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Dilluns 4 de gener de 2010 
 

• La sinistralitat laboral baixa a Girona però els accidents mortals augmenten 
Onze treballadors gironins han mort a la feina entre els mesos de gener i octubre, fet 
que suposa un increment del 50% respecte al mateix període de l'any passat. Girona és 
la demarcació catalana on més pugen els accidents mortals, en termes relatius, tot i 
que en nombres absoluts n'hi ha hagut més a les altres províncies. Dels vuit morts a la 
feina a Girona, tres van accidentar-se en empreses del sector serveis, tres més en la 
indústria i dos en la construcció. 
En total, 10.723 gironins van tenir algun tipus d'accident que va suposar la seva baixa 
laboral els primers deu mesos de l'any, fet que representa una caiguda interanual del 
27%, descens. 
Tot i la reducció constant de la sinistralitat laboral, Girona continua mantenint-se com la 
província amb un major índex d'incidència (accidents per cada 100.000 treballadors) de 
Catalunya. D'aquesta forma, mentre que a Girona l'índex se situa en 4.443, a Catalunya 
és de 4.367, i a Espanya de 4.241. No obstant, l'evolució d'aquest indicador en l'última 
dècada presenta una reducció de prop del 50% a Girona. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

Dimarts 5 de gener de 2010 

 

• Les sol·licituds de permisos de treball per a immigrants cauen prop d'un 
100% durant el 2009 

La crisi econòmica està afectant de ple les necessitats de les empreses per contractar 
treballadors immigrants, i les sol·licituds de permisos de treball a les comarques 
gironines van caure el 2009 un 92,5% respecte al 2008. Se'n van presentar 528 –lluny 
de les més de 23.000 del 2005– i se'n van acceptar 409, també un 92% menys que 
l'any anterior. Les dades les va presentar ahir el subdelegat del govern espanyol a 
Girona, Francesc Francisco-Busquets, qui va anunciar reformes en diversos edificis. 

D'entre els múltiples efectes que està ocasionant la crisi econòmica, la immigració és 
dels que més se n'està ressentint. Si fa poc es coneixia que l'atur ha augmentat un 
51% a la demarcació per a persones estrangeres –davant el 35% dels autòctons–, ahir 
la subdelegació del govern estatal feia públiques les xifres del 2009 de l'oficina 
d'estrangers de les comarques gironines, i que demostren com la crisi ha afectat 
l'arribada d'immigrants, amb descensos de prop d'un 100% pel que fa als permisos de 
treball per a estrangers. 

Durant el 2009 es van registrar 528 sol·licituds per a permisos de treball, un 92,5% 
menys que les 7.082 sol·licituds del 2008. Les xifres d'anys anteriors també havien 
estat molt superiors, amb 11.194, 8.155 i 23.203 entrades els anys 2007, 2006 i 2005, 
respectivament. La xifra tan alta del 2005 es va deure sobretot al procés de 
regularització engegat pel govern central. Pel que fa a les resolucions favorables, el 
descens també va ser d'un 92%, mantenint així la mateixa proporcionalitat que les 
sol·licituds entrades. En total, durant el 2008 es van aprovar 409 permisos de treball 
per a estrangers, davant els 5.196 del 2008 o els 8.606 del 2007. Els mesos de principis 

http://www.diaridegirona.cat/economia/2010/01/04/sinistralitat-laboral-baixa-girona-accidents-mortals-augmenten/378880.html


d'any van ser els que van registrar més activitat en aquest sentit. El subdelegat, 
Francesc Francisco-Busquets, va afirmar davant aquestes dades que «els nivells són 
baixos com mai i, si bé no es poden fer previsions, no crec que puguin decaure gaire 
més». 
Ampliar la notícia:El Punt 
 

• A la ciutat de Girona es cometen 99 delictes per cada 1.000 habitants 
El grup municipal de Convergència i Unió, a l’oposició a l’Ajuntament de Girona, ha 
denunciat un augment dels delictes que es cometen a la ciutat i ha demanat que 
s’incrementin els agents de la policia municipal que treballen en l’àmbit de la seguretat. 
Segons les dades que els convergents han recollit, l’any 2008 es van cometre 99 
delictes per cada mil habitants a Girona, mentre que el 2006 la taxa era del 92 per mil. 
Del gener a l’agost de l’any passat, a la ciutat de Girona es van cometre 6.265 delictes i 
faltes i hi va haver 927 detinguts. 
El grup municipal de Convergència i Unió ha presentat en els darrers mesos diferents 
preguntes al ple de l’Ajuntament de Girona sobre el que han qualificat d’un augment en 
la inseguretat ciutadana, i ara han volgut elaborar un informe que corrobori aquesta 
impressió. Les dades que el grup convergent ha recollit del consistori gironí i de la 
policia municipal constaten que des del 2006 han anat augmentant el nombre de 
delictes comesos a la ciutat, així com també el de detinguts. 
En aquest sentit, el 2006 es van cometre 8.528 delictes i faltes a la ciutat de Girona i hi 
va haver 1.162 detinguts, xifres que el 2008 ja s’havien incrementat fins a 9.679 
delictes i 1.423 detinguts. Pel que fa a l’any passat, només es disposen dades del 
període que va de gener a agost, durant el qual es van denunciar 6.265 delictes i hi va 
haver 927 arrestos. Albert Riera, regidora de Convergència i Unió a l’Ajuntament de 
Girona, considera que “si fem una projecció de les dades del 2009 amb el que queda 
d’any veurem que la previsió és que també augmentin”. Pel que fa a l’anomenada taxa 
delictual, que és el número de delictes comesos per cada 1.000 habitants, el 2006 a la 
ciutat de Girona era de 92 per mil, i el 2008 ja havia pujat a 99 per mil. 
Ampliar la notícia:La malla.cat 
 
 

Dimecres 6 de gener de 2010 

 

• L´atur va augmentar un 30,49% a Girona amb 12.730 aturats més durant el 
2009 

És la novena província de l'Estat i la tercera de Catalunya on més s'han incrementat les 
xifres de desocupació. 

L'ombra de la crisi econòmica és allargada i durant el 2009 ha seguit colpejant 
l'ocupació a les comarques gironines. L'any ha tancat  
amb un augment en el nombre de desocupats de 12.730 persones, situant la xifra de 
desocupació en 54.478 a la demarcació, un dels nivells més alt de tota la sèrie històrica 
comparable, que es va iniciar el 1996. Aquesta xifra representa un increment del 
30,49% respecte al 2008 i del 150,65% si es compara amb el 2007. Segons les dades 
fetes públiques ahir pel Ministeri de Treball i Immigració, l'augment interanual de l'atur 
ha estat inferior al registrat durant el 2008, quan les llistes de desocupació a les 
comarques gironines van registrar quasi 17.000 aturats més.  
Girona tanca el 2009 amb 54.478 desocupats després que l'atur augmentés al 
desembre en 717 persones, l'1,33% respecte al mes anterior. Aquesta dada és millor 
que la registrada durant el mateix mes del 2008, quan l'atur es va incrementar en 
1.723 persones. 

L'increment de desembre representa la cinquena pujada mensual consecutiva de 
desocupació a la província. 

Per sectors, els serveis es tornen a endur la pitjor part amb un increment de la 
desocupació interanual del 28,80%, fins a les 30.444 persones. La construcció arriba a 

http://www.elpunt.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/121692.html
http://www.lamalla.cat/infolocal/girona/article?id=322829


les 12.378 persones aturades, 555 més que el novembre i un 41,06% més que el 2008. 
Els que no tenien feina van ser 213 menys que el mes passat, fins a situar-se a les 
1.936 mentre que la variació interanual suposa un increment del 60%. El sector de 
l'agricultura va tancar l'any amb 1.134 desocupats, un 11,83% més que el 2008. A la 
indústria hi va haver 142 aturats i el còmput anual puja a 8.586. 
L'atur va pujar el 2009 en tots dos sexes però més entre els homes, amb un increment 
del 31,86% arribant als 30.769 desocupats. La desocupació entre les dones va arribar a 
les 23.709 persones desocupades (+28,76%). 

Pel que fa al total de Catalunya, Girona és la tercera demarcació que més ha 
incrementat l'atur el 2009, després de Lleida (37,46%) i Barcelona (33,14%). 
Tarragona és la demarcació catalana que registra les xifres de desocupació menys 
negatives amb un increment interanual del 30,16%. En l'àmbit estatal Girona és la 
novena província que més ha incrementat la llista d'aturats durant el 2009. Castelló -
amb un augment del 46,70%- i Guadalajara (39,88%) encapçalen el rànquing 
d'increments interanuals. 

Al conjunt de l'Estat el nombre de desocupats es va aproximar a la barrera psicològica 
dels 4 milions el 2009. En total es va tancar l'any amb 3.923.603 persones registrades a 
les llistes de desocupació, amb un augment percentual del 25,4 per cent respecte al 
2008. 
A aquesta xifra de més de 3,9 milions de desocupats amb la qual es va tancar l'any s'ha 
arribat després que l'atur augmentés el desembre en 54.657 persones, l'1,4 per cent 
respecte al mes anterior. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
 

Dijous 7 de gener de 2010 

 

• Girona acaba l'any amb 54.478 persones a l'atur 
Girona és la tercera demarcació on la desocupació del 2009 creix més.   
Durant aquest any a les comarques de Girona l'atur s'ha incrementat de 12.730 
persones, fins a arribar a les 54.478, el 30,49% més que tot el 2008. En relació amb el 
mes de novembre, el nombre de persones registrades a l'atur ha crescut de 717 
persones, l'1,33% més. Del total d'aturats, 30.769 són homes (56,48%) i 23.709 són 
dones (43,52%). Hi ha 6.251 persones menors de 25 anys a les llistes de l'atur de les 
quals 3.714 són homes (59,41%) i 2.537 són dones (40,59%). De les 48.227 persones 
restants, 27.055 són homes (56,10%) i 21.172 són dones (43,90%). 
Per sectors d'activitat, la construcció és la que genera el major nombre d'aturats el mes 
de desembre, 555, fins arribar a l'acumulat de l'any de 12.378 persones. Al sector 
serveis es van registrar 262 aturats i s'arriba a la xifra de 30.444. A la indústria hi va 
haver 142 aturats i el còmput final anual puja a 8.586. Pel que fa a l'agricultura, 
disminueix el total en 29 persones i queda en 1.134 persones i el col·lectiu sense una 
ocupació anterior també es redueix de 213 persones al desembre i queda el total anual 
en 1.936 persones. 
Dels 16.573 estrangers a l'atur que hi ha a la demarcació, 833 provenen del sector 
agrari, 1.692 del sector industrial, 4.868 del sector de la construcció, 8.132 del sector 
serveis i 1.048 formen part del grup sense una feina anterior. 
Catalunya ha acabat l'any 2009 amb 561.761 persones a l'atur, 138.529 més que el 
2008, cosa que suposa el 32,73% més. Aquest desembre, l'atur registrat a Catalunya 
s'ha incrementat de 6.356 persones més, l'1,14% més que al novembre. 
A la demarcació de Barcelona hi ha 419.988 persones a l'atur, a la de Lleida, 25.553 i a 
la de Tarragona 61.742. 
Ampliar la notícia:Gironainfo.cat 
 

• Els autobusos urbans de Girona tenen més de 18.000 usuaris els dies 
laborables 

http://www.diaridegirona.cat/economia/2010/01/06/latur-augmentar-3049-girona-12730-aturats-mes-durant-2009/379276.html
http://www.naciodigital.cat/gironainfo/noticia/11479/girona/acaba/any/amb/54478/persones/atur


Augmenta un 14% el nombre de passatgers durant el 2009, que es tanca amb 4,9 
milions de viatgers. 

L'ús del transport públic a la ciutat de Girona es consolida any rere any i en l'actualitat 
ja hi ha al voltant de 18.000 usuaris en els dies laborables. L'augment de freqüències 
que s'han anat aplicant està donant els seus fruits, com ho demostra que l'any 2009 
s'hagi tancat amb un augment del 14% del nombre de passatgers respecte a l'any 
anterior. Gairebé 4,9 milions de viatgers han utilitzat les línies urbanes durant l'any 
passat, quan al 2006 la xifra era d'1,3 milions. L'L3 cap a Salt és la que du més viatgers 
i supera de llarg el milió d'usuaris, mentre que l'L5 de Germans Sàbat a Vilablareix 
transporta prop de 800.000 viatgers. 

Sigui per les dificultats afegides de mobilitat que han comportat les obres del TAV o per 
la complicació per trobar places d'aparcament gratuïtes al centre de la ciutat, el cert és 
que l'autobús s'està convertint en una alternativa real a la mobilitat quotidiana dels 
gironins dins la trama urbana o amb els municipis de l'entorn. El gerent de TMG, Pere 
Casas, es mostra satisfet del nou increment de passatgers que s'ha fet al llarg de l'any 
2009, i que sense tenir les dades definitives del mes de desembre se situaran al voltant 
dels 4,9 milions, que suposa un increment del 14% del nombre d'usuaris. «És més 
important encara aquest creixement si tenim en compte que normalment en grans 
àrees urbanes sol baixar l'ús del transport públic en temps de crisi.» Casas considera 
que el creixement general de les línies urbanes responen a «les polítiques de bonificació 
d'alguns col·lectius i targetes, segons les necessitats de cadascú, o a l'augment de 
freqüència que es va implantar en algunes línies». 
Ampliar la notícia:El Punt 
 
 

Divendres 8 de gener de 2010 

 

• El nombre d´estrangers que resideix a Girona baixa per primer cop en 9 anys 

Hi ha 20.077 immigrants que viuen a la ciutat i representen el 20,69 % de la població. 

El nombre de ciutadans estrangers a la ciutat de Girona ha baixat per primer cop en 
nou anys. Mentre que l'1 de gener de lany 2009 hi havia 20.319 persones de 
nacionalitat no espanyola, just un any més tard n'hi ha de censades 20.077. Són 242 
persones immigrants menys, que s'han donat de baixa del padró municipal. Aquest 
descens es produeix després que des de l'any 2002 la ciutat hagi tingut sempre un 
increment anual d'entre 1.300 i 3.100 persones de fora de l'Estat.  
L'increment de la població estrangera l'any 2008 ja va ser el menor dels produïts en els 
darrers anys. La puja va ser de l'1,38 per cent (1.781 persones) i va començar a marcar 
la tendència del que ha estat aquest darrer any. Proporcionalment, els anys on més 
població immigrant es va empadronar a Girona va ser el 2004 (2,61%, amb 2.571 
nouvinguts) i el 2005 (2,87 %, 3.036 persones). 

El decreixement de persones estrangeres d'aquest any 2009 suposa també una pèrdua 
de pes en el global de ciutadans residents a la ciutat en un 0,30 per cent. Ara (1 de 
gener de 2010) els nouvinguts representen el 20,69 per cent, quan l'1 de gener de 
2009 eren el 20,99 per cent. 

El ventall de nacionalitats a Girona és molt ampli. De fet, hi ha 120 països diferents dels 
cinc continents, a més d'un apàtrida i quatre ciutadans (dos africans i dos asiàtics) de 
països amb els quals l'Estat no manté relacions diplomàtiques. A banda dels espanyols 
(76.921), destaca com a països d'origen el Marroc (3.812), Hondures (2.797), i 
Romania (1.615). Ja per sota del miler de ciutadans hi ha Colòmbia (996) i Brasil (932).  
Mentre que els marroquins i romanesos tenen pràcticament el mateix nombre de 
residents que fa un any, la colònia hondurenya puja en uns 170 habitants, i en canvi 
Brasil en perd un centenar i Colòmbia una cinquantena. Altres països amb molts 
ciutadans són Gàmbia (783), Xina (673), Portugal (642), Itàlia (605) i l'Equador (581). 
Els tres primers països ja eren l'any passat els que tenien més ciutadans a Girona. No 

http://www.elpunt.cat/noticia/article/1-territori/11-mediambient/122007.html


obstant, Brasil que era quarta, ara és cinquena, en detriment de Colòmbia, que puja un 
lloc en la llista de països que aporten ciutadans a Girona.  
El descens de persones de nacionalitat estrangera censades ha provocat que el nombre 
de persones residents a Girona no hagi pujat com en d'altres anys. En els darrers deu 
anys, els increments se situaven entorn a les 2.000 i 3.000 persones. En gran part, a 
conseqüència a l'arribada als nouvinguts. Aquest darrer any, els ciutadans espanyols 
han crescut com en els darrers períodes. Han estat 418 persones més. En els darrers 
anys, l'increment anual s'ha situat en entre les 200 i 500 persones.  
En data d'1 de gener de 2010 hi ha censats a Girona un total de 96.998 habitants. Si 
s'hagués mantingut la tendència d'increment de població dels darrers anys s'hauria 
arribat als cent mil habitants possiblement l'any 2011. No obstant, ara aquest horitzó 
pot quedar més allunyat. 

