segon i tercer lloc 
respectivament amb unes taxes de 8,05 morts a la província barcelonesa per cada mil 
habitants i de 8,12 a Tarragona. Lleida amb 9,8 és la demarcació amb una estadística 
de mortalitat més elevada. 
Un altre indicador sorprenent són les taxes de mortalitat infantil. En aquest apartat les 
dades per províncies tenen modificacions. No obstant això, a Girona amb un 2,25 
d'infants morts per cada mil és la taxa més baixa de Catalunya. La més alta és per a 
Tarragona, amb un 4,82, mentre que Lleida amb un 2,32 i i Barcelona amb un 3,02 són 
la segona i tercera província, respectivament. 
Per comarques, i fora ja de la taxa de mortalitat infantil, només l'Alt Empordà (7,86), la 
Selva (6,9) i la Cerdanya 6,58) se situen per sota la mitjana provincial. La resta tenen 
taxes d'entre 8 i 9 morts per cada mil habitants, excepte la comarca de la Garrotxa, que 
té una taxa de mortalitat de 10 morts per cada mil habitants i el Ripollès, que encapçala 
aquesta llista amb una taxa de 12,6. Respecte a Catalunya aquesta comarca se situa 
com la vuitena zona amb una estadística de defuncions més elevada. La comarca del 
Priorat amb 14,42 té la xifra de mortalitat més elevada de Catalunya. Per tant, si 
l'estadística de la província de Girona és la més baixa, lògicament la taxa se situarà per 
sota la mitjana de la comunitat autònoma. En concret, a Catalunya la taxa se situa en 
8,15 i només la supera la província de Lleida, amb 9,8 mort per cada mil habitants. 
I si el Ripollès i la Garrotxa tenen les estadístiques més elevades, de la mateixa 
manera tenen les mitjanes d'edat més elevades. D'aquesta manera, la mitjana d'edat al 
Ripollès se situa en els 45,41 anys i a la Garrotxa, en 42,75. En canvi el Gironès té 
amb 38,17 anys la mitjana d'edat més jove de les comarques de Girona seguit dels 
selvatans, amb una mitjana de 39,29 anys. 
Per últim, les dones són el sexe, en base a les dades de l'Idescat de 2008, amb menys 
defuncions. No obstant això, la diferència no és significativa ja que van morir 229 
homes més respecte a les dones. A tota la província van morir un total de 5.723 
persones, de les quals 2.976 van ser homes i 2.747 van ser dones. Les comarques 
amb més defuncions van ser la Selva (1.104) i la comarca del Gironès, amb 1.280 
defuncions. Les que menys van ser la Cerdanya, amb 117, i la comarca del Pla de 
l'Estany, amb 285 morts. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
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Dimarts 1 de desembre de 2009 
 

• Els contractes a través d'empreses de treball temporal cauen un 30% aquest 
any 

 
Les empreses de treball temporal (ETT) han fet un total de 16.888 contractes a les 
comarques gironines entre els mesos de gener i octubre d'aquest any, que representa 
un descens del 30% en comparació al mateix període del 2008, en què la xifra total de 
contractacions va ser de 24.210. La crisi, doncs, també s'ha fet palesa entre les ETT, 
malgrat que els últims mesos d'aquest any s'ha registrat una certa recuperació després 
que, entre els mesos de febrer i maig es produís una caiguda important. Per exemple, 
el nombre de contractacions per ETT al febrer va ser de 1.244 quan, a l'octubre, es va 
arribar a les 1.938. 
Dels 16.888 contractes de posada a disposició, 9.035 van correspondre a homes i 
7.853, a dones. Pel que fa a la franja d'edat més contractada trobem les persones 
d'entre 30 i 45 anys (6.861). I els menors de dinou anys són els menys contractats 
(1.196). Pel que fa a la resta de franges d'edat, 3.561 contractes van ser de persones 
entre els 19 i els 24; 3.421, d'entre 25 i 30 i 1.849, majors de 45 anys. 
Tenint en compte la durada del contracte, gairebé la meitat van ser per un temps 
indeterminat (7.198). Pel que fa als contractes de més de 30 dies, la xifra se situa en 
1.767; els de 15 a 30 dies van ser 1.571; els de 10 a 15, 620; els de 5 a 10, 1.720; els 
de 3 a 5 dies, 740; els d'1 a 3, 1.081 i, els contractes de tan sols un dia de durada, 
2.190. 
Ampliar la notícia:El Punt 

 
• El nombre de caps de porcí a la demarcació de Girona creix un 31% en un 

any i se situa en 898.653 
 

El cens de bestiar porcí a les comarques gironines es va tancar el 2008 amb 898.653 
animals, un 31% més que l'any anterior, en què la xifra era de 685.327. Es tracta d'una 
empenta molt positiva per al sector tenint en compte que el balanç del decenni 
comprès entre el 1997 i el 2007 era d'un descens del 16,3%, segons dades de 
l'Observatori del Porcí. Girona, juntament amb Tarragona, eren les úniques 
demarcacions que presentaven una evolució negativa, enfront el creixement del 62,6% 
de Lleida i del 18% de Barcelona. 
El desenvolupament del sector en aquests deu anys ha estat desigual i amb alts i 
baixos. El 1997 el cens porcí a la demarcació era de 819.484 animals, el 2000 la xifra 
va pujar fins a 909.415, mentre que el 2003 es feia palès un descens que situava el 
cens en 860.814 caps, que va culminar el 2007 amb una de les xifres més baixes del 
decenni (685.325). 
Malgrat això, es detecta una revitalització el 2008, que podem fer extensiu 
pràcticament arreu del país. En total, a Catalunya, el cens porcí se situa en 6,6 milions 
de caps, dels quals més de la meitat es troben a la demarcació de Lleida (3,4 milions), 
seguit de Barcelona (1,7 milions). Tarragona és el territori que tanca el rànquing, per 
darrere de Girona, amb 553.529 caps. 

http://www.elpunt.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/110322-els-contractes-a-traves-dempreses-de-treball-temporal-cauen-un-30-aquest-any.html


El 2008 es van registrar a la demarcació 1.320 explotacions de porcí. I la comarca 
capdavantera és l'Alt Empordà, amb prop de 300.000 caps de bestiar. Es troba entre les 
deu comarques que concentren el cens porcí del país. 
Ampliar la notícia:El Punt 

 
• Girona ha registrat 459 nous diagnòstics de sida amb 7 anys 
 

La regió sanitària de Girona ha registrat 459 diagnòstics de sida entre els anys 2001 i 
2008, la qual cosa suposa el 8,4% dels nous casos notificats a Catalunya durant aquest 
període. La seva incidència ha estat molt més alta en els homes, que signifiquen el 
74,1% dels afectats, que en les dones, que només representen el 25,9% dels casos.  
El Departament de Salut ha fet públiques aquestes dades per commemorar el Dia 
Mundial de la Sida, que se celebra avui. Segons indica el Govern català, la principal 
transmissió del virus VIH entre els nous diagnòstics és la via sexual, que és el que 
succeeix en el 79,6% dels casos (43,5% en relacions heterosexuals i 36,1% en 
relacions homosexuals). En aquest sentit, s'ha detectat un augment de la infecció per 
relacions sexuals no protegides, especialment entre homes. En segon lloc, les 
transmissions es produeixen per via intravenosa (és a dir, a través de la injecció de 
drogues) i, finalment, el 5,9% de les vies no queden clares. En l'àmbit tot Catalunya, la 
població més afectada és la que es troba en la franja d'edat d'entre els 25 i els 39 anys.  
La sida no escapa de la demografia i per això en els darrers anys ha augmentat el 
percentatge de declaracions en població immigrant. Des de la implantació del sistema 
d'informació dels nous diagnòstics d'infecció, indica Salut, el percentatge de 
notificacions en població immigrada ha anat augmentant any rere any, i ha passat del 
24,3% que significaven l'any 2001 fins al 47,1% del 2008 passat.  
A tot el territori català es registren actualment una mitjana de 600 noves infeccions 
anuals, la qual cosa significa una estabilització de l'expansió de la malaltia. El Centre 
d'Estudis Epidemològics de la sida i altres infeccions de transmissió sexual (Ceeiscat) va 
registrar des de 2001 fins a finals de 2008 5.146 diagnòstics d'infecció (el 77,7% dels 
quals eren homes i el 22,3%, dones). Des del 1981, la xifra ascendeix a 16.2304. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

Dimecres 2 de desembre de 2009 

 

• La compra d´habitatge a Girona cau un 32% anual 

Tot i que les estadístiques mensuals de compravenda de l'Institut Nacional d'Estadística 
començaven a assenyalar la recuperació del mercat immobiliari gironí, el Col·legi de 
Registradors de la Propietat ha constatat que la realitat del sector és encara molt 
precària a la demarcació. 

De setembre de 2008 a setembre de 2009, a Girona s'han registrat 7.241 operacions de 
compravenda, fet que suposa un descens del 32% anual. L'evolució trimestral és 
lleugerament més positiva, ja que reflecteix un descens del 0,66%, atribuïble a la 
venda d'habitatge nou (-4,97%), ja que el mercat de segona mà repunta un 5,3%. 
Segons els registradors, els principals descensos anuals d'operacions immobiliàries es 
donen a províncies litorals, on el pes de les segones residències és major. Aquest seria 
el cas de Girona, però també de Tarragona (-43%), Alacant (-36%), les Illes Balears (-
36%) o Tenerife (-34%). 

En el conjunt de l'Estat, el nombre total d'operacions de compravenda d'habitatges 
registrades en el tercer trimestre de l'any va ascendir a 110.709. Aquesta xifra suposa 
un discret descens anual de només el 15,4% i un ascens trimestral -el primer en més 
de tres anys- de gairebé el 10%. 

Aquest increment trimestral del 9,78% (9.859 operacions més) respecte al període 
d'abril a juny trenca amb la tendència descendent que havien seguit les compravendes 
en els últims 13 trimestres. És la primera vegada en tota la sèrie històrica dels 

http://www.elpunt.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/110268-el-nombre-de-caps-de-porci-a-la-demarcacio-de-girona-creix-un-31-en-un-any-i-se-situa-en-898653.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2009/12/01/girona-ha-registrat-459-nous-diagnostics-sida-7-anys/373084.html


registradors, que es va posar en marxa el 2006, que aquest índex escala 
trimestralment. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

Dimecres 2 de desembre de 2009 

 

• L´atur registrat el novembre a Girona augmenta en més de 2.500 persones 

L'atur va augmentar de 2.512 persones a la demarcació de Girona el mes de novembre, 
fins a les 53.761, cosa que suposa un increment del 4,9% si ho comparem amb el mes 
anterior. És l'increment més elevat de tot Catalunya i el cinquè més gran de totes les 
demarcacions de l'Estat. És el cinquè mes consecutiu que Girona registra un augment 
del nombre de desocupats després del descens experimentat des de la primavera. 
Segons dades del Ministeri de Treball, si ho comparem amb el mateix mes de l'any 
anterior, l'augment de l'atur ha estat de 13.736 persones, fet que suposa un augment 
del 34,32%. Del total d'aturats a les comarques de Girona, 30.029 són homes i 23.732 
són dones. 

Tots els sectors productius van incrementar el nombre d'aturats. El de serveis és, de 
llarg, el que va generar més desocupació el novembre, 1.730 persones, fins a arribar a 
les 30.182. També destaca l'augment de 431 persones en la construcció, que compta 
amb 11.823 aturats. 

D'altra banda, la indústria gironina, força afectada per la presentació d'expedients de 
regulació d'ocupació, pateix un increment molt moderat de l'atur: 24 persones al 
novembre fins a completar 8.444 desocupats registrats. 
Respecte als estrangers que estan a l'atur a Girona, 860 provenen de l'agricultura; 
1.600, del sector industrial; 4.585, de la construcció; 8.034 són del sector serveis, i el 
grup que no tenia una feina anterior puja a 1.098 persones. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

Dilluns 7 de desembre de 2009 

 

• El preu del sòl urbà a Girona segueix caient i retrocedeix al nivell de fa 5 anys 

El preu del sòl urbà, que suposa entre el 40% i el 60% del preu final dels habitatges, 
segueix la seva tendència a la baixa a les comarques gironines. Segons les últimes 
dades del Ministeri de l'Habitatge, corresponents al segon trimestre, el preu mig se 
situa en 175,9 euros per metre quadrat. Això suposa un descens trimestral del 7% 
anual i tornar a nivells de l'any 2004. 

La tendència experimentada a Girona és similar a la del conjunt de l'Estat, on els preus 
cauen un 4,3% en un any, malgrat que en el segon trimestre van experimentar un 
lleuger repunt del 3,7%. La mitjana estatal del preu del sòl urbà se situa en 247,6 
euros per metre quadrat. 

El sòl és un dels actius immobiliaris que més va patir la bombolla del sector. El director 
d'Anàlisis i Investigació de Mercats de la consultora immobiliària Aguirre Newman, 
Javier García-Mateo argumentava aquesta setmana que la sobrevaloració del sòl té 
difícil solució "a curt termini" 

Segons la seva opinió, la solució passarà "ineludiblement" per conèixer la capacitat real 
que tenen les entitats financeres d'assumir les pèrdues derivades de les provisions per 
la depreciació del valor de determinats sòls. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
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Dimarts 8 de desembre de 2009 

 

• Els sectors industrials gironins han perdut un 13% de llocs de treball en un 
any 

Els sectors industrials de les comarques gironines han perdut gairebé un 13% de llocs 
de treball en poc més d'un any i, concretament el sector de la construcció, des de 
l'estiu del 2007 fins, ha quedat amb un 40% menys d'ocupació. Aquestes dades es 
destaquen en un informe de la Cambra de Comerç de Girona. Segons s'hi indica, ara 
«l'escenari és menys fosc». 

La pèrdua de llocs de treball ha estat una constant en el darrer any. A més de les 
pèrdues del 13% de llocs de treball en els sectors industrials i a la davallada de feina en 
el sector de la construcció, el sector de serveis tampoc ha aconseguit mantenir els llocs 
de treball i, a l'octubre, registrava una variació negativa interanual del 2,8%. 

Un informe de la Cambra de Comerç de Girona posa de manifest, però, que «tot i que 
la situació continua sent dolenta, les últimes dades de l'evolució econòmica dibuixen un 
escenari menys fosc que mesos enrere». El cap d'àrea d'estudis econòmics de la 
Cambra, Pere Busquets, va destacar ahir que el ritme de caiguda dels diferents 
indicadors s'ha reduït, tot i que «això no es reflecteix de moment en el mercat de 
treball». 

Alguns puntals de l'economia gironina també s'han vist afectats durant aquest darrer 
any per la crisi. Fins a l'octubre, el nombre de viatgers allotjats en establiments hotelers 
es va veure reduït d'un 5,8% en relació a l'any anterior, i també va disminuir-ne 
l'estada mitjana. Les exportacions també s'han reduït, del 14,5%, i el saldo dels crèdits 
concedits va disminuir de 1.200 milions d'euros en un any, en part per les dificultats 
d'accés al crèdit, però també per la moderació del consum. El cap de l'àrea d'Estudis 
Econòmics de la Cambra de Comerç va destacar, però, que «és previsible que a final 
del 2010 ja hi hagi símptomes de recuperació» en l'economia gironina. 
ALGUNS INDICADORS  

Habitatges iniciats  
a les comarques gironines 
Del gener fins al setembre: 2.138. 
Variació interanual: -58,2% 
Matriculacions de vehicles 
Del gener fins a l'octubre: 16.106 
Variació interanual: -28,3% 
Viatgers en hotels 
Del mes de gener fins a l'octubre: un total  
de 2.657.332 
Variació interanual: -5,8% 
Pernoctacions en hotels: 
Del mes de gener fins a l'octubre: un total  
de 9.894.193 
Variació interanual: -8,6% 
Ampliar la notícia:El Punt 
 
 

Dilluns 14 de desembre de 2009 
 

• Girona ha creat uns 90 carrers en els últims deu anys pel creixement de la 
ciutat 
El sector sud és on més espais de nova creació s'han generat en l'última dècada i la 
capital té ara prop de 900 vies. 

http://www.elpunt.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/112986-els-sectors-industrials-gironins-han-perdut-un-13-de-llocs-de-treball-en-un-any.html


En els últims deu anys la ciutat de Girona ha creat prop de 90 carrers, places, rotondes 
i jardins com a conseqüència del creixement de la ciutat amb nous sectors i noves 
urbanitzacions. També en l'última dècada s'han perllongat un total de 37 carrers, 
alguns dels quals vies molt conegudes, com ara Emili Grahit o Migdia; les 
reurbanitzacions que s'han fet han permès allargar aquests carrers amb més portals. 
Amb tots aquests nous carrers, Girona s'acosta gairebé a les 900 vies, jardins i places. 
Una assignatura pendent és augmentar la presència de noms de dones als carrers de la 
capital, ja que de la norantena de vies noves, només una dotzena s'han dedicat a 
personalitats femenines. Els últims carrers creats han recordat Sebastià Salellas o Maria 
Laffite. 

El desenvolupament urbanístic implica una qüestió administrativa molt important per als 
futurs residents d'aquells nous carrers i places, com és la creació i denominació dels 
nous espais públics que es generen. La regidora de Mobilitat i Via Pública, Isabel 
Salamaña, explica que des de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) és 
l'encarregada de fer un estudi i analitzar en cada cas si cal crear carrers nous o per la 
seva situació només cal perllongar vies que ja existien. En aquest punt és quan els nous 
espais passen a l'arxiu històric de Girona, des d'on es fan les propostes dels noms nous 
«tenint en compte que siguin personatges rellevants vinculats a la ciutat o al país». 

Si s'analitzen els carrers que s'han creat en l'última dècada, s'observa que molts carrers 
o prolongacions s'han fet al sector sud de la ciutat, com ara les places Valentí Fargnoli 
o Celestina Vigneaux, però també en sectors com ara el de Mas Ramada o el de 
Domeny, on s'han creat carrers com ara la rambla Tete Montoliu o el carrer Maria 
Àngels Anglada. 
Ampliar la notícia:El Punt 
 
 

Dimecres 16 de desembre de 2009 
 

• L´IPC se situa en positiu a Girona després de vuit mesos de taxes negatives 

La taxa d'inflació se situa en el 0,4%, per sota la catalana (0,7%) i per sobre l'estatal 
(0,3%) 

Els preus van pujar mig punt el novembre a les comarques gironines i situen la taxa 
d'inflació interanual en el 0,4%, que torna a nivells positius després de vuit mesos 
consecutius en negatiu. Segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), en el conjunt de 
l'Estat, la taxa d'inflació puja fins al 0,3%, mentre que a Catalunya es dispara fins al 
0,7%. L'increment mensual més destacat en els preus a Girona el va registrar el grup 
del vestit i calçat. 

El secretari d'Estat d'Economia, José Manuel Campa, considera que ha quedat 
"superada" la caiguda "transitòria" que els preus de consum han registrat en els últims 
vuit mesos fins al novembre passat, un "episodi" que, va insistir, "no ha estat deflació", 
i que va atribuir a l'evolució del preu del petroli. 

El preu del barril Brent de petroli -de referència a Europa- va arribar el novembre els 
77,58 dòlars, gairebé 23 dòlars més que els 54,75 que costava un any abans.  
Segons càlculs de l'INE, el novembre els grups de la "cistella de preus" que més van 
pesar en l'IPC interanual van ser el transport, que va pujar el 0,9% -el primer registre 
positiu des d'octubre de 2008- per l'alça de carburants i lubricants, seguit del vestit i el 
calçat. 

Ampliar la notícia:El Punt 
 
Dissabte 19 de desembre de 2009 

 

• El nombre d'ERO s'ha quadruplicat aquest any i uns 6.000 gironins han 
quedat afectats 

http://www.elpunt.cat/noticia/article/1-territori/6-urbanisme/112441-girona-ha-creat-uns-90-carrers-en-els-ultims-deu-anys-pel-creixement-de-la-ciutat.html
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Fins a l'octubre se n'han autoritzat 200, dels quals 176 són de suspensió temporal de 
feina o de reducció de jornada. 

La crisi econòmica va esclatar el darrer trimestre del 2008, però ha estat aquest any 
que ha fet estralls. Ho demostra el nombre d'expedients de regulació d'ocupació (ERO), 
que quasi s'ha quadruplicat a la demarcació de Girona. Segons dades del Departament 
de Treball, fins al mes d'octubre es van autoritzar 200 expedients de regulació –quan 
en el mateix període de l'any passat la xifra era de 56–, que han deixat sense feina 
5.675 treballadors, dels quals 4.710 han hagut d'anar a l'atur de manera temporal o bé 
han reduït la jornada. El 2008 el nombre de gironins afectats pels ERO era de 958 (679 
per expedients de suspensió temporal). Tot i això, l'anàlisi positiva és que des de tots 
els àmbits es preveia que aquest hivern seria encara més dur del que és. 

La indústria ha estat, sens dubte, la gran damnificada pels expedients de regulació 
d'ocupació. Dels 200 ERO autoritzats, 122 corresponen a aquest sector. La resta es 
reparteixen de la manera següent: 55 en els serveis, divuit en la construcció i cinc en 
l'agricultura. Pel que fa als tipus d'expedients, queda clar que la majoria d'empreses 
opten per regulacions temporals que els permetin guanyar temps per recuperar 
l'activitat productiva. Així, només 24 dels 200 ERO van comportar rescissió de 
contractes. De suspensió temporal de feina n'hi va haver 121 i de reducció de jornada 
(treballar menys hores al mes), 55. 
Ampliar la notícia:El Punt 

 

Dimarts 22 de desembre de 2009 

 

• El nombre d´habitatges iniciats a Girona es desploma un 58% fins al 
setembre 

Les comarques gironines, amb el 10% de la població, concentren el 22% dels pisos que 
s'han començat a Catalunya. 

La saturació que provoca l'estoc d'habitatge sense vendre manté paralitzat el sector de 
la construcció residencial. Com que no es ven, els promotors fa mesos que 
pràcticament no comencen una obra, a l'espera de tirar endavant l'excedent acumulat. 
De gener a setembre d'aquest any s'ha iniciat a Girona la construcció de 2.139 
habitatges, xifra que suposa un descens anual del 58 per cent.  
Tot i que els promotors calculen que a Girona hi ha un excedent d'habitatge sense 
vendre superior als 12.000 habitatges, el nombre de vivendes iniciades aquest any 
suposa el 22% de les del total de Catalunya quan només concentra al voltant del 10% 
de la població. 

En el cas de l'habitatge de protecció oficial, a Girona s'han iniciat els tres primers 
trimestres 382 pisos, fet que suposa un descens interanual del 51,4%, el més elevat de 
Catalunya. En aquesta tipologia, Girona concentra el 8,3% del total català, més proper 
al seu pes demogràfic. 

Les previsions per el sector de la construcció a Girona -que ocupa 23.694 persones- no 
són gaire encoratjadores. Els projectes visats pel Col·legi d'Arquitectes a la demarcació 
han caigut en el que portem d'any un 72%, molt per sobre del descens del 54% del 
conjunt de Catalunya. Aquests projectes solen anticipar la futura evolució del sector 
residencial. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

• El sector del transport per carretera gironí perd 145 empreses en un any 

La patronal gironina diu que entre el 25% i el 30% de la flota està aturada per falta de 
feina. 

http://www.elpunt.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/117251-el-nombre-dero-sha-quadruplicat-aquest-any-i-uns-6000-gironins-han-quedat-afectats.html
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La crisi econòmica i la competència d'empreses de països de l'Est d'Europa ha provocat 
el tancament de 145 societats de transport terrestre a les comarques gironines l'últim 
any. Són dades de la Tresoreria de la Seguretat Social, que xifrava en 980 el nombre 
d'empreses del sector a Girona el passat mes de juny. 

A finals d'any les xifres podrien ser pitjors si fem cas a les dades de la patronal gironina 
Asetrans: A dia d'avui entre el 25% i el 30% de la flota de camions està aturada i 
l'activitat ha caigut un 40%. 

El secretari general de l'organització empresarial, Carles Palacio, assenyalava ahir a 
Ràdio Girona que, a la caiguda d'activitat s'hi ha afegit la competència de d'empreses 
de països de l'Est: "Són companyies de països que fa poc han entrat a la UE, que 
realitzen una activitat perfectament lícita, però amb costos molt diferents, fet que ha 
obligat a abaixar els preus". 

Segons la patronal gironina, avui els preus que cobra el sector es remunten als que 
aplicaven fa deu anys. 

No tan pessimistes són les últimes dades d'activitat del transport de mercaderies per 
carretera, recollides per l'Observatori sobre l'Activitat del Transport. Segons un 
comunicat de la patronal estatal CETM, l'activitat en aquest tercer trimestre s'ha reduït 
per a totes les distàncies un 12,8 per cent de mitjana en tones transportades, "sent el 
més afectat el transport internacional, amb un 15,8 per cent de baixada, i el que 
menys, el de distància interregional, amb un descens d'activitat aquest trimestre d'un 
9,4 per cent" 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

Dimecres 23 de desembre de 2009 

 

• Girona és la demarcació catalana on més baixen les ofertes de feina el 2009 

Els serveis públics d'ocupació van gestionar el mes passat un total de 252 ofertes de 
feina a les comarques gironines. Es tracta del volum d'oferta més baix de les quatre 
demarcacions catalanes. Amb un atur registrat que s'acosta a les 54.000 persones a 
Girona, el Servei d'Ocupació de Catalunya ha gestionat només 4.634 ofertes de treball, 
el que suposa un descens interanual del 23,8%. 

Del total d'ofertes gestionades aquest any a les comarques gironines, la majoria són 
per a contractes temporals d'entre un i tres mesos de durada. Aquest tipus de contracte 
ha acaparat un 41,5% de les ofertes de treball a Girona. Les segueixen els contractes 
d'entre 3 i 6 mesos de durada (un 24,7% del total) i els de menys d'un mes (12,4%). 
Només el 5,6% de les ofertes a Girona són per llocs de treball indefinits. 
 