Aquestes dades són provisionals, ja que actualment hi ha en procés, com cada any, 
tramitacions per donar de baixa residents que s'ha detectat que no viuen al municipi. 
Això, pot fer minvar encara més el nombre de població. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
 

Dissabte 9 de gener de 2010 

 

• Més de tres mil gironins que ja han esgotat la prestació d´atur reben 420 
euros mensuals 

Un total de 3.172 aturats gironins que ja han esgotat el termini de cobrament de la 
prestació de desocupació reben l'ajut de 420 euros mensuals que el Govern va posar en 
marxa l'estiu passat. Segons dades del Departament de Treball, a tot Catalunya hi 
havia a principis d'any 29.860 beneficiaris d'aquest ajut. 

Aquest tipus de renda social es dirigeix a persones desocupades que havent esgotat la 
prestació contributiva per desocupació o el subsidi per desocupació, incloses les 
pròrrogues, que tinguin rendes superiors a 468 euros mensuals, i adquireixin el 
compromís de participar en un itinerari actiu d'inserció laboral. Per sol·licitar l'ajuda 
disposen de dos mesos des del moment que hagin esgotat la seva prestació.  
Precisament ahir, el sindicat UGT va demanar a les Comunitats Autònomes que realitzin 
els "esforços econòmics i pressupostaris oportuns" per solucionar la situació dels 
aturats que no perceben cap prestació, ja sigui mitjançant rendes d'inserció social o la 
implantació de programes d'ocupació. 

UGT també va exigir al Govern que el Programa Temporal de Protecció per 
Desocupació i Inserció, en el que s'estableix una ajuda de 420 euros als aturats que 
van esgotar la seva prestació, "es prolongui en el temps si la situació ho requereix". 
Segons va explicar UGT, aquesta demanda es deu al fet que en un any, s'han "disparat" 
els perceptors de prestacions per desocupació, especialment de les assistencials (una 
vegada s'esgota la contributiva), que van créixer el 80 per cent des d'octubre. 
El sindicat va recordar que el nombre de perceptors de prestacions per desocupació 
l'octubre va ascendir a 2.773.978 a tot l'Estat, gairebé el 40 per cent més que un any 
abans, amb el que segons va assenyalar, més d'un milió de persones es queden fora 
del sistema sense percebre cap d'aquestes prestacions. 
UGT va destacar que una altra dada "preocupant" és l'increment dels majors de 45 
anys que accedeixen a la prestació assistencial i va indicar que aquest tipus d'ajuda la 
reben ara més els homes que les dones, 458.108 homes enfront de 453.179 dones.  
La central sindical t va afegir que durant el mateix període també van augmentar les 
prestacions contributives, un 28,6 per cent més que en 2008, i que els perceptors més 
nombrosos d'aquest tipus de prestació van provenir del sector industrial. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
 

http://www.diaridegirona.cat/girona/2010/01/08/girona-nombre-destrangers-resideix-girona-baixa-anys/379593.html
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Dilluns 11 de gener de 2010 

 

• Uns 77 homes reben protecció a Girona com a víctimes de violència 
domèstica 

Les dades, corresponents a finals d'any, són superiors a les de setembre, quan eren 54. 

La violència de gènere ja no és només masclista. Malgrat que encara és un fenomen 
relativament nou, cada cop més homes han de rebre algun tipus de protecció a causa 
de la violència domèstica. I les comarques gironines no en són en una excepció: a finals 
de 2009 hi havia un total de 77 homes que gaudien d'alguna mesura cautelar o ordre 
de protecció com a víctimes d'aquest tipus de violència. Aquesta xifra s'està 
incrementant de forma significativa en els darrers mesos: mentre que al mes de 
setembre eren 54 els homes que gaudien d'aquest tipus de protecció, ara s'han 
incrementat fins a 77: és a dir, 23 homes més. 

A tot Catalunya, són 680 els homes que estan protegits per aquestes mesures. 
D'aquests, la immensa majoria (477) es troben a la província de Barcelona, ja que és la 
més poblada. A continuació hi ha Tarragona, amb 83 ordres de protecció per a homes, 
Girona, amb 77, i finalment Lleida, amb només 43. 

A més, segons les dades del Registre Central per a la protecció de les víctimes de 
violència domèstica, atorgades a la diputada del PP Susana Camarero, el que ha 
disminuït a la demarcació és el nombre de dones d'origen estranger que ha patit aquest 
tipus de violència. Segons les últimes dades, es tracta de 262 dones que compten amb 
algun tipus de mesura cautelar, mentre que les dades del mes de setembre les situaven 
en 297. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
 

Dimecres 13 de gener de 2010 

 

• Augmenten un 189% els gironins afectats per un ERO temporal el 2009 

Un total de 642 persones va perdre la feina l'any passat després d'un expedient, un 
14% menys que el 2008. 

El departament de Treball ha tramitat 271 expedients de regulació d'ocupació (ERO) a 
les comarques gironines al llarg de 2009, el que suposa un nou rècord històric i 
multiplicar per més de 3 els 74 registrats un any abans. No obstant, la majoria dels 
ERO presentats a Girona recollien mesures de reducció horària o de suspensió temporal 
de la feina, amb la qual cosa el nombre de treballadors que va acabar acomiadat 
després de l'aplicació d'aquesta mesura va ser inferior al de l'any abans. 
Segons dades de Treball, a Girona es van presentar 25 ERO que plantejaven la recessió 
del contracte i que van acabar afectant un total de 642 treballadors, un 14% menys 
que els 749 de l'any abans. 

Per la seva part, fins a 5.409 treballadors s'han vist afectats per un ERO temporal -no 
perden la feina però durant un temps cobren de l'atur-. Això suposa un increment del 
189% respecte als 1.868 gironins afectats de 2008. 

Moltes empreses, especialment del sector industrial, han usat els ERO temporals per fer 
front a la baixada de comandes i l'acumulació d'estocs. Algunes empreses, han 
prorrogat aquest tipus de mesura per la persistència de la crisi, però són poques les 
que han derivat l'expedient cap a l'extinció dels contractes. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• El nombre d'estrangers baixa a la ciutat de Girona per primer cop des de fa 
nou anys i ara suposen un 20% 

A l'any 2002 n'hi havia 3.433 i en l'actualitat n'hi ha 20.077.  

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/01/11/comarques-homes-reben-proteccio-girona-victimes-violencia-domestica/380180.html
http://www.diaridegirona.cat/economia/2010/01/13/augmenten-189-gironins-afectats-ero-temporal-2009/380662.html


El nombre d’immigrants a la ciutat de Girona va baixar el 2009 per primer cop des de fa 
nou anys. Mentre que l'any passat començava amb 20.319 estrangers a la capital, 
aquest 2010 ha començat amb 20.077. Això suposa una baixada del 0,3% respecte a 
l'any passat. La població immigrada suposa en l'actualitat un 20,6% dels gairebé 
97.000 ciutadans que hi ha empadronats a Girona. En el padró de la ciutat s'hi 
comptabilitzen un total de 133 nacionalitats diferents. 

L'arribada d’immigrants a la ciutat de Girona es va frenar durant l'any 2009 i va trencar 
una llarga tendència d'arribada constant al llarg de l'última dècada. Aquest creixement 
s'explica gràficament si es té en compte que a l'any 2001 el nombre d’immigrants a 
Girona era de 3.433 persones, mentre que en l'actualitat supera les 20.000. Per primer 
cop, la xifra de persones estrangeres ha baixat aquest 2010, en concret un 0,3%. 

Per contra, la població general ha continuat creixent. Així, mentre que a principi de 
l'any passat hi havia 96.822 persones empadronades a la ciutat, aquest gener se'n 
comptabilitzaven 96.998. 

Ampliar la notícia:El Punt 
 
 

• Més de 130 nacionalitats a Girona 

El padró de Girona és com una autèntica ONU si es té en compte que hi ha 
comptabilitzats ciutadans originaris de 133 països d'arreu del món. Els marroquins 
continuen sent els estrangers més nombrosos, amb més de 3.800 residents a la ciutat. 
L'arribada de persones originàries de l'Amèrica Llatina es reflecteix en la llista de la 
població per nacionalitats. El segon col·lectiu més nombrós és ara el d'hondurenys, amb 
gairebé 2.800 persones. Els romanesos són el tercer grup d'estrangers amb més 
residents a la capital, amb 1.615. Colòmbia i el Brasil segueixen en la llista amb més 
ciutadans provinents d'aquests països. A la cua, amb només un ciutadà empadronat, hi 
ha països com ara el Iemen, el Sudan, Sri-Lanka, Ruanda, Síria, Gabon, Haití, Libèria o 
el Nepal.  

Ampliar la notícia:El Punt 

 
 

Dijous 14 de gener de 2010 

 

• L´aeroport de Girona perd un 4,1% en viatgers el 2009 

La dada no és dolenta en plena crisi, però Vilobí continua en negatiu el desembre, i la 
resta creix. 

L'aeroport de Girona ha tancat l'any 2009 amb un descens del 4,1% respecte al 2008 
en el nombre de passatgers. El descens es pot considerar fins i tot positiu, tenint en 
compte la greu crisi econòmica de tot l'any passat -que va afectar notablement el 
turisme- i que la mitjana de tots els aeroports espanyols ha estat d'un descens del 
8,1%, pràcticament el doble. De fet, d'entre els 10 principals aeroports espanyols 
(veure quadre adjunt), el de Girona és el que ha tingut un descens menor. Ara bé, 
l'optimisme queda una mica frenat quan es té en compte que mentre la majoria 
d'aeroports espanyols han iniciat en els darrers mesos una recuperació, el de Girona 
continua en números negatius: al desembre passat el nombre de passatgers als 
aeroports espanyols va créixer un 2,8% de mitjana (el primer creixement des de maig 
del 2008), mentre el de Girona en perdia un 3,3% i es quedava fora dels 10 primers de 
l'Estat en aquell mes. 

Segons les dades fetes públiques ahir per Aena, l'aeroport de Girona va tancar l'any 
2009 com el vuitè de l'Estat en nombre de passatgers, amb 5.286.975, xifra que suposa 
un moderat descens del 4,1%, el menor del top ten aeroportuari espanyol. Pel que fa a 
nombre d'operacions (enlairaments i aterratges), va ser de 48.128, que suposa un 
descens del 3,6% i el situa el 13 de l'Estat. 

http://www.elpunt.cat/noticia/article/-/-/124447.html
http://www.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/124448.html


Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
 

Divendres 15 de gener de 2010 
 

• El preu mitjà del lloguer creix un 2,6% el 2009 

Els lloguers se situen així a 1,6 punts de l'IPC general registrat a la demarcació de 
Girona. 

El preu mitjà dels lloguers d'habitatge a la província de Girona va créixer un 2,6% l'any 
passat respecte al 2008, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Els 
lloguers se situen així a 1,6 punts de l'IPC general registrat a la demarcació de Girona, 
que va tancar l'any a l'1%. En taxa intermensual, el preu dels lloguers no van presentar 
cap modificació i es van mantenir inalterables. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
 

Dimarts 19 de gener de 2010 

 

• La creació d´empreses creix un 19% a Girona 

Durant el mateix període i en comparació a l'octubre el nombre de dissolucions cau un 
37%. 

La creació de noves empreses és un indicador del dinamisme econòmic. La crisi ha 
passat factura a aquest indicador, que acumula 31 mesos de descensos en taxa 
interanual. 
No obstant les dades intermensuals donen peu a l'optimisme. L'Institut Nacional 
d'Estadística mostra que durant el mes de novembre es van crear 111 noves empreses 
a Girona, dada que representa un augment del 19,35% respecte al mes anterior, quan 
se'n van constituir 93. També va millorar l'evolució de les ampliacions de capital, que 
van créixer un 27,66% i el nombre de les dissolucions, que van disminuir un 37,50% el 
novembre respecte al mes anterior. 

Tot i la lleugera millora registrada durant el mes de novembre, la taxa interanual 
segueix sent negativa. D'aquesta manera la constitució de societats mercantils durant el 
penúltim mes del 2009 va ser un 17,78% inferior a la registrada durant el mateix 
període del 2008. Tampoc són gaire positives les dades fetes públiques sobre l'evolució 
de les ampliacions de capital, que cauen un 31,82% i de les dissolucions, que creixen 
un 9%. 

Pel que fa al conjunt de l'Estat, durant el mes de novembre es van constituir 6.947 
empreses, un 4,6 per cent més que en el mateix mes de l'any anterior i un 10,5 per 
cent més que l'octubre de 2009, amb un capital subscrit de 338 milions d'euros. 
 
Al conjunt de l'Estat, les comunitats de Madrid, Catalunya i Andalusia van liderar el mes 
de novembre passat la creació de societats mercantils. 
Madrid va ser la comunitat on més empreses es van crear el novembre, amb 1.483, per 
davant de Catalunya, en la qual se'n van constituir 1.335, Andalusia (1.097), la 
Comunitat Valenciana (848), Galícia (343) i Castella-la Manxa (282). 
La Rioja (32), Navarra (55), Cantàbria (57), Astúries (90) i Extremadura (95) van ser, 
per contra, les autonomies en les quals es van crear menys societats mercantils, al 
costat de les ciutats autònomes de Ceuta-Melilla, amb 7 i 8, respectivament. 
Si es té en compte el capital subscrit per les empreses en el període estudiat, Catalunya 
és la que més diners va invertir, més de 104 milions d'euros, seguida de Madrid, amb 
més de 74 milions. 

Quant a les societats dissoltes, també van ser les comunitats de Madrid i Catalunya les 
que van encapçalar aquest apartat. 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/01/14/comarques-laeroport-girona-tanca-2009-descens-nombre-viatgers/380841.html
http://www.diaridegirona.cat/economia/2010/01/15/preu-mitja-del-lloguer-creix-26-2009/381128.html


Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
 

• El nombre d´impagats a Girona cau un 4,53%. 

El nombre d'efectes comercials impagats a la demarcació de Girona el novembre va 
baixar el 4,53%. 

El nombre d'efectes comercials impagats a la demarcació de Girona al novembre va 
baixar el 4,53%, fins als 6.610, si ho comparem amb el mateix període del 2008, 
segons que ha fet públic l'Institut Nacional d'Estadística. Igualment, el valor dels 
efectes impagats també va baixar, però d'un 53,90%, fins els 9.338.833 euros. Això 
deixa el valor mitjà de l'efecte comercial impagat en 1.413 euros. Aquest valor és un 
51,71% inferior al mateix valor del mateix període de l'any anterior. Els bancs van 
registrar el 63,15% dels efectes impagats, les caixes d'estalvis el 36,63% i les 
cooperatives de crèdit el 0,06%. 

Els bancs de la demarcació de Girona van registrar 4.388 efectes comercials impagats, 
el 65,63%, per un import total de 5.897.189 euros, el 63,15% del total. Això representa 
que el valor mitjà impagat és de 1.344 euros. 

Les caixes d'estalvis de la demarcació van registrar 2.218 efectes comercials impagats, 
el 33,55% del total, per un import de 3.420.726 euros, el 36,63% del total. Això 
representa que el valor mitjà de l'efecte comercial impagat va pujar a 1.542 euros. 
Finalment, les cooperatives de crèdit van registrar quatre efectes comercials impagats, 
el 0,06% del total, per un import de 20.918, el 0,22%. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

• L'hostaleria de Girona ha tingut un descens mitjà de la facturació del 30% 

L'associació del sector a la ciutat ho atribueix, entre altres factors, al «gran creixement 
de l'oferta». 

Els hotels, bars i restaurants de la ciutat de Girona i dels voltants van tenir l'any passat, 
en conjunt, un descens de la facturació d'una mitjana d'un 30%, a causa de l'increment 
d'oferta, del context econòmic i de la baixada de preus. Les plantilles també es van 
reduir, entre un 20 i un 30%. Aquestes són les estimacions que va fer públiques ahir el 
president de l'Associació d'Hostaleria de Girona i Radial, Xavier Nicolazzi, en la XXX 
festa d'aquesta entitat. En un acte a l'hotel Ultònia es van entregar els IV Premis Destí 
Girona, a Salvador Sunyer, El Celler de Can Roca i l'exdirectora de l'Oficina de Turisme 
de Girona, Isabel de Soler. 