Sector serveis 

El sector serveis, amb un 78% de les ofertes, és el que acapara més demandes 
laborals, sobretot per a feines de restauració, comerç i administratius. 
Un total del 20% de les ofertes gestionades pels serveis públics a Girona correspon a 
llocs de treball que no requereixen cap tipus de qualificació. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
Dimarts 29 de desembre de 2009 

 

• Tres de cada deu casaments gironins són d'estrangers o de parelles mixtes i 
els catòlics baixen al 28% 

L'any 2008, la xifra de matrimonis a la demarcació de Girona es va mantenir estable, 
tot i que va continuar el notable descens dels darrers anys de celebracions catòliques 
en benefici de les civils, segons les dades que l'Idescat va fer públiques ahir. Només el 

http://www.diaridegirona.cat/economia/2009/12/22/sector-del-transport-carretera-gironiacute-perd-145-empreses-any/377108.html
http://www.diaridegirona.cat/economia/2009/12/23/girona-demarcacio-catalana-mes-baixen-ofertes-feina-2009/377279.html


28% de les cerimònies es van fer pel ritus catòlic, gairebé cinc punts menys que el 
2007. En aquestes dades, també es constata un augment dels matrimonis d'estrangers 
i dels mixtos, que passen del 25,56% de 2007, al 29,73% de 2008. 

L'any 2008, es van celebrar a la demarcació de Girona 2.809 casaments entre persones 
de diferent sexe, una xifra molt similar a la dels últims sis anys. En les dades de 
l'Idescat, però, s'observa que al 2008 va haver-hi un altre fort descens dels matrimonis 
catòlics, de gairebé cinc punts respecte de 2007. L'any passat, només el 28,09% dels 
casaments van tenir una cerimònia catòlica, mentre que al 2007 les dades eren força 
més altes, amb un 32,75%. Des que l'any 2003 es van celebrar per primer cop a la 
història més casaments civils que no pas catòlics, la caiguda d'aquests darrers ha estat 
espectacular. Si el 2002 els casaments catòlics representaven el 55,51%, el 2004 ja 
només eren el 41,78%, i el 2006, el 34,35%. En canvi, els casaments civils han 
augmentat del 44% de 2002 al 71,20% de 2008. 

L'altra dada destacada que s'observa en els darrers anys, i que es va accentuar el 2008, 
és l'augment de casoris d'estrangers o de parelles mixtes. Dels 2.809 casaments de 
2008, 1.974 van ser entre persones de nacionalitat espanyola (70,27%). Els casaments 
d'estrangers van ser 228 (8,12%) i els mixtos, 607 (21,61%). 

L'any 2007, els casaments d'estrangers o parelles mixtes representaven el 25,56% del 
total, i el 2005 només el 23,82%. L'ascens en només tres anys ha estat de gairebé sis 
punts. 

Les comarques gironines amb més casaments estrangers i mixtos són l'Alt Empordà, la 
Selva i el Baix Empordà, on representen un terç dels matrimonis de 2008. Al Gironès, la 
Garrotxa, el Pla de l'Estany i la Cerdanya representen un de cada quatre o fins i tot 
menys. 
LES DADES  

Casaments catòlics 
2008: 789 (28,09%) 
2007: 924 (32,75%) 
2006: 959 (34,35%) 
2005: 1.077 (38,81%) 
2004: 1.207 (41,78%) 
2003: 1.272 (48,31%) 
2002: 1.366 (55,51%) 
Casaments civils 
2008: 2.000 (71.20%) 
2007: 1.880 (66,64%) 
2006: 1.822 (65,26%) 
2005: 1.680 (60,54%) 
2004: 1.673 (57,91%) 
2003: 1.353 (51,39%) 
2002: 1.083 (44.01%) 
Casaments 2008 per nacionalitats 
Tots dos de nacionalitat espanyola: 1.974 (70,27%) 
Mixtos: 607 (21,61%) 
Tots dos de fora de l'Estat: 228 (8,12%) 
Ampliar la notícia:El Punt 

 

• La concessió d´hipoteques a les comarques de Girona cau un 17,6% a 
l´octubre 

 

http://www.elpunt.cat/noticia/article/-/-/120189.html


En el desè mes de l'any se'n van concedir 1.138, respecte a les 1.381 del setembre. 

El 2009 tancarà amb unes estadístiques immobiliàries poc encoratjadores. La venda de 
pisos continua frenada i en tot l'any només s'han començat a construir 2.139 habitatges 
a tota la província de Girona, xifra que suposa un descens anual del 58 per cent. Tres 
dies abans d'acomiadar l'any, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) ofereix una nova 
dada negativa que confirma la paralització del sector. El ritme de concessió 
d'hipoteques per habitatges va caure un 17,60% a l'octubre respecte al mes anterior, 
amb 1.138 concedides per les 1.381 registrades el setembre. 
Pel que fa a la taxa interanual, el descens a la província de Girona se situa a l'1,47%. 
Un descens més suau que el registrat al conjunt de l'Estat (18%). Aquesta caiguda 
interanual trenca amb els brots verds registrats al setembre a Girona, quan la concessió 
de crèdits va augmentar un 37,41% respecte al mateix mes del 2008. Pel que fa a les 
taxes intermensuals, l'octubre ha estat un dels pitjors mesos. Només al gener amb 
1.106 hipoteques concedides i a l'abril amb 1.129 es van registrar unes xifres més 
negatives. 

Caiguda estatal 

En el conjunt de l'Estat, el nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges ha pujat 
a 52.415 el mes d'octubre, fet que suposa una caiguda del 18% respecte a fa un any i 
del 16% sobre el mes de setembre, segons l'estadística d'hipoteques publicada ahir per 
l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que va precisar que es tracta de taxes interanuals 
calculades respecte a les dades definitives del 2008. 

Amb aquesta dada, són ja 28 els mesos consecutius en els quals baixa en taxa 
interanual el nombre d'habitatges hipotecats, després de registrar-se un descens més 
moderat el mes passat, amb una caiguda del 4,2%, i baixar dels dos dígits per segona 
vegada des d'abril del 2008, quan els habitatges hipotecats es van reduir un 9,4%. 
En general, des de gener del 2008, els habitatges hipotecats porten experimentant 
caigudes superiors al 20% amb poques excepcions (la d'abril del 2008 i la de juliol del 
2009). 
En taxa intermensual (octubre sobre setembre), el nombre d'habitatges amb 
hipoteques va baixar un 16%, mentre que a l'acumulat de l'any, la caiguda de les 
hipoteques constituïdes sobre habitatges supera el 24,9%. 
Mentrestant a Catalunya es van constituir a l'octubre de 2009, 7.576 noves hipoteques 
sobre habitatges, una xifra similar a la d'octubre de l'any passat, cosa que la situa, per 
darrere d'Andalusia (9.400) i la Comunitat Valenciana (7.800), com la tercera comunitat 
amb més nombre de crèdits hipotecaris signats. 

L'import mitjà de les hipoteques constituïdes a l'octubre a la província de Girona ha 
caigut un 19,16% respecte al mateix període de 2008 i s'ha situat en els 130.612 euros, 
segons les últimes dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). El capital 
prestant per aquest tipus d'hipoteques a la demarcació gironina va ascendir als 148.637 
milions d'euros, amb un descens interanual del 17,31% i una baixada mensual del 
14,09%. 
Pel que fa a l'import mitjà de les hipoteques constituïdes a l'octubre a Catalunya, 
aquest ha caigut un 32,7 per cent respecte al mateix període de 2008 i s'ha situat en 
els 145.850 euros, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística 
(INE). 
Madrid és la comunitat ?autònoma de l'Estat espanyol amb un import mitjà d'hipoteca 
més elevat (184.392), seguit de ?¡Navarra (181.185) i el País Basc (165.265).  
L'Institut Nacional d'Estadística indica que a l'octubre es van cancel·lar 706 hipoteques 
a les comarques de Girona, un 10,14% més que el setembre de 2009. D'aquestes, 455 
van correspondre a habitatges, el 3,40% menys que durant el novè mes de l'any.  
A tot l'Estat, a l'octubre es van cancel·lar 44.877 hipoteques, el 16,6% menys que en el 
mateix període de 2008. D'aquestes, 30.620 van correspondre a habitatges, el 19,5% 
menys que fa un any. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

http://www.diaridegirona.cat/tema-dia/2009/12/29/tema-del-dia-concessio-dhipoteques-comarques-girona-loctubre/378094.html


Dimecres 30 de desembre de 2009 
 

• Els matrimonis civils a Girona creixen un 5,6% l´últim any i els catòlics 
baixen un 16,8% 
L'augment dels matrimonis civils en detriment dels catòlics s'ha consolidat el darrer any 
a les comarques de Girona, tal com mostren les dades de l'Idescat: les unions religioses 
es van reduir en un 16,8% -si el 2007 se'n van oficiar 929, el 2008 van ser 795- mentre 
que les civils van créixer un 5,6% -passant de 1.897 a 2.010. 
La Selva és la comarca gironina on els casaments civils avantatgen més els catòlics, ja 
que els primers tripliquen els segons. A la resta de la demarcació, es formalitzen més 
del doble d'unions civils que religioses; excepte a la Garrotxa, on gairebé estan 
igualades.  
El nombre de matrimonis registrats a tot Catalunya el 2008 va ser de 30.400, una xifra 
que representa un lleuger augment d'un 1,3% respecte als comptabilitzats el 2007, i 
amb la qual es confirma el fort descens dels casaments catòlics, opció escollida per al 
30% dels enllaços, quan el 2001 va ser del 60%. 
Al conjunt de les comarques de Girona, l'any passat es van formalitzar 2.760 
matrimonis entre persones de diferent sexe; xifra que representa un lleuger descens 
respecte al 2007, ja que llavors es van dur a terme 12 unions menys. 
Segons l'Idescat -la web de l'estadística oficial de Catalunya-, el 2008 la taxa bruta de 
nupcialitat a Catalunya -matrimonis per cada 1.000 habitants- va ser de 4,2 (la mateixa 
que el 2007), una dècima per sota de la mitjana espanyola (4,3) i set menys que la 
comunitària (4,9). 
En una nota de premsa de l'Idescat s'indica que l'anàlisi de les dades de 2008 apunten 
un clar descens del nombre de casaments amb el ritu catòlic: n'hi va haver 8.824 -un 
29,9% del total-, 1.100 enllaços menys que el 2007. 
En canvi, en aquest exercici han augmentat el nombre de casaments exclusivament 
civils fins a 20.417 -que representen el 69,2% del total- 1.400 més que l'any anterior. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• L'ampliació de l'Hotel Ultònia de Girona fa que se superin les 740 habitacions 
a la ciutat 
L'entrada en funcionament de les 72 noves habitacions de l'Hotel Ultònia de Girona 
suposa que la capital gironina podria superar les 1.500 places hoteleres. Al llarg 
d'aquest 2009, s'hauran posat en funcionament gairebé 300 llits nous a Girona amb 
l'obertura dels hotels Ibis i Etap a l'entrada nord i ara amb la posada en funcionament 
de les noves habitacions de l'Hotel Ultònia. Les habitacions del nou edifici són de quatre 
estrelles i s'ha prioritzat la comoditat i confort dels clients, així com un important 
aïllament acústic dels sorolls exteriors. Aquests dies s'han acabat les habitacions més 
exclusives de l'hotel i només falta acabar la part de sauna, gimnàs i spa que estarà 
llesta a la primavera. L'hotel preveu ara refer la recepció i les habitacions de l'edifici 
històric. 
Ampliar la notícia: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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Dimecres 4 de novembre de 2009 
 

• L´atur registrat a l´octubre a Girona es dispara i ja arriba a les 51.249 
persones 

 
L'atur va augmentar de 2.321 persones a la demarcació de Girona el mes d'octubre, 
fins a les 51.249 persones, cosa que suposa un increment del 4,74% si ho comparem 
amb el mes anterior. És el segon increment més elevat de tot Catalunya, només 
superat per la província de Lleida, on la desocupació s'ha disparat un 4,94% a l'octubre. 
És el quart mes consecutiu en què la demarcació gironina registra un augment del 
nombre de desocupats. 
Segons dades fetes públiques ahir pel Ministeri de Treball, si ho comparem amb el 
mateix mes de l'any anterior, l'augment de l'atur ha estat de 14.540 persones, fet que 
suposa un augment del 39,61%. Del total d'aturats a les comarques de Girona, 28.732 
són homes i 22.517 són dones. Hi ha 774 persones a l'atur menors de 25 anys de les 
quals 438, el 56,5%, són homes i 336, el 43,41%, són dones. 
Per sectors, el de serveis és, de llarg, el que genera més aturats, 1.894, fins a arribar 
als 28.452, fet que suposa un increment del 7,13% respecte del mes anterior. 
El grup dels que no tenien una feina anterior és de 75 persones, cosa que deixa el total 
en 1.940 persones. El sector agrícola va experimentar un fort increment de l'atur 
registrant 268 aturats més, fins als 1.045. Això suposa un augment del 34,49%. Pel 
que fa a la construcció es van registrar 72 desocupats més, fins a arribar als 11.392. A 
diferència del mes anterior, en què la indústria va registrar una davallada del nombre 
d'aturats, el mes d'octubre 372 persones d'aquest sector econòmic es van registrar a 
l'atur, i van deixar el total en 8.408. 
Quant als estrangers que estan a l'atur, 751 provenen de l'agricultura (el 5%); 1.585, 
del sector industrial (el 10,56%); 4.391, de la construcció (el 29,26%); 7.301 provenen 
del sector serveis (el 48,65%) i el grup que no tenia una feina anterior puja a 980 
persones i representa el 6,53% del total. 
Octubre és un mes en el qual tradicionalment augmenta el nombre de desocupats pel 
component estacional de molts llocs de treball vinculats als sectors del turisme i del 
comerç. Aquest factor ha influït decisivament en el fet que el creixement de l'atur gironí 
l'octubre (+4,74%) sigui molt superior al que han registrat en el conjunt de Catalunya 
(+2,31 per cent) i de l'Estat (+2,67 per cent). 
El nombre d'aturats registrats en les oficines públiques d'ocupació de Catalunya en 
finalitzar l'octubre va pujar en 12.251 persones, un 2,31 per cent en relació amb el mes 
anterior, en què el nombre es va situar en 543.603, segons dades del Ministeri de 
Treball. Per demarcacions, l'atur va pujar un 4,94% a Lleida, un 4,25% a Tarragona i 
un 1,58% a Barcelona. 
En el conjunt d'Espanya, l'atur va augmentar a l'octubre en 98.906 persones respecte al 
setembre, en concret un 2,67 per cent, i es van comptabilitzar 3.808.353 aturats. En 
total, de començament d'any ençà l'atur afecta 990.327 persones, un 35,1% més que 
en el mateix període del 2008. 
Pel que fa a la contractació, aquesta va caure un 1,74% a Catalunya el mes d'octubre, 
on es van fer 3.511 contractes menys que el mes passat. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

http://www.diaridegirona.cat/economia/2009/11/04/latur-registrat-loctubre-girona-dispara-ja-arriba-51249-persones/367577.html


 
Dimecres 11 de novembre de 2009 
 

• Les cooperatives gironines es mantenen en 224 el darrer any i les societats 
laborals creixen un 3,6%, fins a 510 

L'economia cooperativa resisteix millor l'actual conjuntura econòmica que altres tipus 
d'empreses o societats. Ho revelen les darreres dades publicades pel Departament de 
Treball, en què es registra un creixement de les societats laborals a la demarcació de 
Girona del 3,6% el darrer any, fins arribar a les 510. Pel que fa a les cooperatives, 
s'han mantingut aquests dotze mesos en 224. 

Les cooperatives són empreses formades per persones (físiques o jurídiques) que 
s'uneixen de manera voluntària per satisfer necessitats i aspiracions econòmiques, 
socials o culturals. En l'àmbit català, aquest tipus d'empresa ha tingut un lleu descens. 
A la demarcació, però, s'ha mantingut en 224, de les quals la majoria són de treball 
associat (160). El segon lloc del rànquing l'ocupen les cooperatives agràries (32), 
seguides de les de serveis (14), les de consum i usuaris (8), les d'ensenyament (2), 
mixtes (2), d'habitatges (2) i marítimes (1). 

Pel que fa a les societats laborals, aquest darrer any, en què s'ha viscut de ple l'impacte 
de la crisi econòmica, s'ha registrat un increment, tot i que moderat –el mateix que ha 
passat a escala de tot Catalunya–. Així s'ha passat d'un total de 492 el setembre del 
2008 a les 510 del mateix mes d'aquest any. Les societats laborals també són un tipus 
d'empresa cooperativa, ja que és una societat de caràcter mercantil, però en què més 
del 50% del capital social és en mans dels treballadors. De les 510 que hi ha a la 
demarcació, 329 són de serveis; 94, de la construcció; 75, d'industrials, i 12, 
d'agricultura. 
LES DADES  

Societats laborals 2009 
Serveis: 329 
Construcció: 94 
Indústria: 75 
Agricultura: 12 
Total Girona: 510 
Total Catalunya: 5.602 
Societats laborals 2008 
Serveis: 318 
Construcció: 90 
Indústria: 71 
Agricultura: 13 
Total Girona: 492 
Total Catalunya: 5.468 
Cooperatives 2009 
Treball associat: 160 
Agràries: 32 
Consum i usuaris: 8 
Habitatges: 1 
Ensenyament: 2 
Serveis: 14 
Mixtes: 2 
Marítimes i fluvials: 1 
Segon grau: 4 
Total Girona: 224 
Total Catalunya: 4.068 



Cooperatives 2008 
Treball associat: 162 
Agràries: 32 
Consum i usuaris: 7 
Ensenyament: 2 
Serveis: 15 
Mixtes: 2 
Marítimes i fluvials: 1 
Segon grau: 3 
Total a Girona: 224 
Total a Catalunya: 4.058 
Ampliar la notícia:El Punt 

 
Dijous 12 de novembre de 2009 
 

• Un estudi constata que les empreses gironines preveuen una caiguda de la 
facturació del 17% 
L'Observatori de Noves Tecnologies ha enquestat directius de 464 companyies. Les 
empreses de les comarques gironines preveuen per aquest any una caiguda del 17% 
de la facturació, si es fa la mitjana del conjunt, i del 10% de la productivitat, segons 
posa de manifest un estudi elaborat per l'Observatori de Noves Tecnologies de Girona i 
la UOC que ahir es va presentar, a Girona, en el V Fòrum de Noves Tecnologies. 
L'investigador que va fer públic el treball alerta que cal posar-se les piles i apostar per 
la innovació i la formació. 
Les línies generals de l'estudi es van presentar en el darrer Fòrum de Noves 
Tecnologies i un any després ja hi ha resultats. El treball, que es titula Anàlisi de la 
productivitat i la competitivitat a l'empresa gironina, no se centra només en l'ús de les 
noves tecnologies, sinó que fa una anàlisi acurada de la situació actual i de com el 
context econòmic afecta les empreses. 
Segons va explicar ahir el professor d'estudis d'economia i empresa de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) i director de la investigació de l'estudi, Joan Torrent, s'ha 
agafat una mostra de 464 empreses de les comarques gironines, de tots els sectors i de 
diverses dimensions. S'ha posat de manifest que en el 95% dels casos són petites 
empreses i que els resultats disten molt de ser optimistes. A més de la previsió de la 
caiguda del 17% en facturació i del 10% de la productivitat, es posa de manifest que 
només un 20% de les empreses fan un ús «avançat» de les tecnologies de la 
informació i comunicació (TIC). Torrent especifica que en aquest cas s'entén per 
«avançat» que una empresa estigui connectada a internet, disposi de plana web pròpia 
i faci comerç electrònic, per comprar o vendre. 
L'estudi que s'ha elaborat també posa de manifest que un 80% de les empreses 
perceben l'actual situació econòmica com a «molt o força desfavorable» i un 60% 
mantenen que el principal problema són les restriccions que hi ha de finançament. En 
un 60% dels casos també consideren un problema els tràmits amb l'administració que 
s'han de fer. L'apartat de recerca i desenvolupament, en canvi, no preocupa gaire en 
aquests moments els empresaris, segons va indicar Torrent. «Només un 4% diuen que 
han de fer més recerca i desenvolupament», va destacar. 
Ampliar la notícia:El Punt 

 
• La creació d´empreses a Girona registra el segon pitjor setembre en tretze 

anys 
La dissolució de societats mercantils augmenta un 29% a les comarques gironines en 
un any. 
Girona va registrar el mes de setembre passat la creació de 83 noves empreses. Es 
tracta d'una clara millora respecte de les 69 societats creades ara fa un any, quan es va 

http://www.elpunt.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/102670-les-cooperatives-gironines-es-mantenen-en-224-el-darrer-any-i-les-societats-laborals-creixen-un-36-fins-a-510.html
http://www.elpunt.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/103147-un-estudi-constata-que-les-empreses-gironines-preveuen-una-caiguda-de-la-facturacio-del-17.html


marcar un mínim històric. En termes històrics, és el segon pitjor setembre en tretze 
anys pel que fa a la constitució de noves companyies. 
A més, durant el setembre es van dissoldre 35 societats mercantils a Girona, un 29% 
més que un any abans. D'altra banda, cal tenir en compte que 47 societats van ampliar 
capital el setembre, i van desemborsar prop de 16 milions d'euros. Amb aquesta 
fórmula, les empreses solen afrontar noves inversions o bé injecten capital per sanejar 
els seus comptes. 
En el conjunt de l'Estat, l'evolució encara és pitjor, i ha registrat el seu pitjor setembre 
en 17 anys. La xifra suposa el pitjor mes de setembre des de 1992 i és la segona més 
baixa des d'agost de 1997, només superada per la xifra d'agost d'aquest any. La 
caiguda interanual de setembre en la creació de societats (-27,1%) és més pronunciada 
que la que es va experimentar l'agost, quan les societats mercantils de nova creació 
van baixar un 18,3%. En taxa intermensual (setembre sobre agost) es van crear un 
14,5% més d'empreses, però cal tenir en compte que la dada d'agost (4.663 noves 
societats) va ser la més a sota dels últims 13 anys. 
Per a la constitució de les societats creades el setembre a Espanya es van subscriure 
212 milions d'euros, un 52,9% menys que en el mateix mes de 2008, mentre que el 
capital mitjà desemborsat va registrar un descens del 35,5%, fins a 39.759 euros. El 
setembre, 2.445 societats mercantils van ampliar capital, un 23,2% menys que en el 
mateix mes de 2008, i el capital desemborsat per realitzar aquestes operacions va 
sumar gairebé 1.801 milions d'euros, amb un retrocés del 57,4%. El capital mitjà 
subscrit en les ampliacions de capital va registrar una caiguda del 44,5%, fins a situar-
se en 736.593 euros. 
El nombre de societats dissoltes el setembre va descendir un 10,4%, fins a les 1.068 
empreses. D'aquetes, el 77,2% es van dissoldre voluntàriament; el 16,3%, després 
d'una fusió i el 6,5% restant, per altres causes. 
Del conjunt de societats mercantils creades el setembre, el 99% van ser limitades i 
l'1%, anònimes. De les 2.445 empreses que van ampliar capital en el novè mes de 
2009, el 89,2% van ser societats limitades i el 10,8%, anònimes. 
El nombre de societats anònimes creades el setembre va caure un 45,5% en taxa 
interanual, fins a sumar 54, mentre que el de societats limitades va registrar un 
descens del 26,8%, fins a 5.286. Quant a les societats que van ampliar capital, el 
nombre de societats anònimes va baixar un 10,8% i el de limitades, un 24,5%. 
El capital subscrit per les societats mercantils creades el setembre es va reduir un 
51,7% en taxa interanual en el cas de les anònimes, mentre que el subscrit per les 
societats limitades va caure un 53,2%. Quant al capital subscrit per les societats que 
van ampliar capital, es va registrar un descens del 80% en taxa interanual per a les 
anònimes i del 24,4% per a les limitades. 
La comunitat autònoma amb el major capital mitjà subscrit de les societats mercantils 
creades el setembre va ser Madrid, amb 69.603 euros, mentre que La Rioja va 
presentar el menor capital mitjà subscrit (13.571 euros). Aragó, per part seva, va ser 
l'autonomia amb major capital mitjà subscrit de les societats que van ampliar capital 
(1,1 milions d'euros). 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
• Un 26% de les pimes gironines han retallat la plantilla i preveuen una 