El descens de la facturació d'alguns establiments de l'hostaleria es va situar l'any passat 
en el 50%, segons va destacar Nicolazzi. «N'hi ha que han hagut de plegar», va indicar. 
El president de l'Associació d'Hostaleria de Girona i Radial atribueix aquesta situació a 
diferents factors, entre els quals hi ha l'increment de l'oferta i la baixada de preus. Com 
a solució per fer front a aquesta situació, considera que cal fer una planificació a llarg 
termini. «Faria falta un òrgan turístic que englobés institucions i ens privats per 
estructurar l'oferta tant de Girona com de la comarca», manté Nicolazzi. El president de 
l'associació va destacar que en el període 2008-2010 s'han inaugurat unes 1.000 
habitacions d'hotel més al Gironès. «Aquest creixement tan desmesurat en un espai 
reduït està causant problemes», manté. 

Ampliar la notícia:El Punt 
 
 

Dimecres 20 de gener de 2010 
 

• Un de cada quatre aturats gironins fa més d´un any que està buscant feina 

A finals d'any hi havia 13.099 desocupats de llarga durada a les comarques gironines. 

http://www.diaridegirona.cat/economia/2010/01/19/creacio-dempreses-creix-19-girona/381906.html
http://www.diaridegirona.cat/economia/2010/01/19/nombre-dimpagats-girona-cau-453/381905.html
http://www.elpunt.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/126507-lhostaleria-de-girona-ha-tingut-un-descens-mitja-de-la-facturacio-del-30.html


L'atur de llarga durada, el de les persones que busquen feina des de fa més d'un any, 
s'ha duplicat a les comarques gironines el 2009. El mes de desembre hi havia 13.099 
aturats registrats a les llistes del Servei d'Ocupació que ja hi figuraven un any abans.  
En el conjunt de la demarcació l'atur de llarga durada afecta ?gairebé el 25% dels 
desocupats, però es dispara a comarques com el Ripollès, on un de cada tres 
desocupats fa més d'un any que està sense feina. A l'extrem contrari, comarques amb 
més incidència del sector turístic, com la Cerdanya o l'Alt Empordà, es mouen en taxes 
del voltant del 20%. 

Tots els experts auguren que difícilment en els propers mesos es generarà ocupació 
neta, amb la qual cosa s'incrementarà aquesta bossa d'aturats crònics. Segons el 
Departament de Treball, les possibilitats de trobar feina quan un es queda a l'atur són 
molt més elevades en els primers sis mesos, i es van reduint de forma gradual. 
A Catalunya, la taxa de les dones en situació d'atur de llarga durada és gairebé el doble 
que la dels homes i afecta especialment les dones majors de 45 anys. Associacions 
veïnals i sindicats catalans ja han demanat l'ampliació de la protecció social davant 
l'atur de llarga durada i per a aquelles persones que per motiu d'edat tindran moltes 
dificultats per tornar-se a inserir al mercat laboral. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
 

Dijous 21 de gener de 2010 
 
• El teixit empresarial gironí ha perdut més de 3.600 empreses en només dos 

anys 

La crisi econòmica ha reduït un 11% el nombre d'empreses a Girona en només dos 
anys. Segons dades de la Tresoreria de la Seguretat Social, a finals de 2009 hi havia a 
Girona 28.589 empreses donades d'alta, fet que suposa un descens del 5,48% respecte 
a les dades d'un any abans. En només dotze mesos, el teixit empresarial gironí ha 
destruït 1.660 empreses. Si ampliem l'anàlisi als dos últims anys, Girona compta amb 
3.609 empreses menys. 

La Seguretat Social ha indexat les dades de 2009 utilitzant la nova Classificació Nacional 
d'Activitats Econòmiques (CNAE), diferent de la que utilitzava fins l'any passat, cosa que 
fa molt difícil la comparació sectorial. Un dels subsectors que sí admet comparació és el 
d'activitats immobiliàries. En només un any, Girona ha passat de 1.360 empreses a 
només 685, dada que suposa una reducció de prop del 50 per cent. 
Precisament ahir, un informe constatava que al llarg de 2009 havien tancat a l'Estat la 
meitat de les franquícies del sector immobiliari. 

A Girona, el sector amb més empreses actives és actualment el comerç minorista 
(4.589 societats amb alta a la Seguretat Social), seguit de la construcció (suma poc 
més 4.500 empreses en els diferents epígrafs de la CNAE) i dels serveis de menjars i 
begudes (3.027). 

Les primeres activitats industrials en el rànquing queden força lluny: La indústria 
alimentària suma 531 empreses a Girona i la de fabricació de productes metàl·lics un 
total de 490. 

En el conjunt de l'Estat, un total de 67.303empreses van tancar al llarg de 2009, la 
majoria pimes. El sector més perjudicat va ser el de la construcció, ja que fins a 34.708 
de les companyies que va cessar l'activitat hi estaven relacionades d'alguna manera. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

• Els hotels gironins van perdre l´any 2009 prop d´un milió de pernoctacions 
Els hotels gironins van acabar l'any 2009 amb un descens del 8,5% en el nombre de 
pernoctacions, notant la crisi del sector turístic de manera més acusada que els de la 
resta de Catalunya i de l'Estat, on els descensos van ser força menors. Les dades de 

http://www.diaridegirona.cat/economia/2010/01/20/quatre-aturats-gironins-mes-dun-any-que-buscant-feina/382154.html
http://www.diaridegirona.cat/economia/2010/01/21/teixit-empresarial-gironi-ha-perdut-mes-3600-empreses-nomes-dos-anys/382413.html


desembre són lleugerament més positives, però es podria deure a diverses causes. Tot 
això es va saber el mateix dia que començava Fitur 2010 a Madrid. 

Ja es pot dir sense embuts. Ja no cal esperar a tenir les dades de tot l'any abans 
d'emetre un veredicte, perquè les dades de tot l'any ja existeixen i diuen que els hotels 
gironins van perdre l'any passat gairebé un milió de pernoctacions respecte al 2008. 
Això és un descens del 8,5%, prou moderat tenint en compte la crisi econòmica, però 
superior als descensos català i espanyol i aconseguit gràcies a congelar -i sobretot 
abaixar- els preus. A més, un milió menys de llits ocupats és una xifra que imposa. Per 
als que els agrada veure el got mig ple, una dada esperançadora: el desembre passat 
les pernoctacions van ser lleugerament superiors a les de desembre de 2008 (242.438 
per 238.897). Això, és clar, tant pot indicar l'inici d'una recuperació com que la 
temporada d'esquí hagi pogut començar abans aquest hivern que l'anterior. 
Segons dades fetes públiques ahir per l'INE, en el total de l'any 2009, els hotels de les 
comarques de Girona van assolir 10.407.289 pernoctacions, per les 11.377.582 que 
havien aconseguit en l'exercici anterior. Un descens del 8,5% atribuïble en semblants 
percentatges al turisme estranger i al nacional. Les 3.431.265 pernoctacions de turistes 
nacionals l'any 2008 van passar a 3.163.419 en 2009 (-7,8%), i les d'estrangers van 
fer-ho de 7.946.317 a 7.243.870 (-8,8%). 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

Divendres 22 de gener de 2010 

 

• Girona perd més de 4.000 cotitzants estrangers a la Seguretat Social l´any 
2009 

Marroquins, romanesos, francesos i xinesos són els col·lectius immigrants amb més 
treballadors donats d'alta a la demarcació. 

Girona comptava a finals de l'any passat amb un total de 33.432 estrangers donats 
d'alta a la Seguretat Social, el que suposa un descens del 10,73% respecte a les xifres 
d'un any abans. La crisi ha fet perdre 4.021 cotitzants estrangers en només dotze 
mesos. 
Segons dades de la Tresoreria de la Seguretat Social a Girona, el col·lectiu estranger 
amb més altes a Girona és el marroquí, amb 8.668 cotitzants, seguit del romanès 
(4.429) i el francès (2.412). 

Entre les nacionalitats que han perdut més cotitzants destaquen els equatorians (-
16,97%) i els portuguesos (-15,77%). A l'extrem contrari, trobem increments del 
nombre d'afiliats entre els hondurenys (+10,91%) i els romanesos (+3,02%). 
En el conjunt de l'Esat, L'afiliació mitjana de treballadors estrangers es va situar en 
acabar 2009 en 1.848.047 ocupats, després de perdre en el conjunt de l'any un total de 
90.585 cotitzants, fet que suposa un 4,6 per cent menys. El nombre de romanesos 
afiliat en acabar l'any era de 280.468, mentre que d'entre els afiliats no comunitaris, la 
majoria eren de nacionalitat marroquina, amb 224.462, als quals segueixen equatorians 
i colombians. Catalunya i Madrid van concentrar quatre de cada deu estrangers afiliats 
a la Seguretat Social a finals de l'any passat. 

Del conjunt d'estrangers que estaven afiliats al sistema en acabar l'any passat, 669.076 
treballadors procedien de països comunitaris, mentre que 1.178.971 eren treballadors 
no pertanyents a la UE. Dins dels països no comunitaris, 224.462 eren de nacionalitat 
marroquina i 185.577, equatoriana. Colòmbia, amb 115.948 treballadors, se situa com a 
tercer país de procedència d'afiliats a Espanya, per davant de la Xina, que compta amb 
75.238 cotitzants. 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/01/21/hotels-gironins-perdre-lany-2009-prop-dun-milio-pernoctacions/382351.html


La resta d'afiliats no comunitaris es van repartir entre el Perú (72.527), Bolívia 
(70.629), Argentina (46.768), Ucraïna (33.699), República Dominicana (31.404), i Brasil 
(24.070), entre d'altres. 

D'entre els que procedeixen de la UE-27, romanesos, italians i portuguesos són els més 
nombrosos, amb 280.468, 61.001 i 58.870 cotitzants, respectivament. Els van seguir 
búlgars i britànics, amb 53.985 i 51.924. 

La major part dels estrangers que estaven afiliats a la Seguretat Social en acabar 
desembre s'enquadraven en el Règim General, amb 1.210.693 cotitzants, seguits del 
Règim Agrari (259.429), el Règim Especial d'Autònoms (197.625), la de la Llar 
(175.490), el del Mar (4.119) i el del Carbó (692). 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

• Les exportacions gironines tancaran l´any amb un descens superior al 10% 

Les vendes a l'exterior han començat a recuperar-se després de l'estiu i presenten el 
millor balanç de les quatre demarcacions catalanes. 

Les empreses exportadores gironines tancaran l'any 2009 amb un descens de les 
vendes a l'exterior superior al 10%. En els primers onze mesos de l'any, el descens és 
del 13,12%, un retrocés força allunyat de les taxes del conjunt de Catalunya (-19,14%) 
i l'Estat (-17,4%). A més, el percentatge de caiguda de les exportacions gironines s'ha 
anat reduint de forma paulatina a mesura que avançava l'any, sobretot en el segon 
semestre. 
Un dels fets diferencials de les exportadores gironines respecte a la del seu entorn 
immediat és el pes de la indústria agroalimentària, que està suportant millor que altres 
sectors l'actual crisi. Així, les vendes gironines de carn de porc a l'exterior pugen un 
5,4% aquest any, les d'embotits augmenten un 6,76%, les de pernils baixen un 7% i 
les de cafè un 3,8%. 

En l'extrem contrari, trobem els sectors que més han notat la davallada econòmica, 
com el de components de l'automoció, les exportacions gironines del qual cauen més 
d'un 38%, o les de paper estucat, amb un descens superior al 50%. 
Pel que fa als mercats de destí, les exportacions gironines baixen a tots els continents, 
tot i que Àsia (-5,19%) és el menys afectat gràcies al bon comportament de les vendes 
gironines a la Xina, que han augmentat un 68% des de principis d'any. No obstant això, 
Europa continua representant el destí del 88% de les exportacions gironines. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
• Augmenten un 24% les víctimes mortals a la xarxa interurbana de Girona el 

2009 
Les col·lisions frontals i les sortides de via concentren el 62,3% del total dels accidents 
mortals d’aquest 2009. Els 62 morts per accident de trànsit del 2009 és la xifra més 
baixa registrada a Girona des de l’any 2000, només per darrere del 2008. Per 
comarques, l’Alt Empordà registra el major augment de sinistralitat. El Gironès redueix 
la mortalitat un 30,8% aquest 2009. Es redueixen en un 63,6% el nombre de 
motocicletes implicades en els accidents mortals. Augmenten un 33,3% els morts en 
dies corresponents a la mobilitat obligada. Els sis accidents mortals més greus del 2009 
concentren el 24,2% dels morts en zona interurbana de les comarques de Girona. 
Ampliar la notícia:Govern 

 
Dilluns 25 de gener de 2010 

 
• Girona és la demarcació catalana on ha augmentat més la densitat de 

població 

http://www.diaridegirona.cat/economia/2010/01/22/girona-perd-mes-4000-cotitzants-estrangers-seguretat-social-lany-2009/382681.html
http://www.diaridegirona.cat/tema-dia/2010/01/22/exportacions-gironines-tancaran-lany-descens-superior-al-10/382762.html
http://www20.gencat.cat/portal/site/SalaPremsa/menuitem.342fe4355e0205d607d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=a0db670ca3756210VgnVCM1000008d0c1


 
Salt és el municipi gironí amb la densitat més alta, amb 4.444 hab/km², i Albanyà amb 
1,51 hab/km², la més baixa. 

Girona és la demarcació catalana que ha registrat un augment més gran de la densitat 
de població durant els últims anys, passant dels 96 hab/km², el 2001, als 123,9 
hab/km² el 2008. Tot i l'augment, se situa per sota la mitjana catalana de 229,4 
hab/km² i per sota la de la demarcació de Barcelona (701,1 hab/km²) i Tarragona 
(125,1 hab/km²). Per comarques, la Selva és la que ha registrat un major augment de 
la densitat, un 40% des del 2001 i un 80% des del 1986, tot i que el Gironès es manté, 
amb 304,4 hab/km², com la comarca gironina més densament poblada. A la part 
contrària hi ha el Ripollès que en relació al 1986 ha reduït la densitat, tot i que en els 
últims anys n'ha recuperat. Salt és el municipi amb més densitat, 4.444 hab/km², i la 
més baixa és a Albanyà, 1,51 hab/km². 

Les comarques gironines i, per extensió, Catalunya es podran considerar territoris 
densament poblats o no segons amb quins altres es comparin. D'entrada, la densitat de 
població mitjana de Catalunya de 229,4 habitant per quilòmetre quadrat és superior 
tant a la mitjana espanyola de 90 hab/km² com a la de la UE, de 114,8 hab/km². 

Si es pren com a referència aquesta dada, la demarcació de Girona supera de poc la 
mitjana europea. Malgrat això, el que és inqüestionable és que els últims s'han produït 
canvis importants a causa, principalment, del fenomen migratori, que ha estat més fort 
que en altres zones. Això explicaria, en part, que les comarques gironines siguin les 
capdavanteres en el creixement de la densitat de població. 
Ampliar la notícia:El Punt 

 

Dimecres 27 de gener de 2010 

 
• El preu de l'habitatge de lloguer a Girona cau un 9% durant el 2009  

El preu mig d'un habitatge de lloguer a la ciutat de Girona es va situar en 7,4 euros el 
metre quadrat durant el 2009, cosa que va suposar una caiguda del 8,7% en relació 
amb l'any anterior, segons un informe de la Societat Pública de Lloguer (SPA) adscrita 
al Ministeri de l'Habitatge, en col·laboració amb el portal immobiliari 'idealista.com'. 
Segons aquest informe, la contracció de preus es va concentrar especialment en el 
transcurs dels primers sis mesos de l'any i durant la segona part de l'any la caiguda de 
preus només va ser de l'1,6%. La caiguda a Lleida va ser del -2,4% (6,3 euros el metre 
quadrat), a Tarragona un -5,5% (7,2 euros) i Barcelona ciutat amb una caiguda de 
l'11% (12,1 euros). 

Ampliar la notícia:Agencia catalana de notícies 
 
Divendres 29 de gener de 2010 

 
• Girona és la demarcació catalana on més ha baixat l'afiliació d'estrangers a la 

Seguretat Social, un 8,9% 

Girona és la demarcació catalana on s'ha registrat una major davallada de l'afiliació 
d'estrangers a la Seguretat Social. El 2009 s'ha tancat amb una mitjana de 45.591 
afiliats estrangers, 4.446 menys que l'any anterior, fet que representa una caiguda del 
8,9%. Un percentatge força superior a la mitjana catalana, en què el descens va ser del 
6,9% (amb una mitjana de 405.847 afiliats), i de la resta de demarcacions –a Barcelona 
va ser del 7% (291.499 afiliats); a Lleida, del 5,3% (28.348 afiliats), i a Tarragona, del 
5,4% (40.409 afiliats)–. 

A les comarques gironines també és on l'afiliació estrangera té un major pes. En 
concret, la proporció d'estrangers sobre el total d'afiliació és del 15,8%, seguides de la 

http://www.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/128466-girona-es-la-demarcacio-catalana-on-ha-augmentat-mes-la-densitat-de-poblacio.html
http://www.directe.cat/acn/el-preu-de-lhabitatge-de-lloguer-a-girona-cau-un-9-durant-el-2009
http://www.directe.cat/acn/el-preu-de-lhabitatge-de-lloguer-a-girona-cau-un-9-durant-el-2009


demarcació de Lleida (15,6%), Tarragona (13,9%) i, per últim, Barcelona (12,3%). 
L'afiliació estrangera a Girona també supera la mitjana l'estatal, que se situa en el 
10,4%. 
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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Dimarts 2 de febrer de 2010  
 

• L´economia gironina creix per sota la mitjana catalana i espanyola  
 

El producte interior brut va experimentar un augment mitjà del 2,62% en el període 
2000-2008.  
L'economia gironina va créixer una mitjana anual del 2,62% entre els anys 2000 i 2008, 
una taxa que la situa en la part mitjana-baixa del creixement del PIB a nivell espanyol. 
En aquest període, l'economia catalana va créixer un 2,88% i l'espanyola un 2,98%. 
Així consta en el darrer Balanç Econòmic Regional que anualment edita la fundació de 
les caixes d'estalvis (Funcas). Segons el mateix informe, Girona destaca pel seu índex 
de convergència amb la Unió Europea. Aquest indicador, que mesura el nivel de renda 
provincial en relació a la Unió Europa dels 15, els gironins estan en vuitena posició 
provincial, només superades per les tres demarcacions basques, Navarra, Madrid, 
Tarragona i Valladolid. L'estudi de Funcas assenyala que Múrcia i Andalusia són les 
comunitats que van registrar una taxa mitjana de creixement més alta en el període 
2000-2008, mentre que Astúries i Balears es van situar en la banda oposada, amb les 
taxes més baixes.  
Ampliar la notícia:Diari de Girona  

 
 
 Dimecres 3 de febrer de 2010  
 

• Girona tanca el mes de gener amb 2.553 aturats més  

El mercat de treball gironí ha començat l'any amb una nova galleda d'aigua freda. El 
nombre de persones registrades les llistes de l'atur a finals de gener s'enfilava ja fins a 
les 57.031, un nou rècord històric, després d'augmentar en 2.553 persones. Al mateix 
temps, la Seguretat Social perdia a Girona 4.357 cotitzants, una mitjana de 229 per dia 
laborable. La situació de Girona és comparable al a del conjunt de Catalunya, que ha 
liderat el creixement de la desocupació a l'Estat el mes de gener. El nombre de 
desocupats gironins ha crescut un 4,69% en relació amb el desembre. Si ho comparem 
amb el mateix mes de l'any anterior, l'increment d'aturats és de 12.296 persones, cosa 
que suposa un 27,49% més. Dels 57.031 aturats, 31.813 són homes (55,78%) i 25.218 
són dones (44,22%). Hi ha 6.556 aturats menors de 25 anys dels quals 3.801 són 
homes (57,98%) i 2.755 són dones (42,02%). Dels 50.475 aturats majors de 25 anys, 
28.012 són homes (55,50%) i 22.463 són dones (44,50%). L'agricultura és l'únic sector 
de la demarcació de Girona que disminueix el nombre de persones a l'atur, setze 
menys, fins les 1.118. La resta de sectors pugen tots encapçalats pels serveis, que 
incrementen en 1.873 el nombre d'aturats, fins a les 32.317 persones. La construcció 
segueix amb 316 nous aturats, fins als 12.694 del total del sector. La indústria 
incrementa de 280 persones la xifra total d'aturats del sector, que puja a 8.866 
persones. Hi ha 100 persones més a l'atur que no tenien una feina anterior i ara aquest 
grup arriba a les 2.036 persones. Pel que fa als 17.113 estrangers que hi ha a la 
demarcació, 812 provenen de l'agricultura, 1.745 provenen del sector industrial, 4.959 
de la construcció, 8.499 del sector serveis i 1.098 formen part del grup que no tenia 
una feina anterior. Ampliar la notícia:Diari de Girona  

http://www.diaridegirona.cat/economia/2010/02/02/leconomia-gironina-creix-mitjana-catalana-espanyola/385102.html
http://www.diaridegirona.cat/economia/2010/02/03/girona-tanca-mes-gener-2553-aturats-mes/385335.html


Dissabte 13 de febrer de 2010  
 

• Girona té prop de 30.000 veïns que viuen a la ciutat sense estar-hi 
empadronats  

 
Un estudi calcula que a la ciutat hi ha gairebé 126.000 habitants reals i s'han detectat 
663 pisos buits.  

La ciutat de Girona té en l'actualitat gairebé 30.000 habitants a la ciutat que hi viuen 
sense estar-hi empadronats. Per tant, en realitat, la capital gironina té prop de 126.000 
habitants reals. Això suposa un problema, ja que la majoria de finançament de la ciutat 
que arriba des d'altres administracions es fa tenint en compte la població 
empadronada, que se situa en 96.500 habitants; però, per contra, el consistori ha de 
donar el servei per a tota la població real que hi ha a la ciutat. Un estudi municipal ha 
servit també per detectar que l'any passat hi havia 663 pisos buits, gairebé 200 més 
que dos anys enrere, quan n'hi havia 468.  

Es calcula que encara hauran de passar un parell o tres d'anys perquè la ciutat superi 
els 100.000 habitants empadronats. La realitat, però, és que la ciutat té en l'actualitat 
125.934 habitants que resideixen a la ciutat, però prop de 30.000 viuen a la capital 
gironina sense estar-hi empadronats. Així ho certifica un estudi que va fer la Unitat 
Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) sobre la situació de l'habitatge i les perspectives 
de creixement de Girona. Aquesta població flotant provoca un problema per als serveis 
municipals, ja que tot i tenir empadronats encara no cent mil habitants, serveis com ara 
la recollida d'escombraries, el parc automobilístic i el consum d'aigua ha de tenir 
present que en realitat la ciutat té trenta mil habitants més dels comptabilitzats per 
oferir aquests serveis a la població real. El decalatge de xifres suposa al final un 
problema quan les administracions supramunicipals calculen els ajuts utilitzant el criteri 
de la població, com ha passat amb els dos plans de Zapatero.  

Ampliar la notícia:El Punt  
 
 
Dimarts 16 de febrer de 2010  
 

•  La creació d´empreses a Girona registra el 2009 la pitjor dada dels últims 15 
anys  

La constitució de societats mercantils cau un 28,5% respecte al 2008 mentre que les 
dissolucions pugen un 17,4%.  
Girona va registrar l'any 2009 la creació de 1.313 noves empreses. Es tracta del pitjor 
exercici per a l'emprenedoria a la demarcació des que, el 1995 l'Institut Nacional 
d'Estadística (INE) va començar a comptabilitzar en l'àmbit provincial les dades de 
constitució de societats mercantils. En termes interanuals, la creació d'empreses cau un 
28,5% a les comarques gironines, per sobre la mitjana estatal (-24,5%). Si l'estadística 
de noves societats és un bon termòmetre de la situació econòmica, la de dissolucions 
mostra la pitjor cara de la crisi. Segons l'INE, a Girona es van dissoldre l'any passat un 
total de 567 companyies, un 17,4% més que l'any anterior. Prop d'un 12% de les 
dissolucions van correspondre a empreses que van desaparèixer després de fusionar-se 
amb una altra firma.  
 
Pel que fa a les ampliacions de capital -eina utilitzada per finançar noves inversions i 
també per eixugar deutes-, van registrar un descens anual del 22,7%, fins a situar-se 
en 701 milions d'euros.  
Ampliar la notícia:Diari de Girona  

 
 
Dissabte 20 de febrer de 2010  
 

http://www.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/136189.html
http://www.diaridegirona.cat/economia/2010/02/16/creacio-dempreses-girona-registra-2009-pitjor-dada-dels-ultims-15-anys/387999.html


• Girona registra el febrer més plujós dels darrers setze anys i ja dobla la 
mitjana  

Han caigut 116 litres per metre quadrat quan algun any, com el 1997, no va caure ni 
una gota i encara queda més d'una setmana.  
Aquest febrer està essent el més plujós dels últims anys a Girona i això que encara 
queda una setmana perquè acabi el mes. L'observador meteorològic de Montjuïc Lluís 
Regincós explicava que, de moment, ja es dobla la mitjana dels mesos de febrer dels 
últims setze anys. Fins ahir al migdia, a Montjuïc, ja havien caigut 116 litres per metre 
quadrat, superant el màxim d'un mes de febrer, que fins ara era l'any 2005, amb 106 
litres. Lluís Regincós va indicar que la quantitat de pluja caiguda al llarg d'aquests 19 
dies és un fet inusual ja que no és típic superar la barrera dels cent litres. Aquest mes 
és molt irregular. L'any 2003 es van acumular 98 litres i en canvi altres no ha caigut ni 
una gota. Va succeir, per exemple, l'any 1997. La normalitat és registrar entre 30 i 50 
litres per metre quadrat, tot i que l'any 1999 només van caure quatre litres en tot un 
mes i l'any 2004 es va arribar als 89 litres. L'any passat, a Girona van ploure sis dies. La 
suma de les precipitacions va quedar-se en 50,8 litres per metre quadrat. Aquest 2010 
ja ha plogut nou dies i, a més a més, el dia 1 de febrer va nevar un gruix de dos 
centímetres.  
Des que va començar l'any, aquest observatori de Montjuïc suma ja 165 litres, quan 
l'any passat, amb el febrer acabat la xifra es va quedar en 101 litres. El gener del 2009 
van caure 49,3 litres, mentre que aquest any, 66,2 litres.  
Ampliar la notícia:Diari de Girona  

 
• Girona té 663 pisos buits però la taxa d´habitatges desocupats no ha crescut 
  

El 2009, hi havia a Girona 46.653 habitatges construïts i 2.316 en construcció.  
Girona té 663 pisos buits. La taxa de pisos desocupats, però, no ha augmentat arran de 
la crisi econòmica. "No hem notat un buidatge de pisos a la ciutat", va indicar el tinent 
d'alcalde d'Urbanisme, Joan Pluma (PSC), que assegura que l'índex de pisos buits és el 
mateix que el dels anys anteriors. Segons un estudi municipal, que creua les dades del 
padró amb les de consum d'aigua, a la ciutat hi viuen més habitants dels que realment 
estan censats i, per tant, hi ha més pisos ocupats dels que es desprenen del cens 
d'empadronament. L'anàlisi detecta que a la ciutat hi ha unes 30.000 persones que hi 
viuen sense estar-hi empadronades.  
El tinent d'alcalde d'Urbanisme va afirmar que la primera conclusió que es desprèn de 
l'estudi sobre habitatge del 2009 és que la taxa de pisos desocupats es manté. Mentre 
que al mercat hi ha arribat noves promocions d'habitatge construït, les dades de pisos 
buits es mantenen "baixes". "Sempre hem tingut pocs pisos buits", va indicar Joan 
Pluma que afirma que tampoc han detectat un buidatge de pisos massiu arran de la 
crisi econòmica.  
Durant el 2009, hi ha hagut al parc immobiliari de Girona 46.653 habitatges construïts i 
2.316 que estan en construcció. Pluma planteja un interrogant en el comportament del 
mercat de l'habitatge de cara a aquest any perquè afirma que hauran d'estar atents al 
que passi quan entrin aquests nous habitatges que estan en obres al mercat. Tot i això, 
afirma que durant l'any passat "ja hi havia crisi i van entrar al mercat uns quants milers  
 
de pisos" però igualment no han detectat un creixement en el percentatge de pisos 
buits.  
Aquest estudi també permet fer una estimació del nombre d'habitants reals de la ciutat. 
La majoria dels veïns que no estan empadronats, va explicar Pluma, corresponen als 
que viuen en pisos de lloguer. Així, segons les dades, a la ciutat hi ha prop unes 29.800 
persones que hi viuen però no estan empadronades. Així, Girona tindria prop de 
126.000 habitants reals i no els 96.500 que hi ha en el cens. Segons Joan Pluma això 
també indica que un 25% del parc d'habitatges de Girona és de lloguer. El tinent 
d'alcalde d'Urbanisme afirma que això trenca amb un mite que afirma que a la ciutat hi 
ha pocs pisos de lloguer. "No es pensa que un de cada quatre pisos són de lloguer", va 
afirmar Pluma. El tinent d'alcalde va explicar que darrere dels pisos buits no hi ha casos 

http://www.diaridegirona.cat/girona/2010/02/20/girona-registra-febrer-mes-plujos-dels-darrers-setze-anys-ja-dobla-mitjana/388874.html


d'especulació immobiliària sinó que no es lloguen ni es venen per temes patrimonials o 
familiars.  
Ampliar la notícia:Diari de Girona  

 
 
Dilluns 22 de febrer de 2010  
 

• Girona té més de 10.700 pisos llogats que suposen un 25% de tots els 
habitatges que hi ha a la ciutat  

La ciutat de Girona té més de 10.700 pisos llogats, una xifra que representa que 
gairebé un de cada quatre es regeix pel règim de lloguer. Es tracta d'un percentatge 
molt alt d'habitatges llogats, que s'explica per la presència de milers d'estudiants de la 
Universitat de Girona (UdG) i per l'atracció que representa la ciutat per la seva condició 
de capitalitat, la qual cosa afavoreix que molts ciutadans d'altres comarques resideixin a 
la ciutat sense empadronar-s'hi.  

El regidor d'urbanisme de Girona, Joan Pluma, va desvelar que un estudi fet pel 
consistori ha permès comprovar l'alt nombre de lloguers que es donen a la capital 
gironina. Un treball de camp ha permès comprovar com dels 10.741 pisos amb 
inquilins, però sense persones empadronades a la ciutat, són persones que tenen llogat 
l'habitatge. Tenint en compte que Girona disposa en l'actualitat amb més de 46.600 
habitatges, això suposa que gairebé un de cada quatre pisos de la ciutat es troba en 
règim de lloguer. «Ens ha sorprès perquè no teníem la percepció generalitzada que hi 
hagués tants pisos llogats a Girona», va afirmar Pluma.  

La presència de la Universitat de Girona (UdG) i els milers d'universitaris de fora de la 
ciutat que hi estudien expliquen en part aquest gran nombre de pisos llogats. Aquesta 
realitat també suposa que el descens dels preus dels pisos es mitigui a Girona, ja que la 
unió de tres o quatre estudiants compartint pis els permet assumir lloguers més elevats 
que si els ha de pagar una persones sola. També explica l'alt nombre de lloguers la 
capitalitat de Girona, que es converteix en un pol d'atracció per a ciutadans nascuts a 
d'altres municipis o demarcacions i que arriben a la ciutat per treballar-hi. Pluma valora 
positivament que malgrat la crisi només hi hagi un 1,42% dels habitatges buits, és a 
dir, 663 pisos.   