caiguda de vendes del 17% 
El professor de la UOC Joan Torrent també alerta que, amb 5 exercicis com el 2009, el 
nivell de renda de Girona tornaria al dels anys 80. 
Que l'economia gironina no viu un bon any ho saben empreses i treballadors. Ho 
constaten tots els indicadors, i ara també, una enquesta entre prop de 500 pimes de la 
demarcació que mostra un panorama preocupant. Elaborat per Joan Torrent, professor 
de la Universitat Oberta de Catalunya, l'informe mostra com més d'una quarta part de 
les empreses han reduït la plantilla aquest any, que la facturació de les empreses 
baixarà un 17,5% en relació amb la de 2008 i que la seva productivitat caurà fins a un 
10%. "Amb cinc anys com el 2009, el nivell de renda de Girona se situarà en índexs 
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dels anys 80", assegurava ahir Torrent a Diari de Girona. 
L'estudi "Anàlisi de la productivitat i la competitivitat a l'empresa gironina", encarregat 
per l'Observatori de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de Girona (OTIC), 
mostra, segons Torrent, alguns dels tòpics de l'economia gironina i en trenca alguns. 
D'aquesta forma, l'empresa gironina és més aviat petita, ja que el 95% tenen menys de 
deu treballadors, però també és una "empresa molt madura, i això no ens ho 
esperàvem". Segons l'informe, només el 10% de les empreses actives de la demarcació 
s'han creat aquesta dècada. "Aquest percentatge, que en altres territoris arriba al 30%, 
denota que tenim un problema d'emprenedoria", assegurava Torrent. 
D'altra banda, dues terceres parts dels treballadors gironins tenen un nivell d'estudis 
que, com a màxim, arriba a la secundària. "Tenim un problema de formació, perquè, a 
més a més, a les empreses només es formen els que tenen més nivell de formació, 
amb el qual el diferencial entre formats i no formats va creixent", apuntava Torrent. 
Així mateix, l'estudi constata com les empreses de la demarcació tenen bons 
equipaments de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), si bé en fan un ús 
molt bàsic i "clarament millorable". D'aquesta forma, només el 22% de les empreses de 
Girona utilitzen el comerç electrònic, ja sigui per vendre o per comprar. 
L'informe indica que el 80% de les empreses gironines són d'origen familiar, que només 
el 15% de les companyies tenen un departament d'R+D+i, però que el 35% de les 
empreses han introduït innovacions els dos últims anys. Sobre l'origen d'aquesta 
innovació, més de la meitat ve del mateix personal de l'empresa i només el 32,7%, de 
la tasca en R+D+i. 
Respecte a l'impacte de la crisi, el 78% de les pimes gironines noten que els afecta 
molt, fins al punt que només el 3% de les companyies enquestades han augmentat de 
la seva plantilla al llarg de 2009. 
Torrent va instar l'economia gironina a "girar del revés el mitjó, transformant la 
universitat, canviant la forma de pensar d'empresaris i sindicats, establint relacions en 
xarxa...".  
I és que segons l'autor de l'informe, "falta autocrítica, a l'empresa, la universitat, els 
sindicats i l'Administració. Hem de fer sortir Girona del pou perquè, si no, correm el risc 
que la nostra economia depengui només del cicle econòmic internacional, o de la 
decisió d'un turista que tria Girona i no Turquia. I això és fatal", va dir Torrent. 
Torrent va fer aquestes reflexions després de presentar l'estudi en el marc del Fòrum 
E-Tech, en el qual també va participar en un debat- col·loqui amb Carles Grau, director 
general de Microsoft a Catalunya, i el professor d'Esade Joan Colet. 
Grau va instar la Universitat de Girona ha buscar una especialització dins l'àmbit TIC, i 
va posar la de Lleida com a exemple, on s'ha generat un clúster importantíssim gràcies 
a la implicació de l'Ajuntament i d'empreses com Microsoft. Grau i els altres ponents 
van demanar que els investigadors de les universitats, a banda de fer recerca bàsica, 
es preocupin de crear empreses. 
D'altra banda, tant Grau com Colet van animar els empresaris de noves tecnologies de 
Girona a canviar el seu punt de vista. 
"No heu de vendre tecnologia, heu de vendre solucions de negoci", va dir Colet. Per 
part seva, el directiu de Microsoft va comentar que "cal traduir el que suposa la 
implementació d'una nova tecnologia amb el seu impacte sobre el compte de resultats". 
Així mateix, Colet va lamentar la falta de cultura de "treball en equip" entre els directius 
de les empreses, que "tampoc valoren els coneixements que tenen els seus propis 
empleats". 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

• L´aeroport augmenta un 1,6% la xifra de viatgers mentre que la majoria en 
perden 

L'increment del 10,7% en operacions el mes d'octubre és el tercer més alt de tot l'Estat. 
L'aeroport de Girona continua presentant xifres positives i superant la crisi molt millor 
que els de la majoria de l'Estat. Després de viure uns mesos de decreixement en 
nombre de passatgers en la primera meitat de l'any, des d'aproximadament mig estiu 
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ha tornat a presentar xifres positives respecte de l'any anterior. Les últimes que s'han 
conegut les va donar a conèixer ahir Aena, i no deixen lloc a dubtes: malgrat els 
moments de crisi, van passar per l'aeroport de Girona 468.915 passatgers, fet que 
suposa un 1,6% més que l'octubre de 2008. Tot i que pugui semblar un increment 
insignificant, en l'actual context no deixa de ser important, especialment tenint en 
compte que la majoria d'aeroports presenten encara xifres negatives. 
De fet, la mitjana de tots els aeroports de l'Estat aquest octubre va ser d'un 2,8% 
menys de passatgers que en el mateix mes de 2008. L'aeroport del Prat, per exemple, 
va registrar a l'octubre 2.369.990 passatgers, un 4,3% menys que en el mateix mes de 
l'any passat, i 23.560 operacions, un 12,8% menys. Les mercaderies transportades 
durant el mes d'octubre al Prat també van baixar un 4,8%. 
Operacions 
El nombre d'operacions a Girona aquest mes va ser també superior a octubre de l'any 
anterior, en aquest cas en un 10,7% (el tercer creixement més important a tot l'Estat), 
mentre que la mitjana espanyola va ser negativa: -8,1%. A Girona, per tant, augmenta 
el nombre de passatgers i, encara més, el nombre d'operacions aeronàutiques que s'hi 
realitzen. En canvi, pel que respecta al transport de mercaderies -i malgrat haver entrat 
recentment en funcionament el Punt d'Inspecció Fronterera- l'aeroport de Girona se 
situa en un pobre 32è lloc, amb 714 tones transportades, un 80% menys. 
Tot i la corba ascendent dels darrers mesos, el nombre de viatgers acumulat dels 10 
primers mesos de l'any a Girona és encara inferior al del període gener- octubre de 
2008. Girona és en aquest apartat també el vuitè aeroport de l'Estat, però amb un 4,1% 
menys de passatgers que l'any anterior. En concret, han passat per l'aeroport gironí en 
aquests deu mesos 4.647.288 viatgers. 
Tanmateix, igual que en les xifres d'octubre, els resultats de Girona són notablement 
millors que els de la majoria d'aeroports espanyols. De fet, no n'hi ha cap entre els 15 
amb més trànsit que presenti millora respecte de l'any passat, i tots els que Girona té 
per davant en el rànquing de passatgers tenen decreixements més importants. També 
la pèrdua mitjana de viatgers als aeroports espanyols és més alta que la gironina. En 
concret, més del doble: un 9,3%. 
El mes passat el nombre de passatgers va caure un 2,8%, fins als 16,4 milions de 
viatgers, amb 186.000 vols, un 8,1% menys, en tota la xarxa d'aeroports espanyols. 
Aena va destacar que el descens dels passatgers "continua moderant-se", ja que ha 
passat d'una caiguda del 18,9% el març -moment en el qual es van registrar els pitjors 
resultats- a un descens del 2,8% l'octubre. 
Entre els principals aeroports per tràfic de passatgers, Madrid- Barajas va tornar a 
situar-se l'octubre al capdavant amb 4,2 milions de passatgers, un 3,3% més, cosa que 
representa el segon mes en positiu després d'arrossegar caigudes durant més d'un any 
(des de juny de 2008). El van seguir el de Barcelona- el Prat, amb 2,4 milions de 
passatgers, un 4,3% menys; Palma de Mallorca, amb prop de 2 milions de passatgers, 
un 6,3% menys; Màlaga, amb 1,1 milions de viatgers, un 5,5% menys; Alacant, amb 
883.763 passatgers, un 1,3% més; Eivissa, Gran Canària amb 769.717 (-8,9%) i 
Tenerife Sud amb 610.126 (-5,8%). El volum de mercaderies transportades l'octubre va 
ser de 56,2 milions de quilograms al total dels aeroports, un lleu 1,1% menys que en el 
mateix període de 2008. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

• El nombre d'alumnes gironins que fan FP ha crescut en un miler en dos anys 

Un total de 6.237 alumnes s'han matriculat aquest curs a cicles formatius a les 
comarques gironines, 1.127 més que fa dos cursos. En concret, pel que fa als cicles 
formatius de grau mitjà, el nombre d'alumnes és de 3.754, 604 més que dos cursos 
enrere, mentre que als cicles formatius de grau superior hi ha aquest curs 2.483 
alumnes, 523 més que el curs 2007-2008. Aquestes són algunes de les dades que el 
delegat del govern a Girona, Josep Martinoy, va donar a conèixer ahir a Ripoll durant la 
visita a l'institut Abat Oliba de Ripoll. El govern català ha acompanyat aquest augment 
del nombre d'alumnes amb una ampliació de l'oferta, segons va destacar Martinoy. En 
aquest sentit, va indicar que aquest curs s'ha iniciat un nou cicle de grau mitjà a l'IES 
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de Palamós i dos cicles de grau superior a l'IES Serrallarga de Blanes. Martinoy, 
acompanyat del delegat dels serveis territorials d'Educació a Girona, Andreu Otero, va 
explicar que per aquest any hi ha prevista una inversió de 2.622.421,25 euros en obres 
d'adequació de l'IES Abat Oliba que s'executaran el 2010. Les obres inclouen la millora 
de la teulada del gimnàs, la resta de cobertes del centre i millores pel que fa a 
seguretat, entre d'altres. Martinoy també va visitar l'Escola Treball del Ripollès, amb la 
qual té signats dos convenis de col·laboració en matèria de formació professional. 
Ampliar la notícia:El Punt 

 
Divendres 13 de novembre de 2009 

 

• La població en edat de treballar perdrà pes el 2040 i dependrà del nivell 
d'immigració. 

Els majors de 65 anys seran gairebé el 27%, quasi el doble que els menors que tindran 
menys de 15 anys. 

La projecció de població que ahir va fer pública l'Institut d'Estadística de Catalunya 
(Idescat) allarga la seva previsió demogràfica fins a l'any 2040, quan s'estima que ja no 
serem 7 milions a Catalunya, sinó gairebé 9 (8,9 milions, en concret). Serem més vells, 
ja que l'estudi de l'institut estadístic detalla que es pot dir «amb seguretat» que el 
creixement futur del nombre d'habitants de 65 anys i més i l'augment del seu pes relatiu 
en la població total és un fet. Per contra, la població en edat de treballar creixerà 
lentament però perdrà pes i podria situar-se per sota del 60%, de manera que 
dependrà bàsicament de la immigració que aquest percentatge sigui o no superior al 
que està previst. Els avis seran el 26,6% de la població, gairebé el doble que els 
menors de 15 anys (15,4%). 

La població en edat laboral que haurà de sostenir l'envelliment no creixerà en la 
proporció que ho farà la població que s'acostarà a l'edat de jubilació o la superarà. Que 
aquest increment dels qui se situen entre els 16 i els 64 anys sigui més alt o més baix 
depèn gairebé en exclusiva «del nivell que tingui la immigració», segons detalla 
l'informe de l'Idescat i si s'acompleixen les previsions de fecunditat. L'escenari mitjà que 
l'Idescat planteja pel 2040 situa el pes relatiu dels qui tenen edat de treballar per sota 
del 60% del total dels habitants de Catalunya. Aquest vaticini, a més, és un resultat que 
també han presentat les projeccions de població fetes per l'Instituto Nacional de 
Estadística i l'Eurostat.  

El pes relatiu de la població en edat laboral jove disminuirà perquè la població de 16 a 
44 anys passarà del 64% que són ara al 57% del total de població major de 16 anys i 
menor de 64. Contràriament, es notarà l'envelliment en la població activa perquè els 
d'entre 45 i 64 anys seran més en nombres relatius i absoluts, ja que es tracta de la 
generació nascuda als anys setanta, l'època del baby boom. 

Més vells 

L'evolució de l'estructura demogràfica, amb l'entrada en edat de jubilació de les 
generacions nombroses que van néixer a la primera meitat dels anys setanta, 
l'allargament de l'esperança de vida basat en la millora de la supervivència de la gent 
més gran i la població immigrada són els factors que contribuiran a fer augmentar la 
població de més edat d'aquí al 2040. Amb aquest horitzó ara llunyà, la projecció 
realitzada per l'Idescat indica que els majors de 65 anys sumaran 2,3 milions de 
persones, de manera que un de cada quatre habitants haurà superat l'edat de jubilació. 
L'envelliment de la població es podrà constatar també en l'increment del nombre d'avis 
que tindran 80 anys i més, que en duplicaran el nombre actual, un escenari sobre el 
qual l'informe de l'Idescat hi reivindica una «especial atenció» perquè «les persones 
d'aquestes edats presenten sovint situacions d'incapacitat i vellesa». 

A més, entre els avis s'invertiran els termes del fenomen de feminització actual en les 
edats més avançades. Si ara la sobremortalitat masculina fa que hi hagi més dones 
que homes, tot i que neixen més nens que nenes, el 2040 l'esperança de vida 
masculina moderarà la desigualtat. 
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Els nens, una incògnita 

En l'estudi de l'Idescat reconeixen que «l'evolució de la població a la base de la 
piràmide és la dada més incerta en l'horitzó del 2040», però sí que s'espera que la 
població de menors de 15 anys sigui més elevada que la d'ara. De fet, les xifres 
variaran segons les dècades: la propera dècada hi haurà un augment del nombre de 
nens, seguit d'un descens a la dècada del 2030 i d'un repunt en la tendència de 
creixement en arribar l'any 2040, quan es preveu que els infants siguin el 15,4% de la 
població. 