Ampliar la notícia:El Punt  

 
Dimecres 24 de febrer de 2010 
 

• La xifra d´immigrants amb papers creix un 14,5% en un any a les comarques 
gironines  
 

Es tracta de 144.793 persones, un 1,56% més que les registrades durant el mes de 
setembre. Una oscil·lació constant. En això és el que s'ha convertit la xifra d'immigració 
regular a les comarques gironines: mentre que fa pocs anys el nombre d'estrangers 
creixia d'una manera gairebé exponencial, ara ho fa de forma molt més irregular, 
presumiblement a causa de la crisi econòmica. Així, durant l'any 2009 el nombre 
d'estrangers residint legalment a la demarcació va créixer un 14,5%, i es va situar en 
144.793 persones. Es tracta d'un augment inferior al registrat del mes de setembre, 
quan va arribar fins a 19,7%, però bastant superior al del mes de març, moment en 
què es va situar en només un 6%. En canvi, queda molt lluny del 45% de creixement 
que s'havia arribat a registrar durant l'any anterior.  
Entre setembre i desembre, l'increment d'immigrants a la demarcació legals ha estat 
mínim, situant-se en tan sols un 1,56% més. Durant aquest període, la mitjana d'edat 
dels nouvinguts s'ha incrementat lleugerament, passant de 31,6 a 32,1 anys. La franja 
d'edat entre els 16 i els 64 anys -és a dir, l'etapa en què es pot treballar- continua 
essent la majoritària entre els estrangers que resideixen amb papers a les comarques 

http://www.diaridegirona.cat/girona/2010/02/20/girona-663-pisos-buits-taxa-dhabitatges-desocupats-no-ha-crescut/388869.html
http://www.elpunt.cat/noticia/article/1-territori/6-urbanisme/138813.html


gironines: en total, 111.788 persones. Els infants menors de 15 anys suposen 27.147 
habitants, mentre que els majors de 65 arriben a 5.739 persones.  
Ampliar la notícia:Diari de Girona  

 
Dimecres 24 de febrer de 2010  
 

• Les exportacions gironines tanquen l´any 2009 amb un descens del 12,16 per 
cent  

Les vendes a l'exterior es van començar a recuperar en els últims mesos i presenten el 
millor balanç de les quatre demarcacions catalanes.  
Les empreses exportadores gironines van tancar l'any 2009 amb un descens de les 
vendes a l'exterior del 12,16%, un retrocés força allunyat de les taxes del conjunt de 
Catalunya (-18,2%) i l'Estat (-15,9%). A més, el percentatge de caiguda de les 
exportacions gironines s'ha anat reduint de forma gradual a mesura que avançava l'any, 
sobretot en el segon semestre. No obstant això, les dades de les exportadores gironines 
són les pitjors dels últims sis anys.  
Un dels fets diferencials del comerç exterior gironí respecte a la del seu entorn 
immediat és el pes de la indústria agroalimentària, que està suportant millor que altres 
sectors l'actual crisi. Així, les vendes gironines de carn de porc a l'exterior pugen un 
5,85% aquest any, les d'embotits augmenten un 7,8%, i les de cafè -la planta de 
Nescafé a Girona és de les més grans d'Europa- cauen un lleuger 1,62%. En l'extrem 
contrari, trobem els sectors que més han notat la davallada econòmica, com el de 
components de l'automoció, les exportacions gironines del qual cauen més d'un 35%, o 
les de paper estucat, amb un descens superior al 54%.  
Ampliar la notícia:Diari de Girona  
 

• Aeroport de Girona Només dues tones en tot l´any  
 

El moviment comercial de mercaderies a l'aeroport de Girona va ser més aviat escàs el 
2009. Segons les xifres d'Aena, només hi van passar dues tones de producte en tot 
l'any. No obstant, es va experimentar un creixement anual del 78%, coincidint amb 
l'entrada, a finals d'any del Punt d'Inspecció Fronterer (PIF), que ha d'ajudar a 
potenciar les importacions de productes frescos. Tot i això, les xifres de Girona queden 
lluny d'aeroports mitjans com Saragossa (3.322.423 tones) o Vitòria (2.621.723 tones). 
En la imatge, un avió de càrrega.  
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
 

Divendres 26 de febrer de 2010  
 

• El centre de salut jove de Girona augmenta les visites de famílies  
 

El nombre de famílies que usen el centre jove de salut de Girona ha augmentat, però la 
majoria dels usuaris són noies que s'hi adrecen per temes de salut sexual. L'antic 
Centre de Planificació Familiar va atendre durant el 2009 prop de 1.500 persones. El 
89% de la gent que es va assistir eren noies. Com en els anys anteriors la majoria van 
per ser ateses per visites ginecològiques i mètodes anticonceptius. Tot i això augmenta 
la demanda d'atenció psicològica, que va arribar a ser un 30% del total. Des del centre 
va explicar que l'any passat van atendre 45 famílies. La majoria demanen orientació 
sobre la manera d'afrontar les relacions amb els fills adolescents. De la memòria del 
centre de Salut també es desprèn que ha baixat molt poc el nombre de noies que 
demanen la pastilla de l'endemà. Se'n van dispensar 69 i en un cas era reincident.  
Ampliar la notícia:Diari de Girona  

 
• El mercat hipotecari gironí registra les pitjors xifres dels últims 12 anys  
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Bancs i caixes de la demarcació van concedir 14.505 préstecs per comprar un habitatge 
el 2009.  
La crisi immobiliària, la decisió de molts consumidors de posposar compres importants 
davant l'actual situació de recessió i l'enduriment de les condicions de crèdit van portar 
el mercat hipotecari gironí a registrar una nova caiguda el 2009. Les entitats financeres 
radicades a Girona van concedir l'any passat 14.505 hipoteques per a finançar la 
compra d'un habitatge. Es tracta d'un descens del 7,3% respecte les dades de 2008, 
però la xifra més baixa dels últims dotze anys.  
En el conjunt de l'Estat, el nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges va baixar 
per tercer any consecutiu, en retrocedir un 21,9%.  
Els forts descensos registrats en el primer trimestre de 2009 es van atenuar en els dos 
últims mesos de l'exercici, ja que el desembre les hipoteques constituïdes sobre 
habitatge van caure només un 1,28% després d'haver experimentat el novembre la 
seva primera pujada en dos anys i mig.  
Per al catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra José García Montalvo, les 
dades de desembre i novembre podrien mostrar una certa anticipació en les compres 
pel final de la desgravació fiscal previst per al 2010 i la pujada de l'IVA. No obstant 
això, aquest expert avisa que el mercat espanyol podria experimentar de nou una 
baixada en les hipoteques constituïdes, com ha succeït als Estats Units. Encara més 
pessimista és el secretari general de la patronal immobiliària G-14, Pedro Pérez, que va 
sostenir ahir que la caiguda dels visats i les hipoteques constituïdes el 2009 demostra 
que "l'evolució del sector segueix sent molt negativa" i que "no hi ha cap aspecte que 
permeti albirar esperances d'estabilització".  
Ampliar la notícia:Diari de Girona  

 
 
Diumenge 28 de febrer de 2010  
 

• El 36% dels naixements a Girona són de mare estrangera, la xifra més alta 
de l´Estat  
 

Únicament una ciutat autònoma, Melilla, supera el percentatge gironí segons les dades 
definitives de 2008 de l'INE.  
Han passat a la història els temps que Girona era una ciutat monocolor, amb tota la 
gent de la mateixa raça i origen. L'any 2008, ja més d'una tercera part dels naixements 
que va haver-hi a tota la demarcació van ser de mare estrangera, que van dur al món  
 
els gironins pertanyents al món global: d'origen estranger i sovint de races diferents al 
que fins ara era habitual.  
Que el món va de manera imparable cap a la barreja de races i nacionalitats és un fet 
prou sabut. Que les comarques de Girona lideren aquest mestissatge dins l'Estat 
espanyol és una realitat que demostren les dades de l'Institut Nacional d'Estadística: 
l'any 2008 el 36% dels naixements que va haver-hi a la demarcació gironins van ser de 
mare estrangera, un percentatge més alt que el de qualsevol altra província espanyola, 
i superat només -i per poc- per una ciutat autònoma, Melilla, que té una situació social i 
geogràfica ben específica. Per si encara en quedés algun dubte, atenció a l'altra xifra, 
també definitiva i també donada a conèixer divendres: el 28,2% de matrimonis que va 
haver-hi també el 2008 a les comarques de Girona tenien almenys un cònjuge 
estranger. Tot just acaben de sortir publicades les dades definitives de l'any 2008 (l'INE 
s'ho pren amb calma per assegurar la seva veracitat), que demostren que hi va haver a 
les comarques de Girona un total de 9.334 naixements (curiosament, més nens que 
nenes: 4.735 per 4.599), dels quals 3.356 van ser de mare estrangera. És a dir, un 
36%. A aquest percentatge caldria encara afegir els nadons de mare catalana però pare 
estranger (aquesta dada no està inclosa a l'estudi) per completar el mapa demogràfic 
dels nous gironins.  
Els 801 nascuts de mare estrangera són tan gironins com els altres 2.039 que també 
van néixer a Girona, encara que de mare catalana o espanyola. En aquest sentit, Girona 

http://www.diaridegirona.cat/economia/2010/02/26/mercat-hipotecari-gironi-registra-pitjors-xifres-dels-ultims-12-anys/390219.html


es va assemblant cada vegada més a altres ciutats europees on els seus naturals són 
d'origen i races ben diverses.  
El fenomen s'explica en bona part gràcies a una altra dada de l'INE, la de casaments. 
Els 2.840 casaments que va haver-hi l'any 2008 responen en part a l'arribada de gent 
d'altres cultures en les quals el matrimoni és encara el vincle natural entre dues 
persones que volen viure juntes, mentre que catalans i gironins opten sovint per no 
formalitzar la relació. Això explica el repunt en el nombre de matrimonis, que ha arribat 
a la xifra de 2.840, superant la d'anys anteriors. Val a dir que de tots aquests, en 801 
(el 28,2%) almenys un dels cònjuges era estranger, la qual cosa augura que els 
naixements de mare estrangera continuaran creixent. També en això la demarcació de 
Girona està entre les primeres de l'Estat, només superada per Balears (31% de 
matrimonis amb un cònjuge estranger) i Tenerife (28,5%), a més de les peculiars 
ciutats autònomes de Ceuta (39,3%) i Melilla (49,15%).  
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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Dimecres 3 de març de 2010 

 

• Girona recull dues tones menys de residus i genera 1,23 quilos per habitant i 
dia 

La crisi provoca que hi hagi menys paper i cartró perquè es compra menys i hi ha 
menys embalatges. 

L'empresa de neteja de Girona ha recollit 43.026 tones de residus al llarg de l'any 2009, 
fet que representa unes dues tones menys de deixalles que l'any anterior i que significa 
una reducció del 4,53 per cent respecte del 2008. Aquest descens s'està reproduint els 
darrers anys malgrat l'augment de població que ha viscut Girona, segons va ressaltar 
ahir el regidor de Medi Ambient, Enric Pardo. De fet, l'any 2006 s'havien generat 49.465 
tones de residus. 

De fet, els gironins són dels catalans que produeixen menys brossa. Actualment 
generen 1,23 quilos de deixalles per habitants i dia, quan la mitjana catalana està 
entorn de l'1,35 quilos. 

De les més de 43 tones que els gironins van acumular al llarg de l'any passat, el 38,73 
per cent es va recollir de forma selectiva dels residus generals. El 2006 havia estat el 
33,10 per cent. 

Dels residus generals, el 52,19 per cent (22.504 tones) han acabat a la incineradora de 
Campdorà i el 10,92 per cent (4.709 tones) han acabat a un abocador. Enric Pardo va 
assenyalar que el volum de deixalles que acaba a l'abocador es redueix cada any i 
preveu que d'aquí a "quatre o cinc anys ja no s'hagi d'anar a cap abocador". De fet, si 
l'any 2009 es va portar a l'abocador un 10,92 per cent, l'any 2003 era el 37 per cent. 
Va indicar que això serà possible amb la futura nova planta de tractament de Campdorà 
i mantenint i millorant la política de reciclatge. 

Pel que fa a les diferents fraccions, ha baixat la quantitat de paper i cartró, segons el 
regidor perquè la crisi econòmica ha fet reduir compres i per tant hi ha menys 
embalatges. El 2010 s'ha recollit 4,4 tones, que són 500 quilos menys i representa un 
descens del 10,46 per cent. 

En referència als residus de rebuig, en total es van generar 26.154 tones, un 4,18% 
menys que l'any anterior. Pràcticament és el mateix que fa quinze anys, tot i que la 
població ha augmentat considerablement. Aquest esforç dels ciutadans s'explica 
sobretot pel reciclatge i per una compra més responsable dels productes, segons el 
regidor de Medi Ambient, Enric Pardo. 

El representant ecosocialista va admetre que l'assignatura pendent és la matèria 
orgànica. "Les dades es podrien triplicar", va assenyalar i va dir que faran campanyes 
de reforç per separar perquè la gent separi els residus biodegradables.  
Pel que fa a la deixalleria, té uns 12.000 usuaris inscrits, que representa un augment 
del 28 per cent. Del total, hi haurà 1.428 persones que tindran una bonificació del deu 
per cent en la taxa d'escombraries perquè hi han anat almenys sis cops. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
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• Girona guanya 1.154 cotitzants al febrer tot i que l´atur s´incrementa en 948 
persones 

Les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya marquen un nou rècord històric de 
desocupats gironins. 

El mercat de treball gironí segueix destruint ocupació. El nombre de persones 
registrades a les llistes de l'atur a finals de febrer s'enfilava ja fins a les 57.979, un nou 
rècord històric, després d'augmentar en 948 persones. Al mateix temps, la Seguretat 
Social guanyava a Girona 1.154 cotitzants. La situació de Girona -on ja fa set mesos 
seguits que l'atur no para de créixer- és comparable al a del conjunt de Catalunya, que 
ha liderat el creixement de la desocupació a l'Estat el mes de febrer. 
El nombre de desocupats gironins ha crescut un 1,66% en relació amb el gener. Si ho 
comparem amb el mateix mes de l'any anterior, l'increment d'aturats és d'11.542 
persones, cosa que suposa un 24,86% més. Dels 57.979 aturats, 32.088 són homes 
(55,34%) i 25.891 són dones (44,65%). Cal assenyalar que l'evolució mensual de l'atur 
ha castigat més les dones, amb una pujada del 16,5% respecte el gener. 
El col·lectiu registrat a l'atur que no ha tingut mai feina és el que ha crescut més el mes 
de febrer. Són un total de 2.250 persones, un 10,51% més que el gener. De la seva 
banda, la construcció, amb 12.746 desocupats, i la indústria, amb 8.870, registren 
increments inferiors al 0,5%. L'atur augmenta un 3,75% en un mes a l'agricultura, que 
compta amb 1.160 aturats registrats, mentre que el sector serveis continua essent el de 
major desocupació a la demarcació, un total de 32.953 persones, un 1,96% més que el 
gener.  
Pel que fa als 117.525 estrangers aturats que hi ha a la demarcació, 838 provenen de 
l'agricultura, 1.746 provenen del sector industrial, 5.019 de la construcció, 8.691 del 
sector serveis i 1.231 formen part del grup que no tenia una feina anterior. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• Girona és la demarcació de tot l´Estat amb un menor pes de l´economia 
submergida 

Un estudi del col·lectiu de tècnics tributaris Gestha la situa en 2.600 milions d'euros 
anuals, equivalents al 13,8% del PIB. 

El 13,8% de la riquesa generada a les comarques gironines resta oculta a Hisenda, el 
que suposa un volum econòmic que ascendeix a 2.617 milions d'euros anuals. Són 
dades recollides en l'Informe d'Economia Submergida 2000-2009, elaborat pels Tècnics 
del Ministeri d'Economia i Hisenda agrupats a Gestha, que certifiquen que Girona és la 
demarcació de l'Estat on l'economia submergida té un menor pes. La segona 
demarcació del rànquing és Badajoz (18,2% del PIB), i la mitjana catalana i espanyola 
se situa entre el 22 i el 23% del PIB. Les províncies on el diner negre és més 
protagonista són Ciudad Real i Tenerife, on l'Agència Tributària no tindria constància de 
més del 35% de l'activitat econòmica. 

Segons Gestha, en l'última dècada la bossa de diner negre a les comarques gironines 
va augmentar en un 43,3%. L'informe posa de manifest com la crisi va motivar un 
important creixement del frau fiscal en els tres últims anys, fet que unit a la caiguda de 
l'activitat econòmica, va provocar una caiguda de la recaptació tributària a Girona del 
38,6%, situant-se en 1.221 milions d'euros el 2009. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

Dijous 4 de març de 2010 

 

• Recollits més de 237.000 quilos de roba a Girona 

Una de les dades que s'han mantingut a l'alça durant el 2009 és el volum de recollida 
de roba que s'ha fet a la xarxa de 37 contenidors que té la Cooperativa Roba Amiga 
distribuïts pels diversos barris de la ciutat. Durant l'any passat aquests contenidors van 

http://www.diaridegirona.cat/economia/2010/03/03/economia-girona-guanya-1154-cotitzants-febrer-latur-sincrementa-persones/391278.html
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recollir 237.895 quilos de roba, fet que suposa uns 700 quilos més del que es va recollir 
durant el 2008. Pardo va destacar aquesta dada, sobretot, pel projecte social que hi ha 
al darrere i que gestionen Càritas i l'entitat ADAD- L'Encant d'Olot. El projecte permet 
donar feina directament a 34 persones amb risc d'exclusió social, i a més de recuperar 
el residu de roba, les peces en bon estat es venen a les dues botigues de Roba Amiga a 
Girona. La resta es porta a Olot, on hi ha el centre de triatge on se separen les peces, 
per si es posen a la venda, s'envien a països en desenvolupament en un projecte de 
cooperació, o es transforma en draps i fibres la roba menys aprofitable. Arreu de les 
comarques gironines la cooperativa ha recollit 1,3 milions de quilos de roba per poder-
la tractar i triar. 

Ampliar la notícia:El Punt 

 
Divendres 5 de març de 2010 

 
• Els expedients sancionadors a empreses cauen un 20% a Girona 

El nombre d'expedients sancionadors iniciats el 2009 per la Inspecció de Treball a 
Girona va disminuir l'any passat un vint per cent respecte a l'any anterior, en passar de 
532 a 651, i la majoria, 436, van ser per infraccions de les normes de seguretat i salut. 
L'import global cobrat pel Departament de Treball el passat exercici en concepte de 
multes va ser de 3.100.000 euros, mentre que al 2008 va ascendir a quatre milions. La 
delegada de Treball a Girona, Nuria Arnay, va atribuir aquest descens sancionador a 
canvis en la inspecció, però no a la crisi. "S'han fet menys actes i, per tant, hem resolt 
menys, perquè l'any passat n'hi va haver 651 i aquest any 532 i la gran majoria, com 
sempre, són relatives a la prevenció de riscos laborals, concretament 436", va explicar 
Arnay. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• Els centres cívics de Girona van fer 300 activitats més el 2009, tot i la 
retallada d'un 20% del pressupost 

La xarxa de centres cívics de Girona va fer durant l'any 2009 un total de 2.300 
activitats, gairebé 300 més que l'any anterior malgrat la retallada d'un 20% en els 
pressupostos per a la programació. La recerca de diners d'altres administracions i 
organismes és la via per assumir activitats amb menys recursos, un sistema que s'haurà 
de mantenir el 2010, quan s'han retallat un 20% més els recursos per a programació. 
L'any passat més de 26.300 gironins van fer ús dels centres cívics de Girona. 

En dos anys el descens dels recursos ha estat del 40% i es busquen diners externs. 

Els problemes de finançament de la majoria d'ajuntaments i les restriccions 
pressupostàries van obligar a retallar durant l'any passat un 20% els pressupostos 
destinats a la programació dels centres cívics. El regidor de Serveis Socials, Joan Olòriz, 
admet que la situació no és fàcil «però el treball dels directors dels centres cívics ha 
permès treure recursos i ajuts d'altres administracions» per evitar que es reduïssin els 
programes. La situació per al 2010 no és millor, ja que en dos anys la reducció 
pressupostària per a programes haurà estat del 40%. 

La memòria del 2009 revela que, malgrat l'estretor pressupostària, es van acabar fent 
unes 2.300 activitats, unes tres-centes més que durant l'any anterior. El creixement 
també es reflecteix en l'estadística anual d'usuaris, que es va situar en més de 26.300. 
Olòriz va destacar en la presentació de la memòria l'augment del nombre d'usuaris de 
fora de la ciutat, que ja representen un 7% de les persones que fan activitats als centre 
cívics de la capital. En aquesta línia, Olòriz va voler posar en relleu el «capital social» 
que aporten les activitats, en especial, per «la relació intergeneracional que s'hi 
fomenta». Pel que fa als usos, n'hi va haver uns 473.000 amb la multiplicitat de cursos, 
xerrades, actes o presentacions. Han passat 440 entitats pels centres cívics, i és que 
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més de la meitat de les activitats les van organitzar les entitats. A més, 1.822 persones 
es van iniciar en les noves tecnologies. 

Ampliar la notícia:El Punt 
 
 

Dissabte 6 de març de 2010 
 

• Un terç dels 6.873 desocupats de la ciutat de Girona reben la prestació 
prevista un cop s'esgota el temps d'atur 

Un terç dels 6.873 aturats amb què va acabar l'any la ciutat de Girona reben la 
prestació de 420 euros prevista pel govern per als ciutadans que han esgotat tot el 
temps d'atur a què tenien dret. Així ho va revelar ahir el regidor de Serveis Socials de 
Girona, Joan Olòriz, que va destacar que aquesta prestació «permet que el cop no sigui 
tan dur per a aquests 2.200 ciutadans». Tot i això, Olòriz va recordar que aquesta 
prestació que va crear el govern per no deixar sense cap recurs la gent que no troba 
feina en el context de crisi «és només per sis mesos; per tant, cal pensar què es farà 
passat aquest temps». El responsable de Serveis Socials ja va expressar fa uns mesos 
la seva preocupació pel dia en què aquesta important bossa de desocupats es quedi 
sense prestació econòmica. 

L'equip de govern de Girona, amb l'alcaldessa al capdavant, ha acordat influir des de la 
Federació de Municipis perquè la Generalitat i l'Estat busquin la possibilitat d'allargar 
aquesta prestació o buscar solucions a aquesta realitat social que està deixant la crisi 
econòmica. «Tenim clar que l'única manera de sortir-nos-en és l'ocupació», insisteix 
Olòriz. Per aquest motiu, el consistori treballa per garantir els 148 llocs de treball 
protegit que el govern ha concedit perquè es creïn. 

El govern assumeix el sou, però la resta de finançament l'ha d'assumir el consistori i els 
projectes han de ser d'àmbits com la sostenibilitat, les reformes o les noves 
tecnologies. El tripartit de Girona destinarà part d'un romanent del 2009 a adquirir 
material referent a aquest pla extraordinari d'ocupació. 
Ampliar la notícia:El Punt 
 

Dijous 11 de març de 2010 
 

• L'aeroport de Girona manté la tendència i va tornar a perdre viatgers el mes 
de febrer 
L'aeroport de Girona va tornar a perdre viatgers durant el mes de febrer, mantenint així 
la tendència a la baixa dels últims mesos. En total, s'hi van registrar 292.676 usuaris, 
un 4,6% menys que l'any passat. Pel que fa als registres acumulats del 2010, ja s'hi 
sumen 573.732 passatgers, una xifra que suposa un descens del 3,5% respecte al 
mateix període del 2009. Això contrasta amb altres aeroports com el de Barcelona, que 
manté una tendència inversa i que fa mesos que guanya viatgers, cosa que sembla una 
lleu recuperació del sector aeri. L'aeroport de Girona va ser dels últims d'AENA a 
començar a perdre viatgers, però sembla que també li costarà més tornar-ne a 
guanyar. 
Ampliar la notícia:El Punt 

 
 
Divendres 12 de març de 2010 

 

• La compra d´habitatges a Girona es dispara més d´un 20% el mes de gener 

L'Institut d'Estadística certifica 745 operacions a la demarcació, 129 més que el primer 
mes de l'any passat. 

L'activitat immobiliària a les comarques gironines manté a principi d'aquest any els 
símptomes de recuperació amb els que va acabar el 2009. 

http://www.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/143895.html
http://www.elpunt.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/144486-un-terc-dels-6873-desocupats-de-la-ciutat-de-girona-reben-la-prestacio-prevista-un-cop-sesgota-el-temps-datur.html
http://www.elpunt.cat/noticia/article/1-territori/13-serveis/145889-laeroport-de-girona-mante-la-tendencia-i-va-tornar-a-perdre-viatgers-el-mes-de-febrer.html


L'Institut Nacional d'Estadística (INE), a partir de dades facilitades pels notaris, xifra en 
745 les operacions de compravenda d'habitatge tancades a les comarques gironines el 
mes de gener, el que suposa un increment del 20,9% respecte al mateix mes de l'any 
anterior. 
A nivell català, les compravendes es van disparar un 21,9%, fins a les 4.990, mentre 
que a nivell estatal, pujava un 2,1%, xifra que representa el primer increment 
interanual d'aquesta taxa des de l'inici de la sèrie històrica el 2008. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

Dimecres 17 de març de 2010 

 

• Els Serveis Socials atenen 82 dones i 64 menors més que l´any 2008 

La Secció de Gènere i Serveis Específics (als infants, adolescents i a la gent gran) de 
l'Ajuntament de Girona va atendre 249 dones víctimes de la violència de gènere i 218 
pel seu risc social durant l'any 2009. Pel que fa a les dones suposa un increment de 82 
dones (un 49,10 %) respecte a l'any anterior i pel que fa als menors suposa l'obertura 
de 64 nous expedients (un 33,3% d'expedients més que el 2008). La secció també atén 
gent gran, persones dependents i discapacitats. Es disposa de 877 aparells de 
teleassistència, s'ha donat 9.129 àpats i s'atén el 10,1 % dels majors de 64 anys. Els 27 
professionals de la Secció han atès, durant l'any passat, un total de 1.959 persones. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

• Girona és la tercera ciutat de l´Estat amb el preu del sòl urbà més elevat 

El cost mitjà a la capital és de 748 euros per metre quadrat i de 211 en el conjunt de la 
demarcació. 

El preu del sòl urbà, un dels factors que més incidència té en el cost final d'una obra, 
gairebé no ha variat a les comarques gironines l'últim any. Amb una mitjana de 211 
euros per metre quadrat, ha disminuït un 0,1% els últims dotze mesos. Així ho indica 
l'estadística del Ministeri de l'Habitatge, que situa Girona (748,8 euros/m2) com la 
tercera ciutat de l'Estat amb els preus del sòl més elevat després de Barcelona (1.372,7 
euros/m2) i Madrid (937,7 euros/m2). 

En el conjunt de l'Estat, el preu del sòl va caure el 6,5% al tancament de 2009 i es va 
situar en 232 euros per metre quadrat. No obstant això, aquest descens suposa una 
moderació respecte a la caiguda interanual del 7,5% experimentada en el tercer 
trimestre de l'any, i també sobre la baixada del 10,4% amb la qual va tancar el 2008. 
Aquestes dades estan encara lluny dels màxims assolits en el tercer trimestre de 2007, 
quan el preu del metre quadrat era de 285 euros. 

Només en el quart trimestre de l'any 2009 es van realitzar 6.150 transaccions de terra, 
fet que suposa un augment del 22,4% respecte a les dels últims tres mesos del 2008. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

Dijous 18 de març de 2010 

 

• Els gironins demanen un miler de baixes laborals menys al mes però les fan 
durar tres dies més 

Les baixes laborals per malaltia comuna o accident no laboral van experimentar, el 
passat 2009, un clar descens a la demarcació de Girona, coincidint amb el període de 
més incidència de la crisi econòmica. Si el 2008 la mitjana era de 7.348 peticions al mes 
(sense tenir en compte els autònoms i treballadors de la llar), un any més tard la xifra 
va disminuir de més d'un miler, fins a les 6.263, segons dades de la Seguretat Social. 

http://www.diaridegirona.cat/economia/2010/03/12/compra-dhabitatges-girona-dispara-mes-dun-20-mes-gener/393121.html
http://www.diaridegirona.cat/girona/2010/03/17/serveis-socials-atenen-82-dones-64-menors-mes-que-lany-2008/394026.html
http://www.diaridegirona.cat/economia/2010/03/17/girona-tercera-ciutat-lestat-preu-del-sol-urba-mes-elevat/394066.html


En canvi, però, la durada mitjana de la baixa va ser 3,10 dies superior –35,77 dies el 
2008 i 38,87 el 2009–. 

És clar que l'actual conjuntura econòmica influeix en aquests aspecte. Hi ha més por de 
perdre la feina i els treballadors són més reticents a demanar la baixa si no és per 
motius plenament justificats. La picaresca, doncs, sembla que ha anat en descens. A 
part, l'increment de l'atur comporta que hi hagi menys treballadors en actiu i, per tant, 
menys possibilitats de demanar baixes. 

Aquest descens també es percep analitzant la incidència de les baixes per cada mil 
treballadors afiliats: fa dos anys era de 26,96 processos iniciats per cada mil 
treballadors i el 2009, de 25,87 –per sobre, però, de la mitjana catalana, que va ser de 
24,90 processos iniciats per cada mil treballadors protegits–. I és que la demarcació de 
Girona té, en aquest aspecte, la xifra més alta al nostre país, ja que a Tarragona els 
processos iniciats per cada mil treballadors van ser 25,34; a Barcelona, 24,74; i a 
Lleida, 24,69. 

D'altra banda, si ho mirem per sexes, el 2009 el total de dies de baixa de les dones 
gironines va superar els 1,4 milions mentre que el global dels homes es va quedar en 
1,3 milions de dies. En el cas del sexe femení, la durada mitjana de la baixa va ser de 
41,89 dies i, en el cas dels homes, de 38,81. 
Ampliar la notícia:El Punt 

 

Dimecres 24 de març de 2010 

 

• Els hotels gironins augmenten un 38% les pernoctacions durant el mes de 
febrer 

Es tracta del segon increment consecutiu per sobre del 30%, ja que el mes de gener les 
havien augmentat més d'un 33%. 

Continuen llançats els hotels gironins, que tot i la crisi econòmica han aconseguit 
incrementar per segon mes consecutiu en més d'un 30% les pernoctacions. De fet, 
l'augment assolit el febrer se situa molt més a prop del 40% que del 30%, xifres més 
que respectables, ja que tot i ser un mes tradicionalment poc turístic, polvoritzen el 
creixement del 4,3% de mitjana del total d'hotels espanyols. 

Allò que al gener es podia considerar una casualitat, s'està tornant una realitat el mes 
de febrer: els hotels de Girona estan sortint amb força de la crisi turística. Si les dades 
de l'Institut Nacional d'Estadística corresponents al mes de gener assenyalaven un 
augment del 33% en el nombre de pernoctacions respecte al gener de 2009, les de 
febrer són encara més espectaculars: l'augment ha estat del 37,8% respecte al febrer 
de l'any anterior. I això, tenint en compte que l'increment en el total d'hotels de l'Estat 
espanyol ha estat només d'un 4,3% de mitjana. 

Els hotels gironins van superar les 300.000 pernoctacions, una xifra positiva tractant-se 
del mes de febrer, i que sumada a la del gener permet afrontar amb optimisme aquest 
any. En concret, han estat 301.585 les pernoctacions al total d'hotels gironins, la 
majoria de les quals (171.039) pertanyents a turistes nacionals -catalans o espanyols- i 
la resta (130.546) a estrangers. 

L'any 2009, al mes de febrer, els hotels gironins havien assolit únicament les 218.855 
pernoctacions (125.052 de nacionals i 93.803 d'estrangers). Així doncs, els hotels 
gironins han viscut un augment del 36,7% en turisme nacional i del 39% en turisme 
estranger. 
A Catalunya, durant el mateix període, els hotels van augmentar un 22,8% les 
pernoctacions d'estrangers i un 12,5% les de nacionals. 

http://www.elpunt.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/148536-els-gironins-demanen-un-miler-de-baixes-laborals-menys-al-mes-pero-les-fan-durar-tres-dies-mes.html


Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
 
Dimarts 30 de març de 2010 
 

• Girona té 603 entitats al registre però només n´hi ha 464 d´actives 
Girona té actualment 603 entitats apuntades al registre municipal de l'Ajuntament, tot i 
que només 464 són actives. La resta són entitats o associacions amb les quals el 
consistori no ha aconseguit contactar o no es té constància que portin a terme cap 
activitat a la ciutat. 

Al llarg de l'any passat es van donar d'alta 31 noves entitats i 168 ja inscrites van 
modificar algunes de les seves dades o han comunicat canvis a les seves juntes. Un 
total de 99 associacions va presentar una memòria o programa d'activitats. L'any 2008 
també van inscriure's al registre 31 entitats i l'any 2007 van ser trenta. Destaquen les 
entitats culturals, que representen el 32 per cent del total. A continuació hi ha les 
associacions humanitàries, amb un 25 per cent, i les esportives amb un disset per cent. 
La inscripció en el registre permet a les entitats optar a subvencions i l'Ajuntament pot 
col·laborar a difondre i projectar les seves activitats. 

Pel que fa a la tipologia d'entitats que sol·liciten autoritzacions a la via pública es manté 
el patró dels últims anys: les entitats culturals són les que han fet més actes, seguides 
per les escoles i les associacions de mares i pares d'alumnes. L'Ajuntament l'any passat 
va autoritzar 256 activitats que, a més van requerir d'una prestació de serveis per part 
de l'Ajuntament (per exemple, la cessió de cadires). Altres 214 activitats es van fer 
sense prestació municipal de serveis. 