La projecció feta l'any 1998 per al 2026 ja està superada 

Encertar les previsions no sempre és fàcil, com ho demostra el fet que la projecció de 
població que l'Institut d'Estadística de Catalunya va fer l'any 1998 per al 2026 ja està 
superada. Fa onze anys, l'Idescat va determinar que d'aquí a disset la població podia 
oscil·lar «entre els 6,19 milions d'habitants pel cap baix i poc més de 7 milions en la 
previsió més alta». I ja hem arribat a aquesta xifra que l'any 1998 dibuixaven en un 
escenari a l'alça. Ara la projecció per a l'any 2021 és de 8 milions, 1 més per d'aquí a 
més de 30 anys. 
Ampliar la notícia:El Punt 

 

• Les comarques gironines tindran 800.000 habitants el 2021, sobretot jubilats 
i escolars 

Les comarques gironines tindran prop de 815.000 habitants l'any 2021 –uns 100.000 
més que no pas ara– i seran la segona demarcació catalana amb un creixement més 
gran de població, segons les projeccions de 2021-2041 de l'Institut d'Estadística de 
Catalunya. Les dades també contemplen un escenari, menys probable, que situa la 
població gironina prop de les 900.000 persones. Malgrat això, el ritme de creixement 
serà més baix, com en el conjunt de Catalunya, que arribarà a 8 milions d'habitants. 
Pels propers anys s'espera un descens dels naixements i un fort augment de la 
població de més de 65 anys, és a dir, en edat de jubilació, i de la població en edat 
escolar. L'esperança de vida de la dones serà de 86,42 anys el 2020, sis anys més que 
la dels homes. 

La projecció de població que l'Idescat elabora cada cinc anys permet conèixer els 
nivells de població màxima i mínima futura a partir de tres escenaris. Segons l'escenari 
mitjà, que és el que es considera més probable, les comarques gironines tindran 
814.527 habitants l'any 202, i seran el segon àmbit territorial català amb un creixement 
més gran de la població, després del Camp de Tarragona. En termes relatius, el 
creixement més important correspondrà a la població de més de 65 anys, amb un 
augment del 30%, i també registrarà un augment important, del 26%, la població en 
edat escolar, de 0 a 15 anys. Respecte a la població en edat laboral, dels 16 a 64 anys, 
el seu augment serà menor, del 12% fins al 2021. El creixement de la població gironina 
en edat escolar i en edat laboral també serà el segon més alt de Catalunya, després 
del registrat al Camp de Tarragona. 

El Gironès, al capdavant 

Per comarques, l'Alt Empordà passarà de 133.357 a 150.296 habitants; el Baix 
Empordà, de 129.552 a 146.969; la Garrotxa, de 54.536 a 59.252; el Gironès, de 
176.372 a 205.253; el Pla de l'Estany, de 29.534 a 31.693; el Ripollès, de 26.860 a 
27.930; i la Selva, de 162.445 a 193.134. La Cerdanya, que no està inclosa en l'àmbit 
del pla territorial de les comarques gironines, passarà de 18.373 a 22.033 habitants. 

Menys creixement 

Tot i ser de les capdavanteres pel que fa a l'augment de població, les comarques 
gironines també registraran, tal com passarà a tot Catalunya, un descens en el ritme de 
creixement pel descens dels naixements i de la immigració. Els canvis en l'estructura 
de la població gironina dels propers anys es posen clarament de manifest en les dades 
que mostra el creixement demogràfic projectat. Es pot comprovar, doncs, que si a la 
demarcació de Girona el 2008 hi va haver un augment de 17.720 habitants, el 2014 no 
arribarà a 9.000, i el 2020 serà de poc més de 7.000 persones [vegeu el gràfic]. Els 
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naixements baixaran de 8.962 de l'any passat a 7.844 l'any 2020, i el saldo migratori es 
reduirà encara molt més, fins arribar a un terç de l'actual, ja que del creixement de 
14.496 persones del 2008 es passarà a 5.838 al cap de dotze anys. 

En el conjunt de Catalunya, l'any 2021 se superaran per poc els vuit milions d'habitants: 
8.004.137 persones. La xifra de naixements disminuirà fins més enllà del 2020, ja que 
l'augment del nombre de fills per dona no compensarà la reducció de dones en edat 
fèrtil. 
Ampliar la notícia:El Punt 

 

Dissabte 14 de novembre de 2009 
 

• Els preus acumulen 8 mesos de caiguda interanual 

La taxa d'inflació a les comarques gironines es modera després d'una pujada de vuit 
dècimes durant l'octubre. 
Els preus van pujar un 0,8% a les comarques gironines l'octubre passat, amb el qual 
situen la taxa d'inflació interanual en el -0,9%, segons dades fetes públiques ahir per 
l'Institut Nacional d'Estadística. De començament d'any ençà, la inflació acumulada és 
del 0,5%. En el conjunt de Catalunya els preus van pujar sis dècimes l'octubre i 
acumulen una caiguda anual del 0,2%, cinc dècimes per sobre les del conjunt estatal. 
L'increment mensual més destacat en els preus a Girona el va registrar el grup del 
Vestit i calçat, que és d'un 12,6%, el més alt de Catalunya en aquest grup. També va 
destacar l'increment del 2,8% dels preus del grup de productes de l'Ensenyament.  
El grup de l'Habitatge -molt vinculat a l'evolució dels costos energètics- puja un 0,5%, 
mentre que els grups de les Begudes alcohòliques i el tabac i el de la Medicina van 
registrar una pujada dels preus del 0,1%. 
El grup de productes del Parament de la llar, el del Transport, el de les Comunicacions i 
el dels Hotels, cafès i restaurants van mantenir els preus invariables aquest mes 
d'octubre. 
Només el grup dels Aliments i begudes no alcohòliques i el grup d'Altres béns i serveis 
van marcar una disminució de preus, que en tots dos casos es va situar en la xifra de -
0,3%. 
Al conjunt del mercat espanyol, la taxa interanual de l'índex de preus de consum (IPC) 
general és del -0,7%, tres dècimes per sobre de la registrada en el mes de setembre. 
La taxa de variació interanual de la inflació subjacent (índex general sense aliments no 
elaborats ni productes energètics) continua en el 0,1%, amb el qual la diferència amb la 
taxa de l'índex general és ara de 0,8 punts. 
Tot i que la taxa d'inflació acumula vuit mesos en negatiu, tant el secretari d'Estat 
d'Economia com el Consell de Cambres van pronosticar que la tendència a l'alça dels 
preus seguiria els propers mesos, per acabar tancant l'any en positiu.  
Després de conèixer les dades fetes públiques per l'INE, UGT de Catalunya va 
demanar un augment salarial del 2% per fomentar el consum i CCOO, un acord 
plurianual que permeti el manteniment del poder adquisitiu dels salaris. 
Per la UGT, mentre el consum segueixi estancat i les previsions d'inflació siguin 
positives, no s'ha de penalitzar el consum, sinó fomentar-lo i augmentar la capacitat 
adquisitiva dels treballadors. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

Dimarts 16 de novembre de 2009 

 

• La xifra de divorcis baixa un 14% i se situa en 1.825 a les comarques 
gironines 

El descens del nombre de ruptures matrimonials va ser el 2008 el més fort dels últims 
anys. 

http://www.elpunt.cat/noticia/article/-/-/103656.html
http://www.diaridegirona.cat/economia/2009/11/14/preus-acumulen-8-mesos-caiguda-interanual/369630.html


La crisi ha arribat també a les ruptures matrimonials o això és el que constaten les 
dades que ahir va publicar l'Idescat, segons les quals l'any passat es van registrar a les 
comarques gironines 1.825 divorcis, un 14,3% menys que l'any abans, quan el descens 
havia estat del 2%. De separacions, n'hi va haver 171, dues menys que l'any abans, i 
de nul·litats matrimonials, una. La majoria de divorcis van ser per consens i 
protagonitzats per parelles que feia més de 20 anys que estaven casades. A tot 
Catalunya l'any passat es van registrar 20.310 divorcis –3.500 menys que el 2007–, 
1.581 separacions i 22 nul·litats matrimonials. 

Les xifres semblen confirmar que en temps de crisi les parelles s'hi pensen més a l'hora 
de separar-se i divorciar-se. Les dades que ahir va fer públiques l'Institut d'Estadística 
de Catalunya (Idescat) mostren que el descens del nombre de divorcis registrat l'any 
passat a les comarques gironines va ser el més fort des de 1998. Aquell any es van 
registrar 601 divorcis i, amb l'excepció d'un petit descens l'any 1999 i el 2001, la xifra 
sempre havia augmentat fins que el 2007 va baixar un 2%. Però l'any passat aquest 
descens va ser del 14,3%, lleugerament inferior al del 14,7% registrat a tot Catalunya. 

Respecte a les separacions, l'any passat també es va mantenir la tendència a la baixa 
que ja havia començat fins i tot abans que la dels divorcis. Des de 1998 el nombre de 
separacions superava el de divorcis i pujava de manera continuada fins a l'any 2004 i 
des de llavors no ha deixat de baixar. 

Pel que fa a tot Catalunya, dels 20.310 divorcis que hi va haver l'any passat, 15.356 
van ser a les comarques de Barcelona, 2.187 a les de Tarragona i 942 a les de Lleida. 
En tots els casos la xifra va ser inferior a la de l'any anterior, com va passar a la 
demarcació de Girona. La tendència a la baixa també va afectar les separacions. A les 
171 de la demarcació de Girona cal afegir-hi les 1.209 de Barcelona, les 154 de 
Tarragona i les 47 de Lleida. De nul·litats n'hi va haver 22, igual que el 2007. 
Ampliar la notícia:El Punt 
 

• La demarcació té 2.424 hectàrees de conreu de producció integrada, el 82% 
de pomeres 
La producció integrada, un sistema mixt d'agricultura ecològica i tradicional, ocupa 
2.424,72 hectàrees a la demarcació de Girona. El 82% d'aquesta superfície, és a dir un 
total de 1.988,44 hectàrees, es dedica al conreu de pomeres, segons dades del Consell 
Català de la Producció Integrada. De fet, les comarques gironines són líders a 
Catalunya en aquest sistema agrícola aplicat a les pomes, per davant de Lleida, amb 
1.203,30 hectàrees –Barcelona i Tarragona no hi dediquen superfície–. Tot i això, la 
producció integrada a les comarques gironines ha anat en descens en els darrers 
quatre anys. El 2005 es va arribar a una quantitat màxima de 3.272,18 hectàrees, però 
des de llavors ha disminuït any rere any. El nombre de productors també ha baixat, de 
137 a 109 en dos anys. 
Cooperatives com ara Girona Fruits (Bordils), Costa Brava Fruticultors (Ullà) i 
Fructícola Empordà (Sant Pere Pescador) són alguns exemples de producció integrada 
a la nostra demarcació. 
HECTÀREES A GIRONA  

TOTAL 2009 
2.424,72 
Fruita de llavor 
Perera: 150,24 
Pomera: 1.988,44 
Total: 2.138,68 
Fruita de pinyol 
Albercoquer: 2,89 
Nectarina: 31,71 
Presseguer: 113,40 
Total: 148 
Hortalisses 
Tomata: 9,78 

http://www.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/104983-la-xifra-de-divorcis-baixa-un-14-i-se-situa-en-1825-a-les-comarques-gironines.html


Olivera 
104,20 
Vinya 
24,06 
TOTAL 2008 
2.524,4 
Fruita de llavor 
Perera: 189,3 
Pomera: 1.984 
Total: 2,173,3 
Fruita de pinyol 
Albercoquer: 1,4 
Nectarina: 82,5 
Presseguer: 151,5 
Total: 235,4 
Hortalisses 
Tomata: 11,5 
Olivera 
104,20 
TOTAL 2007 
2.648,5 
TOTAL 2006 
3.002 
Ampliar la notícia:El Punt 
 

Dimecres 18 de novembre de 2009 

 

• Girona és la segona província amb més accidents al camp, amb un 18,3% 

Les dades acumulades fins al mes de setembre d'aquest any, reafirmen, una vegada 
més, que Girona és la segona província que registra un índex més alt d'accidentalitat 
del sector primari de Catalunya per darrere de Barcelona. Malgrat que el Departament 
d'Agricultura asseguri que les activitats agrícoles i ramaderes presenten un elevat 
índex d'accidentalitat, el conjunt de casos registrats a les poblacions gironines només 
són el 18,3% del territori català. 
De fet, si es compara l'accidentalitat d'aquest sector amb la resta d'activitats a Girona 
(indústria, construcció i serveis) els 280 casos registrats fins a setembre només 
suposen el 3,5%. 
Comparant les dades amb les anteriors des de l'any 2000, si aquest quart semestre no 
esdevé gaire accidentat, el 2009 serà l'any més baix del segle XXI, ja que fins ara la 
xifra mínima se situava als 465 accidents. A més, els 280 d'enguany representen una 
proporció molt baixa (5,2%) del global registrat en deu anys (5.383). 
Una de les dades més positives a remarcar és la poca o fins i tot nul·la presència de 
casos "molt greus" a la demarcació. En els últims 10 anys només han estat 2 els 
mortals repartits entre el 2005 (Baix Empordà) i el 2006 (Gironès). 
Si es detallen les xifres per comarques, les dades d'aquest any mantenen la tendència 
observada d'aquest segle on l'Alt i el Baix Empordà i la Selva són els territoris que 
acumulen un índex més alt. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
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http://www.diaridegirona.cat/comarques/2009/11/18/girona-segona-provincia-mes-accidents-al-camp-183/370375.html