El tinent d'alcalde de Relacions Ciutadanes i Joventut, Miquel Poch, va presentar ahir la 
memòria del Servei de Participació Ciutadana i Relació amb les Entitats corresponent a 
l'any 2009. Algunes de les accions més destacades que es van portar a terme durant 
l'any passat van ser l'elaboració d'un recurs educatiu sobre la Bústia d'Avisos i 
Suggeriments, la celebració de la IV Nit del Voluntariat i de la II Jornada 
d'Associacionisme, l'exposició sobre Carles Rahola o el seminari sobre comunitats de 
veïns. 

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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Dissabte 3 d’abril de 2010 
 

• Les execucions hipotecàries es disparen 
La xifra d'embargaments d'habitatge per no poder pagar la hipoteca augmenta un 80% 
a les comarques de Girona. 
Entitats jurídiques i de la societat civil catalana insten el Govern a reformar la legislació 
vigent per permetre que les famílies que no poden fer front a la hipoteca vegin 
totalment cancel·lat el seu deute si el banc es queda amb l'habitatge. 
La proposta, impulsada per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, compta amb 
l'assessorament del Col·legi d'Advocats de Barcelona i amb el suport de nombroses 
entitats, entre les quals l'Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans i 
l'Associació d'Usuaris de Bancs i Caixes. Actualment són milers les famílies que, per la 
crisi, no poden seguir pagant la hipoteca. Quan això passa, les entitats financeres 
embarguen els immobles i els treuen a subhasta, que, en el context actual, "queden 
sistemàticament desertes", segons explica l'advocat Jaume Asens. 
Davant aquesta situació, el banc o caixa s'adjudica l'habitatge subhastat pel 50 per cent 
del valor de taxació, de manera que el propietari ha de fer front a la meitat del deute 
pendent, més els interessos i les costes derivades del procés judicial. 
La portaveu de la plataforma, Ada Colau, assegura que aquesta situació no és 
anecdòtica, ja que milers de famílies perdran l'habitatge, tot i que hauran de seguir fent 
front a un deute que en la majoria de casos superarà els 100.000 euros. 
El que planteja la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca és reformar la Llei 
d'Enjudiciament Civil i la Llei Hipotecària i introduir la figura de la dació en pagament, 
que ja existeix en països com França o Estats Units i que permetria als jutges declarar 
cancel·lada la totalitat d'un deute hipotecari amb el lliurament de l'habitatge al banc. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dimarts 6 d’abril de 2010 
 

• Girona és l´única demarcació catalana on baixa l´atur 

Catalunya registra 6.751 aturats més durant el març. 

La desocupació ha crescut en 6.751 persones al març a Catalunya, un 1,13% més 
respecte al mes passat, de manera que el nombre total d'aturats ha arribat a les 
604.038 persones, segons dades fetes públiques avui pel Ministeri de Treball i 
Immigració. 

La pujada de l'atur a Catalunya ha estat la més important entre les comunitats 
autònomes durant aquest període. A l'Estat, la desocupació ha crescut en 35.988 
persones, un 0,9% més, i el nombre total d'aturats s'ha situat en 4.166.613 persones, 
el seu nivell més alt en tota la sèrie històrica comparable, que arrenca el 1996. 

Per províncies, Barcelona ha estat la que ha registrat el major increment d'aturats, 
7.110 persones més, mentre que Girona ha compensat aquest creixement sent l'única 
província catalana que ha reduït la desocupació, amb 916 aturats menys. 

http://www.diaridegirona.cat/tema-dia/2010/04/03/tema-del-dia-execucions-hipotecaries-disparen/397261.html


Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• El final dels ajuts provoca les millors xifres de vendes de cotxes a Girona en 
20 mesos 

L'esgotament del Pla 2000E i la propera pujada de l'IVA fan incrementar un 68% les 
matriculacions el mes de març. 

Els concessionaris gironins van matricular 1.564 automòbils el mes de març, una xifra 
de vendes a la qual no s'acostaven des del mes de juliol de 2008, i que representa un 
inèdit increment del 68% respecte a les dades del mateix mes de 2009. El sector 
atribueix l'increment d'activitat a la proximitat de l'esgotament de les ajudes del Pla 
2000E i a la pujada de l'IVA el mes de juliol. 

Feia vint mesos que a Girona no es venien més de 1.500 cotxes nous en només un 
mes. El registre del mes de març -1.564 automòbils matriculats- suposa un increment 
del 68% respecte al mateix mes de l'any passat. Tot i que l'evolució de les 
matriculacions sol ser un dels millors termòmetres per avaluar la tendència del consum 
privat en un territori, concessionaris i fabricants han avisat que estem davant d'un 
increment de vendes conjuntural i clarament vinculat als ajuts del Govern. 
Per canals de venda, les compres de particulars van augmentar un 78,2% el març a 
Girona, mentre que en termes trimestrals l'evolució és a l'alça en un 59,9%. 
Les compres d'automòbils per part de les empreses gironines també han pujat el març 
en un 34%, mentre que les unitats adquirides per companyies de lloguer segueixen 
essent pràcticament inexistents. 

Seat ha estat la marca líder en vendes a la demarcació tant el mes de març com al llarg 
del primer trimestre. En el conjunt de l'Estat, Ford ha estat la marca líder al març. 
Respecte als models, el Renault Megane és un líder sòlid, mentre que el Citroën C4 i el 
Seat Ibiza segueixen de prop l'estela del model de la marca del rombe. 
Per segments, va destacar el març el creixement en matriculacions dels vehicles més 
petits i poc contaminants. Un de cada tres cotxes venuts a Girona el primer trimestre 
tenia unes emissions de CO2 inferiors als 120 grams per quilòmetre, amb la qual cosa 
es van estalviar de pagar l'impost de matriculació. 

Per contra, els vehicles de luxe, identificats amb preus alts, tant en berlines com en tot 
terrenys, mantenen aquesta tendència de retrocés que es prolonga des de fa molts 
mesos. 
L'anàlisi territorial indica que comunitats turístiques com Balears i València ofereixen 
pujades mensuals de matriculacions del 214,5% i del 118,5%, respectivament, encara 
que la majoria es mou en una banda d'evolucions a l'alça entre el 30% i el 60%. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

• A Girona, el turista hi fa 1,35 dies d'estada 

El president de l'Associació d'Hostaleria de Girona i Radial, Xavier Nicolazzi, també 
coincideix que els turistes de Setmana Santa que visiten la capital gironina es concentra 
en dos dies, divendres i dissabte, en aquest cas amb un 90% d'ocupació. Segons 
Nicolazzi, l'estada mitjana del turista, essencialment nacional aquests dies, és de 1,35 
dies. No només l'estada ha baixat, també els preus s'han ajustat. Per Nicolazzi, el 
temps ha perjudicat una mica, «perquè les pluges de diumenge han fet que molts 
hagin optat per marxar a última hora». Destaca també que s'ha arribat a un 20-25% de 
reserves de darrera hora, algunes fins i tot al mateix dia. 

Ampliar la notícia:El Punt 

 

Dimarts 13 d’abril de 2010 

 

• Cauen un 89% els acomiadats per un ERO a Girona fins al març 

http://www.diaridegirona.cat/economia/2010/04/06/economia-girona-lunica-demarcacio-catalana-baixa-latur/397819.html
http://www.diaridegirona.cat/tema-dia/2010/04/06/tema-del-dia-final-dels-ajuts-provoca-millors-xifres-vendes-cotxes-girona-mesos/397775.html
http://www.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/155136.html


Un total de 1.377 treballadors gironins ha vist com li aplicaven un expedient de 
suspensió o reducció. 

Un total de 1.407 treballadors gironins d'un centenar d'empreses s'han vist afectats per 
un expedient de regulació d'ocupació (ERO) durant el primer trimestre de 2010. Segons 
posa de manifest una estadística elaborada pel sindicat UGT, això suposa una mitjana 
de 108 treballadors setmanals, lleugerament per sota els 133 de l'any 2009. 
En la banda positiva cal destacar que només 30 treballadors -repartits en 3 
companyies- van ser víctimes d'un acomiadament col·lectiu, mentre que els 1.377 
restants van ser afectats per algun expedient temporal.  
Concretament, un total de 80 empreses van aplicar un expedient de suspensió de 
contractes a 1.172 empleats gironins, que durant el temps en què no treballen cobren 
de l'atur. Així mateix, nou empreses més van aplicar un ERO de reducció de jornada 
laboral a 193 persones. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

Dijous 14 d’abril de 2010 

 

• Puja la creació d´empreses a Girona 

Les dades comencen a millorar durant aquest any després dels pitjors registres viscuts 
el 2009. 

La creació de societats mercantils sol ser un bon indicador de la marxa de l'economia. 
Girona va viure un 2009 amb els pitjors registres en 15 anys, però les dades comencen 
a millorar aquest 2010. Al mateix temps, les dades d'efectes de comerç impagats -com 
lletres i pagarés- segueixen la seva tendència a la baixa a la demarcació. 
Segons l'enquesta difosa per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) a partir de dades dels 
registres mercantils, a Girona es van crear 126 empreses el febrer, el que suposa un 
creixement del 4% respecte el mateix mes de l'any passat. 
Una altra dada positiva és l'increment del capital desemborsat en la posada en marxa 
d'aquestes empreses, que ha passat de 27.785 euros a més de 67.000 en només un 
any. 
Així mateix, les dissolucions d'empreses a les comarques gironines segueixen la 
tendència a la baixa. El passat febrer se'n van registrar 45, un 8% menys que un any 
abans. 
En el conjunt de Catalunya, la creació d'empreses també va augmentar a Tarragona, 
però va baixar a les comarques de Barcelona i Lleida. A Catalunya es van crear aquest 
febrer 1.325 noves empreses, el que suposa una nova caiguda del 9% en comparació 
al mateix mes del 2009, en què es van registrar 1.457 noves empreses. En comparació 
amb el gener d'aquest any, però, el percentatge creix un 18%. Al conjunt de l'Estat 
espanyol en canvi, es van crear al febrer 7.752 empreses, un 2,2% més que un any 
enrere i un 23,7% més si es compara amb el gener del 2010. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
Dilluns 19 d’abril de 2010 

 

• Més de 15.000 gironins fa més d´un any que estan a les llistes de l´atur 

L'atur de llarga durada a la demarcació afecta més els treballadors de la indústria que 
els de la construcció. 

El 27% dels 57.063 treballadors aturats a les comarques gironines fa més d'un any que 
està a l'atur. Són més de 15.000 persones, de les quals, 4.281 estan desocupades des 
de fa més de dos anys. Són dades del Departament de Treball que confirmen que l'atur 
de llarga durada s'està incrementant a la demarcació, tot i que encara queda lluny de la 
mitjana estatal, on un de cada quatre aturats fa més de 12 mesos que busca feina. A 
les comarques gironines, entre els que porten més de 24 mesos buscant feina 

http://www.diaridegirona.cat/economia/2010/04/13/economia-cauen-acomiadats-girona-fins/399146.html
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destaquen els 1.026 treballadors de la indústria, mentre que a la construcció només hi 
ha 666 persones en aquesta situació.  

Un milió i mig de persones, el 34,5% dels aturats de l'Estat, ja fa més d'un any que no 
troba feina i, en cas de mantenir-se la tendència de destrucció de llocs de treball, a 
finals de 2010 podrien arribar a ser dos milions, segons un informe de l'Associació de 
Grans Empreses de Treball Temporal (AGETT). 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dimarts 20 d’abril de 2010 

 

• L´esperança de vida dels gironins s´allarga fins a quatre anys entre el 1991 i 
el 2008 

Ha passat de 77,56 a 81,6 anys, una xifra molt similar a la resta de demarcacions 
catalanes i al conjunt de l'Estat. 

Els gironins nascuts l'any 2008 viuran una mitjana de quatre anys més que els nascuts 
el 1991. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'esperança de vida de 
la demarcació s'ha incrementat en quatre anys en aquest període de temps, seguint 
una línia clarament ascendent. Així, mentre que l'any 1991 l'esperança de vida mitjana 
era de 77,56 anys, en l'actualitat se situa en 81,62. Es tracta d'una mitjana molt 
semblant a la de la resta de demarcacions catalanes, ja que a Lleida la mitjana és de 
81,6 anys, a Barcelona de 81,7 i a Tarragona de 81,03. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

• El Govern calcula que el preu dels pisos ha caigut només un 6% a Girona en 
dos anys 

L'habitatge lliure es valorava en 2.025 € per metre quadrat a final del primer trimestre 
pels 2.152 € de març de 2008. 

L'esclat de la bombolla immobiliària i l'acumulació d'un estoc d'habitatge nou sense 
vendre superior als 10.000 pisos a la demarcació només ha fet baixar els preus un 8%. 
Ho assegura el Ministeri de l'Habitatge, que ahir va difondre el seu últim estudi. Segons 
l'informe, el preu de l'habitatge lliure a Girona se situava a finals de març en 2.025 
euros per metre quadrat, un 6% menys que fa dos anys. El setembre de 2008, quan 
van tocar sostre, el preu era de 2.197 euros per metre, un 8% més que en l'actualitat. 
En un pis tipus de 80 metres quadrat, l'estalvi s'acostaria als 14.000 euros. 
Les dades del ministeri contrasten amb l'estudi de preus que semestral publiquen els 
API i els Promotors gironins, el més extens que hi ha la demarcació. L’últim informe 
(octubre 2009) constatava que els preus havien retrocedit a nivells de tres o quatre 
anys enrere i la majoria de municipis registraven caigudes d'entre el 20% i el 30% des 
dels màxims absoluts. Fa uns dies, el Gremi de Promotors assenyalaven que a molts 
municipis gironins els preus s'han estabilitzat ja i que, fins i tot, en alguns punts han 
començat a pujar. 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

• L´Ajuntament de Girona registra un augment del 13% dels embargaments 

L'Ajuntament de Girona va tancar l'any 2009 amb un augment dels embargaments als 
ciutadans que no han pagat els seus impostos, taxes o multes, com indicaven les 
previsions. El creixement ha estat del 13% i la memòria de gestió de l'Oficina Tributària 
Municipal diu que al 2009 es van embargar 230.000 euros més que en l'exercici 
anterior. 
L'import dels embargaments a Girona al 2009 supera el 1.585.000 euros quan en 
l'exercici anterior estava al voltant de 1.355.000 euros. Segons va explicar a Ràdio 
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Girona, la tinent d'alcalde d'Hisenda, Maria Àngels Freixenet (PSC), l'increment de l'any 
passat es pot atribuir a dos factors: l'eficàcia de l'administració i el creixement de la 
morositat. "Potser que hi hagi alguns ciutadans que no paguin en el període voluntari i 
faci que l'executiva hagin d'anar a la possibilitat d'embargament i, per altra banda, 
millorem en els mecanismes de relació a través de l'Agència Tributària i la pròpia 
acceleració de la nostra administració". 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 

• Baixen la violència domèstica i les causes de menors i augmenten els casos 
mercantils als jutjats gironins 

El nombre de casos penals dels quals han estat autors joves menors de 18 anys s'ha 
reduït per segon any consecutiu a les comarques de Girona. L'any 2008 aquests casos 
havien baixat un 11,7 per cent i el 2009 van baixar un 2,4 per cent en passar dels 620 
registrats el 2008 als 605 del 2009. També ha experimentat una tendència a la baixa el 
nombre de casos de violència domèstica, que ha disminuït un 4,3 per cent, tot i que és 
encara molt elevat. La xifra total de l'any 2008 va ser de 3.963 casos de violència 
domèstica i el 2009 va ser de 3.791. 

En la resta d'especialitats el nombre de casos nous ha anat a l'alça i destaquen 
principalment els casos mercantils, que han experimentat un augment del 64,4 per 
cent. Han passat dels 340 de l'any 2008 als 559 del 2009. També és destacable 
l'augment experimentat del nombre d'assumptes civils, que és de l'ordre del 27 per 
cent, i de socials, que és del 17 per cent. 
Ampliar la notícia:El Punt 

 

Dijous 28 d’abril de 2010 

 

• L'any passat es van rehabilitar 225 façanes de Girona 

La ciutat de Girona va superar en part la crisi de la construcció gràcies a l'alt nivell de 
rehabilitació de façanes. L'àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de Girona té xifrat que 
durant l'any 2009 es van rehabilitar 225 façanes a la capital gironina, que van suposar 
una inversió d'uns dos milions d'euros. 