• L'atur dels estrangers ha crescut un 51% el darrer any a la demarcació 
respecte del 35,3% dels autòctons 

El Gironès és la comarca que registra un major nombre de desocupats estrangers 
(3.893), seguit de l'Alt Empordà (3.446), el Baix Empordà (3.025) i la Selva (2.893). A 
l'altre extrem del rànquing hi trobem la Cerdanya (267), el Ripollès (287) i el Pla de 
l'Estany (380). Òbviament, l'ordre de la llista està directament relacionat amb el nombre 
de població i el nivell d'industrialització de la comarca. Concretant encara més, la Selva 
és la comarca amb més desocupats europeus (1.162), el Gironès, la que en té més de 
magribins (1.811) i l'Alt Empordà, de l'Amèrica Central i del Sud (671). 
Dels 15.008 immigrats sense feina, 6.187 són del Magrib i 3.960, europeus. 
L'atur està fent més estralls entre la població estrangera que en l'autòctona. El darrer 
any, el percentatge de persones immigrades sense feina ha crescut un 51% respecte 
del 35,3% de la resta de població, segons dades de Treball. En xifres absolutes, del 
total de 51.249 desocupats que hi ha a la demarcació, 15.008 són estrangers –fa un 
any eren 9.939 d'un total de 36.709–. Per zones geogràfiques, 6.187 desocupats són 
del Magrib, 3.960 europeus i 2.487 de l'Amèrica Central i del Sud. 
L'atur creix, però en major mesura entre la població immigrada. El percentatge total a 
les comarques gironines d'increment interanual de l'atur és del 39,6%, però si analitzem 
l'evolució dels estrangers i els autòctons la diferència és clara: 51% contra 35,3%. 
En concret, dels 15.008 immigrats sense feina a la demarcació, 11.707 (78%) són no 
comunitaris. Segons dades del Departament de Treball, 6.187 provenen del Magrib, 
2.487 de l'Amèrica Central i del Sud, 1.861 de l'Àfrica occidental, 669 de països 
europeus no comunitaris, 427 de països asiàtics, 47 de l'Àfrica central i oriental, 13 
d'Oceania, 8 d'Amèrica del Nord i 4 del Pròxim Orient i l'Orient Mitjà. Pel que fa als 
europeus comunitaris, la xifra se situa en 3.291. 
Analitzat per sectors d'activitat econòmica, la majoria de desocupats estrangers 
provenen dels serveis (7.301, un 48,6% del total d’immigrants sense feina, quan en el 
total de persones sense feina els dels serveis representen un 55,5%). En la 
construcció, són 4.391 estrangers sense feina (29,2%, quan el total de desocupats és 
del 22,2%). 751 persones immigrades s'han quedat sense feina en l'agricultura (5% 
respecte del 2% del global dels desocupats). I, finalment, en la indústria, el percentatge 
d'estrangers és del 10,5% (16,4% el global) i 1.585 desocupats. 
Ampliar la notícia:El Punt 

 

• L'esperança de vida de les dones gironines el 2018 serà de 86 anys i la dels 
homes, de 80 

Les previsions apunten un descens del nombre de naixements i d'immigració i un 
augment del nombre de defuncions. 

L'esperança de vida de la població gironina augmentarà un any i mig de mitjana els 
propers nou anys fins a situar-se en 86,13 anys en el cas de les dones i en 80,18 en el 
cas dels homes. Les projeccions de població a curt termini que ahir va publicar 
l'Instituto Nacional de Estadística, just una setmana després que es fes públic un estudi 
semblant de l'Institut d'Estadística de Catalunya, posa de manifest que fins al 2018 a la 
demarcació de Girona hi haurà un descens del nombre de naixements i un augment del 
de defuncions, amb un creixement vegetatiu de la població que es reduirà a la meitat. 
Respecte als moviments migratoris, es preveu l'arribada de menys immigrants de la 
restat de l'Estat espanyol i també menys immigració estrangera. 

Les dades de l'INE confirmen el que ja apuntaven les de l'Idescat en el sentit que el 
ritme d'augment de la població gironina experimentarà els propers anys un fre 
important. Si entre l'any 2002 i el 2008 la població de la demarcació va augmentar un 
28,26%, del 2009 al 2018 ho farà un 7,8%, fins arribar a 782.311 persones. En aquesta 
mateixa línia el creixement vegetatiu projectat, la diferència entre naixements i 
defuncions, passarà de les 3.132 persones previstes aquest 2009 a gairebé la meitat el 
2018, concretament 1.699 persones. 

http://www.elpunt.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/105338-latur-dels-estrangers-ha-crescut-un-51-el-darrer-any-a-la-demarcacio-respecte-del-353-dels-autoctons.html


El ritme de creixement de la població gironina es frenarà però no la seva esperança de 
vida, que tant en el cas dels homes com en el de les dones augmentarà al voltant d'un 
any i mig. En el cas de les dones ara és de 84,68 anys de mitjana i està previst que el 
2018 sigui de 86,13. Els homes, que ara tenen una esperança de vida de 78,51 anys, 
superaran la barrera dels 80 i arribaran als 80,18. La millora és lleugerament inferior a 
la dels últims anys ja que des del 2002 al 2009 l'esperança de vida ha augmentat uns 
dos anys. La conseqüència d'aquest fet, junt amb altres factors com el descens de la 
natalitat, provocarà un augment de la taxa de dependència, o sigui la relació entre la 
població més jove i més gran, i la població entre 16 i 64 anys. Aquesta taxa passarà del 
46,1% del 2009 al 54,1% l'any 2019. 

El creixement natural experimentarà els anys vinents un fort descens a les comarques 
gironines, de manera que si l'any 2009 la diferència entre el nombre de naixements i el 
de defuncions donava un saldo positiu de 3.132 persones –9.039 naixements contra 
5.907 defuncions–, l'any 2018 es reduirà fins a 1.700 persones –8.297 naixements i 
6.597 defuncions–. Aquest menor creixement natural també es produirà al conjunt de 
Catalunya i de l'Estat espanyol. A Catalunya es passarà d'un saldo positiu de 24.402 
persones aquest any a gairebé una tercera part el 2018, concretament 7.273. A la 
demarcació de Lleida el creixement natural previst serà de divuit persones. 

Menys naixements 

Les previsions pels pròxims anys no són gaire optimistes pel que fa al nombre de 
naixements, ja que a la demarcació de Girona passaran dels 9.039 previstos aquest 
2009 a 8.297 l'any 2018, o sigui, 742 menys. El descens serà progressiu els pròxims 
dos anys: 9.035 naixements el 2010; 8.987 el 2011; 8.910 el 2012; 8.813 el 2013; 8.707 
el 2014; 8.595 el 2015; 8.484 el 2016; 8.382 el 2017, i els 8.297 del 2018. A les 
comarques de Barcelona el nombre de naixements passarà de 62.750 a 51.651; a les 
de Tarragona, de 9.957 a 9.319, i a les de Lleida, de 4.808 a 4.471. A tot l'Estat 
espanyol el 2009 es tancarà amb 509.164 naixements, una xifra que l'any 2018 haurà 
baixat a 443.243. 

Les defuncions, a l'alça 

Coincidint amb l'envelliment progressiu de la població gironina es produirà un augment 
de les defuncions, que passaran de 5.907 el 2009 a 6.597 l'any 2018. Com en el cas 
dels naixements, el creixement serà progressiu: 6.007 el 2010, 6.100 el 2011, 6.187 el 
2012, 6.268 el 2013, 6.343 el 2014, 6.413 el 2015, 6.479 el 2016 i 6.540 el 2017. A 
Barcelona els naixements passaran de 45.344 a 47.900; a Lleida, de 4.223 a 4.453, i a 
Tarragona, de 6.678 a 7.514. 

La immigració baixarà 

El panorama de la immigració farà un gir de 180 graus, ja que del fort creixement que hi 
ha hagut en l'última dècada es passarà a un descens progressiu. Aquest 2009, la 
immigració estrangera a la demarcació de Girona serà de 13.300 persones i el 2018, 
de 10.274. Entremig, es preveu un descens progressiu fins al 2012, que serà quan es 
tocarà fons, amb 8.840 immigrants. Després es produirà una lleugera recuperació, fins 
al 2018. Les dades contrasten amb els pics que es van produir entre el 2006, 2007 i 
2008, amb 23.013, 25.212 i 20.276 immigrants estrangers, respectivament. A les 
comarques de Barcelona hi arribaran 58.381 immigrants estrangers el 2018, a Lleida 
5.290 i a Tarragona, 10.327. 

L'índex de fecunditat pujarà 

La fecunditat creixerà de manera progressiva en els anys vinents a tot Catalunya. A les 
comarques gironines les dones passaran de tenir 1,63 fills de mitjana a tenir-ne 1,75 el 
2018 i s'experimentarà un creixement important, tenint en compte que l'any 2002 tenien 
una mitjana d'1,4 fills. A Barcelona la progressió també és rellevant, ja que es passarà 
dels 1,33 fills del 2002 a un 1,70 el 2018. A Lleida les dones tindran 1,71 fills de mitjana 
el 2018 i a Tarragona, 1,73. 
Ampliar la notícia:El Punt 
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Dimarts 24 de novembre de 2009 
 

• Les pernoctacions de clients espanyols als hotels de Girona creixen un 15% a 
l’octubre 

La davallada del turisme estranger provoca que l'ocupació als establiments hagi 
disminuït un 8,6 per cent. 
L'excel·lent comportament del turisme estatal el mes d'octubre passat no ha estat 
suficient per compensar la forta disminució del volum de visitants estrangers, però l'ha 
mitigat notablement i -el que és més important- ha obert una escletxa per on els 
hotelers gironins poden fer front a la crisi: almenys fora de la temporada estiuenca, no 
hi ha dubte que el futur és el turisme de proximitat. 

El turisme de proximitat continua tirant del carro hoteler, si més no del carro gironí. 
Segons les dades que va donar a conèixer ahir l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el 
mes d'octubre passat les pernoctacions realitzades als hotels de les comarques de 
Girona per part de turistes estatals van augmentar un 15% respecte de l'octubre de 
2008. Les pernoctacions de turisme estranger, en canvi, van baixar en el mateix 
percentatge: un 15%. En ser molt més nombrosos els clients estrangers, el total de 
pernoctacions als hotels gironins al mes d'octubre van descendir un 8,6%. 
El mes d'octubre de l'any passat els hotels gironins van assolir les 867.829 
pernoctacions. D'aquestes, 688.619 van correspondre a clients estrangers, mentre que 
les 179.210 restants van ser realitzades per hostes espanyols i catalans. 
El darrer mes d'octubre, en canvi, les pernoctacions d'estrangers en aquests 
establiments van descendir fins a les 586.944, mentre que les de clients estatals van 
augmentar fins a les 206.398. La crisi econòmica que travessa l'Estat espanyol pot 
haver provocat que molts viatgers hagin optat per passar els seus dies de vacances o 
de caps de setmana en un lloc proper com Girona en lloc de fer-ho en altres 
destinacions més llunyanes i, en conseqüència, més cares. Tanmateix, l'augment del 
turisme estatal no ha estat suficient per compensar el descens de l'estranger, i així la 
xifra total de pernoctacions als hotels gironins a l'octubre ha estat de 793.343.  
La disminució dels visitants no va ser tan acusada, només de l'1,42%, fins a les 
235.867 persones, cosa que significa que es redueix l'estada mitjana. 
El descens en les pernoctacions hoteleres gironines, provocat per la forma de baixada 
de les corresponents als estrangers, és més elevat que el de la mitjana estatal. Els 
hotels espanyols van registrar 22 milions de pernoctacions a l'octubre, fet que suposa 
un descens únicament l'1,7% respecte al mateix mes del 2008. El setembre, de tota 
manera, havien caigut un 6,6%. Amb aquestes dades, les pernoctacions hoteleres 
encadenen el seu sisè descens consecutiu en taxa interanual, després del respir que 
va suposar abril, mes en què les pernoctacions als hotels espanyols van repuntar a un 
2% gràcies a l'efecte Setmana Santa. 

Els viatgers residents a Espanya van augmentar les seves pernoctacions en un 4,3% a 
l'octubre en taxa interanual, mentre que entre els estrangers van disminuir un 5,4%. 
Com s'observa, en tots dos casos, les variacions van ser molt més febles que en el cas 
dels hotels gironins. 

Per la seva banda, l'INE va informar també que els preus hotelers van retrocedir un 
6,6% a l'octubre respecte al mateix mes del 2008. 
L'INE calcula que hi havia 1.973 establiments oberts, amb una oferta de places de 
214.969, un 1,6% més. El grau d'ocupació de les places disponibles ha baixat del 
50,87% al 49,84% d'aquest octubre. 

Pel que fa a la resta de Catalunya, el nombre de visitats a la demarcació de Barcelona 
va pujar del 4,15% fins a les 782.436 persones i les pernoctacions van pujar un 5,69% 
fins a les 1.884.932 persones. 



A la demarcació de Lleida l'increment de viatgers és de l'11,81%, fins als 60.282. El 
nombre de pernoctacions passa a ser de 105.992, un 6,3% més que a l'octubre del 
2008.  
La demarcació de Tarragona és la que perd el major percentatge de visitants, el 9,17%, 
fins a les 167.510 persones. També baixa el nombre de pernoctacions, un 7,24%. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• L´arribada d´immigrants amb papers creix de nou i arriba a un 19,7% 

L'arribada d'immigració legal a les comarques gironines ha tornat a repuntar, tot i que 
no arriba a l'extremat creixement de fa un o dos anys. Segons les dades de la 
Secretaria d'Estat d'Immigració i Emigració, depenent del Ministeri de Treball, 
corresponents a 30 de setembre, la xifra de persones estrangeres residint legalment a 
les comarques gironines era de 142.757, la qual cosa significa un increment del 19,7% 
respecte a la mateixa data de l'any passat. Aquest augment és bastant superior al 
registrat durant el març, que només es va situar en poc més del 6%, però en canvi 
encara es queda lluny del 45% aconseguit l'any anterior. Així doncs, les previsions es 
compleixen: la immigració continua essent un factor important en la demografia 
gironina, però el seu pes ja no és tan important com abans.  
Aquests 142.757 immigrants amb el certificat de registre o la targeta de residència en 
vigor suposen un increment de l'1% trimestral, és a dir, respecte les xifres del passat 
mes de juny, i un augment del 12,74% respecte al 31 de desembre de l'any passat.  
La gran majoria dels estrangers (46.821) són de règim comunitari, és a dir, procedents 
d'altres països de la Unió Europea, mentre que 52.404 compten amb un permís de 
residència permanent. Entre els que només es poden quedar al país de forma 
temporal, n'hi ha 28.690 (és a dir, aproximadament el 20%) que treballen per compte 
aliè, mentre que només el 0,33 ho fan per compte propi. A més, l'informe assenyala 
que hi ha 6.124 persones (un 4% del total d'estrangers residint a Girona de forma legal) 
que han arribat a través del sistema de reagrupament familiar.  
Pel que fa a les característiques de la immigració, l'edat mitjana continua essent de 
31,6 anys (la mateixa registrada durant el mes de març) , mentre que les dones 
suposen el 43,3% dels nouvinguts. El grup d'edat més nombrós és el de 16 a 64 anys, 
amb 110.401 persones, seguit pel d'infants de 0 a 15 (26.489) i el grup de majors de 65 
(que només compta amb 5.568 membres). Pel que fa a les nacionalitats, els 
marroquins, amb 43.581 immigrants, són el principal col·lectiu, seguits -a una distància 
prudencial- dels romanesos, que arriben als 13.586. Per continents, l'Àfrica és 
clarament el que té més presència a les comarques gironines, ja que hi ha 60.133 
persones procedents dels seus països, especialment del Marroc, Gàmbia, Mali i 
Senegal, entre d'altres. En segon lloc es troba l'Europa comunitària, amb 38.423 
immigrants, sobretot procedents de Romania, França, Itàlia, Alemanya, Portugal, 
Regne Unit, Bèlgica i Bulgària. El tercer col·lectiu ja és el d'Amèrica Llatina, amb 
27.278 persones, amb Colòmbia, Equador i Argentina com a principals països de 
procedència. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
Dimecres 25 de novembre de 2009 
 

• Prop de 1.300 gironines han denunciat aquest any haver estat víctimes de 
violència masclista 

La major part dels maltractaments denunciats fins al setembre, un miler, s'han produït 
en l'àmbit de la parella. 

Un total de 1.279 dones de les comarques gironines han presentat aquest any, fins al 
mes de setembre, una denúncia per haver estat víctimes de maltractaments en l'àmbit 
de la parella o de la família, segons dades del Departament d'Interior de la Generalitat. 
I el servei telefònic d'atenció a les dones en situació de violència ha rebut 720 trucades 
procedents de les comarques gironines demanant informació. L'any passat, la violència 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2009/11/24/pernoctacions-clients-espanyols-als-hotels-girona-creixen-15-loctubre/371626.html
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masclista va provocar, a les comarques gironines, tres víctimes mortals. Justament avui 
es commemora el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones 
amb diferents actes a la ciutat de Girona i a altres poblacions de la demarcació amb 
l'objectiu de conscienciar la població sobre aquesta plaga social. 

Interior té constància que des del mes de gener fins al setembre s'han presentat, a la 
regió policial de les comarques gironines, 1.109 denúncies per violència masclista en 
l'àmbit de la parella i 170 en l'àmbit familiar. Arran d'aquestes denúncies, s'han detingut 
615 homes majors d'edat i dos menors d'edat. I s'han atès 1.182 víctimes. En la major 
part dels casos, les agressions s'han produït sense que hi hagués cap ordre prèvia 
d'allunyament de l'agressor, però en 105 casos els maltractadors han actuat tot i que 
existia una ordre en aquest sentit. 

La violència masclista en l'àmbit de la parella fa referència als maltractaments físics, 
psicològics, sexuals o econòmics exercits contra una dona per part de l'home que n'és 
o n'ha estat el cònjuge o per part de la persona que hi té o hi ha tingut relacions 
d'afectivitat. I la violència en l'àmbit familiar consisteix en la violència física, sexual, 
psicològica i econòmica exercida contra les dones i les menors d'edat en el si de la 
família i perpetrada per membres de la mateixa família. 

Al llarg del 2008, es van presentar a la demarcació de Girona 1.927 denúncies, 1.700 
de les quals per maltractaments en l'àmbit de la parella i 227 en l'àmbit familiar. L'any 
passat, i igual que el 2007, hi va haver tres víctimes mortals per violència masclista. 
Aquest any no hi ha a la demarcació cap dona morta a causa de la violència masclista. 

La problemàtica de la violència contra les dones va més enllà de les denúncies ja que 
encara són molts els casos que no són posats en coneixement de la policia. I en aquest 
sentit una dada significativa són les 720 trucades procedents de les comarques 
gironines per demanar informació al servei d'atenció a les dones maltractades. 

A l'àmbit de tot Catalunya, el nombre de denúncies que s'han presentat des de gener 
fins al setembre s'eleva a 10.714, mentre que en el decurs del 2008 se'n van acumular 
un total de 13.493. 

Des de principi d'any a Catalunya hi ha hagut deu dones mortes per violència 
masclista, dues menys que el 2008 i que el 2007, amb 12 dones mortes, 
respectivament. 
Ampliar la notícia:El Punt 
 

Dijous 26 de novembre de 2009 
 

• La constitució d´hipoteques a Girona creix un 46 per cent el mes de 
setembre 

El sector immobiliari gironí confirma els brots verds que va començar a detectar aquest 
estiu. El setembre passat, es van concedir a Girona 1.381 hipoteques sobre habitatges, 
fet que suposa un creixement del 46% respecte del mateix mes de l'any anterior. 
Mentrestant, el capital mitjà dels préstecs es va situar en poc més de 125.281 euros, un 
11% menys que ara fa un any. 
Tant el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona com el Gremi de 
Promotors i Constructors de Girona van confirmar ahir que en els darrers mesos havien 
notat un increment de les operacions, tot i que en nombres absoluts el creixement és 
encara molt petit. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

• L’exportació gironina cau un 14% des de principis d´any 

El fort descens de l'activitat industrial està passant factura a les empreses exportadores 
gironines, que han vist com el volum de negoci en les seves vendes a l'estranger queia 
un 14,45% els primers nou mesos de l'any, fins a arribar a 2.293,8 milions d'euros. Això 
suposa els pitjors tres primers trimestres de les exportadores gironines dels últims cinc 
anys. No obstant això, el pes del sector carni ha ajudat les empreses gironines a 

http://www.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/107957-prop-de-1300-gironines-han-denunciat-aquest-any-haver-estat-victimes-de-violencia-masclista.html
http://www.diaridegirona.cat/economia/2009/11/26/constitucio-dhipoteques-girona-creix-46-cent-mes-setembre/372133.html


aguantar la patacada millor que les del conjunt de Catalunya i l'Estat, que en els 
primers nou mesos de l'any han reduït les seves exportacions un 26,73% i un 19,8%, 
respectivament. 
Segons dades del Ministeri d'Indústria, un dels subsectors que més ha notat la 
davallada de les vendes a l'estranger ha estat el de la indústria auxiliar de l'automoció. 
Així les exportacions de components cauen un 44%. Només cal recordar les importants 
reestructuracions de personal en tres dels principals fabricants de components 
(Hutchinson, Trety i Comforsa), que han acomiadat centenars de treballadors i 
segueixen aplicant suspensions temporals de contractes davant la baixa demanda del 
sector. 
Altres sectors afectats especialment per la crisi, com el dels fabricants de maquinària o 
de material elèctric registren davallades de les vendes a l'exterior superiors al 30%. 
Les exportacions catalanes de mercaderies van arribar als 30.178,88 milions en els nou 
primers mesos del 2009, fet que representa un descens del 20,97%, i les importacions 
van caure un 26,73%, fins a situar-se als 43.193,19 milions. 
Les vendes a l'exterior de Catalunya representen el 26,10% del total exportat per 
Espanya en el període gener- setembre i les importacions de Catalunya suposen el 
28,24% del total de les realitzades. 
També el dèficit comercial de Catalunya ha disminuït en un 37,33% interanual i se situa 
en 13.014,31 milions. 
Els principals sectors exportadors a nivell català del període han estat els productes 
químics i els béns d'equip, amb descens del 16,41% i del 29,62%, respectivament. 
A nivell estatal, en els nou primers mesos, els principals sectors exportadors han estat 
els béns d'equip (20,3% del total) i l'automòbil (17,4% del total). Concretament, les 
vendes a l'exterior de béns d'equip van caure un 19,1% en taxa interanual, mentre que 
les del sector de l'automòbil es van reduir un 22,7%. Per rúbriques, destaquen els 
retrocessos del 33% en les vendes de components i del 17,3% en les de vehicles 
acabats. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

Divendres 27 de novembre de 2009 

 

• Un 18 per cent dels pisos que no estan ocupats corresponen a segones 
residències. 

Tot i un cert repunt de les vendes en els últims mesos, Girona acumula encara 12.216 
habitatges nous sense vendre. Són dades facilitades per l'Associació de Promotors 
APCE, que xifra en 76.998 els pisos nous en estoc a Catalunya. D'aquests, un 18 per 
cent corresponen a pisos de segona residència. 
Dels 76.308 pisos nous en romanent que hi ha actualment a Catalunya, més de la 
meitat (42.414) es concentra a la província de Barcelona, seguida de Tarragona 
(18.210), Girona (12.216) i Lleida (3.468). 
En canvi, en termes relatius, és a dir, tenint en compte el nombre d'habitatges per cada 
mil habitants, els resultats són molt diferents. En aquest cas, la província que se situa 
al capdavant és la de Tarragona, amb 23,1 pisos per cada mil habitants, a la qual 
segueixen Girona (16,7), Lleida (8,1) i Barcelona (7,8). 
L'APCE va presentar ahir una actualització de l'estudi sobre el romanent d'habitatges 
que va fer públic a l'abril i que constata una lleugera recuperació del sector. 
El president de l'entitat, Enric Reyna, va explicar que des de l'anterior informe s'ha 
observat una reducció generalitzada de la taxa de creixement del romanent, que ha 
passat d'un augment intertrimestral del 14,7% a final de 2008 al 7,8 per cent actual. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
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• Un total de 55 famílies han de visitar els fills en un espai tutelat a Girona 

El punt de trobada de Girona ja ha atès 55 famílies aquest any, la meitat de les quals 
són noves respecte l'any anterior. El de Figueres, en canvi, n'ha assistit fins ara 21, el 
que significa 28 infants. 
Els punts de trobada són espais titularitat de la Generalitat on es garanteix el 
compliment del règim de visites en cas de separació o divorci. També funciona quan 
una família biològica visita un fill que ha estat acollit en un centre de la Generalitat.  
La consellera d'Acció Social, Carme Capdevila, va inaugurar ahir el nou punt de 
trobada gironí, que a principis d'estiu es va traslladar des del carrer Albereda (l'edifici 
Fòrum) a l'avinguda de la Hispanitat. La responsable del govern va explicar que el 80% 
dels casos que atenen en aquest punt són derivats dels jutjats, mentre que el 20% 
restant són infants que es troben sota acolliment familiar. Capdevila va assegurar que 
els dos punts els permeten donar servei a totes les peticions que els arriben i per això 
de moment no està previst obrir-ne de nous. 
La directora dels serveis territorials de Justícia, Carme Sitges, per la seva banda, va 
indicar que a partir del 30 de desembre funcionarà un nou jutjat de família a Girona, de 
manera que s'unificaran tots els serveis en un de sol, no com ara, que a les famílies els 
pot tocar anar a qualsevol dels sis jutjats de primera instància que hi ha.  
Més tard, la Capdevila va inaugurar l'espai Dixit, que és el primer centre de 
documentació de serveis socials de Girona i es troba al carrer Bernat Boades. 
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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