El tinent d'alcalde d'Urbanisme, Joan Pluma, recordava l'any passat l'alt volum d'obres 
de reforma i rehabilitació que hi havia a la ciutat quan va presentar els acords de la 
junta de govern. Un cop acabat l'exercici del 2009, les dades corroboren aquella 
sensació i Pluma va anunciar en l'últim ple municipal que durant l'any passat es van 
refer fins a 225 façanes. Pluma considera que es tracta d'una xifra important i va posar 
en relleu que, tenint en compte el mal moment que viuen el sector de la construcció i 
l'àmbit immobiliari, «es mantingui el to de la rehabilitació en temps de crisi i que això 
permeti el manteniment de l'activitat econòmica». La majoria de rehabilitacions de 
façanes de la ciutat es fan per iniciativa pròpia dels veïns, però en alguns casos el 
consistori és qui fa el requeriment als veïns perquè comencin l'execució. En cas que els 
propietaris no facin cas del requeriment del consistori, l'Ajuntament pot acabar 
executant l'operació de millora de manera subsidiària i després passar la factura als 
veïns. Així es va fer en el gran edifici del carrer Nou, amb façana a aquesta cèntrica via 
i a la plaça de Josep Pla i que havia originat problemes de seguretat. 
Ampliar la notícia:El Punt 
 

• Girona és la demarcació amb més accidents laborals per treballador 
CCOO i UGT diuen que empleats accepten treballar amb menys seguretat per por de 
perdre la feina. 
Treballar a Girona és fer-ho en la demarcació catalana amb més risc de patir un 
accident laboral. Així ho assenyala l'índex d'incidència -nombre d'accidents per cada 
100.000 treballadors- que elabora el Departament de Treball. 
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D'aquesta manera, durant l'últim any (d'abril de 2009 a març de 2010) aquest índex es 
va situar a Girona en 4.285 accidents per cada 100.000 treballadors, la més elevada de 
les quatre províncies catalanes i molt per sobre la mitjana catalana (4.247) i espanyola 
(4.024).  
En la banda positiva, cal destacar que Girona és l'àmbit territorial català on més han 
baixat els accidents laborals l'últim any (-15,79), uns tres punts per sobre el descens 
mitjà de la resta del país. 
En el transcurs d'una jornada sobre salut laboral celebrada ahir a Girona, el secretari 
general del sindicat CCOO a Girona, Bartomeu Compte, lamentava aquest elevat índex 
d'incidència d'accidents i comentava que, en el cas dels sinistres greus, s'havia 
empitjorat en el primer trimestre de l'any. 
Compte va considerar "insostenible" el nivell d'accidents a la feina que hi ha a les 
empreses gironines i va reivindicar la figura del delegat de prevenció de riscos laborals. 
Ja a Barcelona, El secretari general de CCOO a Catalunya, Joan Carles Gallego, va 
recordar que més del 70% de les empreses i uns dos milions de treballadors no compta 
amb plans de prevenció de riscos en les seves empreses. I va va insistir que les 
empreses s'han de convèncer que la prevenció "no és una despesa sinó una inversió" 
que contribueix a millorar la competitivitat de les companyies.  
UGT i CCOO de Catalunya es van manifestar davant la seu de Foment del Treball 
Nacional amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball.  
Els sindicats van denunciar la "coacció" que, al seu parer, exerceixen les empreses 
sobre els treballadors que accepten situacions de manca de seguretat laboral "per por 
de perdre la feina". 
Ampliar la notícia:El Punt 
 
 

Divendres 30 d’abril de 2010 

 

• La població de les comarques gironines només ha crescut un 0,56% en 
l´últim any 

En aquests moments la demarcació té 752.026 habitants, dels quals el 21,47% són 
d'origen estranger. 

PADRÓ A 1 DE GENER DE 2010. Les dades provisionals de l'Institut Nacional 
d'Estadística deixen veure que el ritme de creixement demogràfic de les comarques 
gironines s'ha frenat respecte als últims anys, ja que entre 2009 i 2010 només ha 
augmentat un 0,56%. En aquests moments, la demarcació té 752.026 habitants, dels 
quals el 21,47% són estrangers. Marroquins i romanesos són els col·lectius més 
nombrosos. 

El ritme de creixement de la població gironina pràcticament s'ha estancat, ja que, 
segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a 1 de gener de 2010 hi havia 752.026 
persones empadronades, només un 0,56% més que l'any anterior. Aquest estancament 
es pot atribuir, en gran part, a la frenada de l'arribada de la immigració, que durant els 
darrers anys havia estat el gran motor demogràfic. En aquests moments, però, fins i tot 
el percentatge de població immigrada, que en els darrers anys no havia fet res més que 
pujar, també s'ha estancat: els residents d'origen estranger suposen el 21,47% de la 
població gironina, una xifra molt similar a la de l'any passat, quan els nouvinguts 
suposaven el 21,37% del total. 

En els darrers anys, el ritme de creixement de la població gironina havia estat un dels 
més elevats de l'Estat espanyol. Per exemple, entre 2006 i 2007 l'increment va ser del 
2,93%, mentre que l'any següent es va produir un augment del 3,41%. En canvi, ara, 
el creixement ha estat només del 0,56%, una xifra molt inferior a la dels anys anteriors. 
En xifres absolutes, entre 2008 i 2009 Girona va guanyar 16.542 habitants, mentre que 
entre 2009 i 2010 només n'ha sumat 4.244. 

Pel que fa al percentatge de població immigrada, en els darrers anys també ha 
experimentat una tendència constant a l'alça, passant del 18,8% al 21,47%, tot i que 
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actualment s'ha estancat al voltant del 21%. Pel que fa a les procedències, els 
marroquins tornen a ser el col·lectiu més nombrós, amb una població de gairebé 
39.000 persones (578 més que l'any passat). En segon lloc es tornen a trobar els 
romanesos, ja que hi ha 14.175 persones d'aquesta nacionalitat residint a la 
demarcació (443 més que en el 2009). Més enrere es troben els francesos (8.546 veïns) 
i els gambians (8.489), que pràcticament comparteixen la tercera posició.  
Pel que fa a l'estructura de la piràmide d'edat, en aquests moments hi ha 118.230 
persones majors de 65 anys, que suposen un 15,72% de la població. D'aquestes, un 
total de 15.566 superen fins i tot els 85 anys. El col·lectiu de la tercera edat és superior 
al de l'any passat, ja que en aquells moments sumaven només 115.910 persones. Pel 
que fa als menors de 4 anys, en aquests moments hi ha 119.317 infants, la qual cosa 
vol dir que són el 15,8% de la població. 

De la mateixa manera que Girona ha superat la "barrera" dels 750.000 habitants, 
Catalunya ha superat ja els 7,5 milions de residents i continua essent la segona 
comunitat autònoma amb més persones empadronades, situant-se només per darrere 
d'Andalusia. Es tracta de 29.461 noves persones que s'han empadronat al llarg del 
darrer any i, segons l'INE, Catalunya és la tercera comunitat que ha registrat un major 
augment de la població en termes absoluts, en aquest cas per darrere de Madrid i 
Andalusia. En canvi, sí que ocupa el primer lloc pel que fa a població estrangera: els 
nouvinguts suposen el 15,9% del total de la població catalana. Així doncs, el 
percentatge d'immigració a nivell gironí, que supera el 21%, es troba molt per sobre de 
la mitjana catalana. 

D'altra banda, i sempre segons les dades de l'INE, hi ha registrades 4.282 persones 
nascudes a Girona i que estan residint en algun país de l'exterior. 

Ampliar la notícia:El Punt 

 

• L'augment d'estrangers s'atura en sec a les comarques gironines 

El padró ha arribat a 752.026 persones, de les quals 161.510 són estrangeres. 

L'augment de població, principalment l'estrangera, s'ha aturat a les comarques 
gironines, segons les dades provisionals del padró corresponents a l'1 de gener que ahir 
va publicar l'INE. De les 752.026 persones empadronades –4.244 més que el 2009–, 
161.510 eren estrangeres –1.231 més–. L'any anterior s'havien empadronat 11.043 
estrangers més. Segons l'INE, també hi ha 11.246 gironins que viuen a l'estranger, 
principalment a França, Suïssa i l'Argentina. 

Gairebé es podria dir que l'augment de la població s'ha aturat en sec a la demarcació 
de Girona. Principalment en el cas de la població estrangera, després d'anys de forts 
creixements que han situat les comarques gironines al capdavant de totes les 
comarques catalanes amb una major proporció d'estrangers, el 21,4%. 

De gener del 2009 a gener del 2010 s'han registrat 4.244 nous empadronaments, quan 
fa dos anys havien estat gairebé 16.000. I no solament això, sinó que d'aquesta 16.000 
la majoria, 11.000, havien sigut estrangers. Per contra, l'any passat la proporció es va 
invertir i es van empadronar més espanyols, 3.013, que estrangers, 1.231. 

Menys sud-americans 

El descens de població estrangera es va concentrar en dos col·lectius: els ciutadans 
xinesos (-71) i els provinents de l'Equador (-157), Colòmbia (-69) i l'Uruguai (-321). Per 
contra, els col·lectius d'estrangers més nombrosos, que són el provinent del Marroc 
amb 38.901 persones i el de Romania amb 14.175, van augmentar lleugerament, igual 
que el nombre de senegalesos. 

A tot Catalunya hi ha 1.193.283 estrangers empadronats, –4.000 més que un any 
abans– d'un total de 7.504.881 persones, unes 30.000 més que l'any anterior. 

Gironins a l'estranger 
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L'INE també va publicar ahir que hi ha 11.246 gironins que viuen a l'estranger. Més de 
la meitat –7.303– són a països europeus i, d'aquests, gairebé la meitat a França –
3.192–. El segon país on hi ha més gironins és Suïssa, amb 1.018, seguit dels 867 que 
hi ha a Alemanya, un més dels que hi ha a l'Argentina. Després els segueixen la Gran 
Bretanya, Andorra i els Estats Units. A la part contrària destaca un únic gironí que 
resideix a Turquia i dos a Grècia. 
Ampliar la notícia:El Punt 
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Dimarts 4 de maig de 2010 
 

• El pla d´ajuts a la compra d´automòbils fa pujar un 49% les matriculacions a 
Girona 

Les vendes a particulars gironins es disparen un 60% el mes d'abril abans que s'esgotin 
les subvencions públiques. 

Les matriculacions de turismes i tot terrenys van registrar una pujada del 49% a les 
comarques gironines, fins arribar als 1.355 vehicles venuts gràcies als plans d'ajudes 
posats en marxa per les administracions per dinamitzar el mercat. En el conjunt de 
l'Estat, les vendes de cotxes van augmentar un 39,3% el mes passat, sumant un total 
de 93.637 unitats venudes. 

Aquest augment de les compres de vehicles a Girona es va deure, principalment, al 
mercat de particulars, que creix per sobre el 60%, mentre que les vendes de les 
empreses augmentaven un 18,9% i el de les companyies de lloguer d'automòbils 
queien un 58%. 

En el conjunt del primer quadrimestre, les vendes de turismes i tot terrenys a Girona 
acumulen un increment del 51,4% gràcies als efectes del Pla 2000E.  
En relació amb les marques més venudes a Girona fins a l'abril, encapçala el rànquing 
de matriculacions la casa Seat, amb 451 matriculacions, seguida de les firmes Citroën i 
Peugeot, amb 436 i 433 unitats venudes, respectivament.  
Les marques Volkswagen i Renault, amb 398 i 371 unitats venudes, respectivament, 
van ser també representatives des de començaments d'any, i van ocupar el quart i 
cinquè lloc entre les més demandades a la demarcació. Les segueixen en volum Nissan 
i Opel, amb 365 i 360 unitats, respectivament, seguides de Ford (357), Toyota (298) i 
Audi (179). 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

Dimecres 5 de maig de 2010 

 

• L'atur baixa de 1.672 persones a Girona l'abril 

El nombre d'aturats cau de 1.672 persones gràcies al sector serveis tot i que encara hi 
ha 9.125 desocupats més que fa un any. 

L'increment de la contractació del sector serveis, però també en la indústria i la 
construcció, han portat Girona a liderar el descens de l'atur a Catalunya el mes d'abril. 
De fet Girona, és, en percentatge, la quarta demarcació de tot l'Estat on més ha baixat 
l'atur l'últim mes i la segona que més afiliats ha guanyat a la Seguretat Social. 
Segons dades fetes públiques pel Ministeri de Treball, a finals d'abril les oficines 
gironines del Servei d'Ocupació de Catalunya Girona tenien registrats un total de 55.391 
aturats, fet que suposa un descens de 1.672 respecte les dades de març. No obstant, 
en termes internanuals, a Girona hi ha encara 9.125 desocupats més que un any abans. 
Per sectors, l'atur a Girona cau en primer lloc al mercat dels serveis, on aquest abril 
s'han registrat 1.070 aturats menys que el març; seguit de la construcció i la indústria, 
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on hi ha 333 i 285 desocupats menys que el mes anterior, respectivament.  
Com en el conjunt de Catalunya, només augmenta el nombre de desocupats en 
l'agricultura, en aquest cas en 21 persones. 

Malgrat que el nombre de persones parades baixa a l'abril de més de 10.000 persones 
a Catalunya (-1,72%), trencant així nous mesos consecutius de destrucció de 
l'ocupació, en termes interanuals les dades de l'atur continuen augmentant. Al conjunt 
de l'Estat, l'atur baixa de 24.188 persones l'abril (-0,58%). 

Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 

Dijous 6 de maig de 2010 

 

• El nombre de casos atesos a l'Oficina d'Atenció a la Víctima de Girona s'ha 
doblat en cinc anys. 

El 90% de les víctimes són dones que han patit maltractaments. 

L'Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte del Departament de Justícia de Girona va 
atendre, l'any passat, 1.349 persones, 706 més que el 2005, en què va atendre 643 
casos. I un 90% de les persones ateses en aquestes oficines són dones que, hagin 
presentat o no una denúncia, s'han sentit víctimes de maltractaments. Fins al 31 de 
març, en aquesta oficina es van atendre 439 persones, la gran majoria de les quals 
dones, un 88% de nacionalitat espanyola i un 96%, majors d'edat. 

L'Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte de Girona, situada al passeig de Canalejas, 
número 5, de Girona, dóna suport i orientació a totes les persones que, sentint-se 
víctimes d'algun tipus de delicte, així ho sol·liciten, tant si han presentat com si no han 
presentat una denúncia. Alhora és també el punt de coordinació territorial de totes les 
ordres judicials de protecció de les víctimes de violència domèstica. L'any passat es va 
fer el seguiment de les 538 ordres d'allunyament dictades pels jutges, una xifra 
lleugerament més baixa que la del 2005, amb 544. Fins al 31 de març d'aquest any, 
s'han gestionat 124 mesures de protecció. 

Quan un jutge dicta algun tipus d'ordre de protecció de la víctima, té l'obligació de 
comunicar-ho a l'oficina, que es posa en contacte amb la persona que ha estat objecte 
del delicte i li ofereix suport. Segons la directora dels serveis territorials de Justícia, 
Carme Sitges, la funció dels professionals és oferir-los assistència, suport emocional i, 
sobretot, acompanyar la víctima en el procés judicial i assegurar que es compleixin els 
seus drets. Així, informen la víctima que té dret a assistència legal gratuïta o que pot 
declarar darrere d'una mampara per evitar fins i tot el contacte visual amb l'agressor. 
Carme Sitges va indicar ahir, durant la presentació dels resultats de l'activitat, que 
aquest any es manté l'activitat a l'alça dels darrers sis anys, només trencada l'any 
passat, en què es van atendre 96 persones menys que l'any 2008. La major part de les 
víctimes que han estat ateses són del Gironès (142), la Selva (89), el Baix Empordà 
(69), l'Alt Empordà (66), la Garrotxa (16), el Ripollès (11) i el Pla de l'Estany (9). 

El nombre de dones que han estat víctimes de violència de gènere i que s'adrecen a 
aquesta oficina són majoritàriament de nacionalitat espanyola. Després d'aquest 
col·lectiu, i tot i que sense aportar dades concretes, se situen les marroquines, les 
romaneses, les bolivianes i les hondurenyes, per aquest ordre. En aquest sentit, tant 
Sitges com el delegat del govern de la Generalitat a Girona, Jordi Martinoy, van indicar 
que aquest espectre de nacionalitats és força similar a l'origen de la població estrangera 
que resideix a les comarques gironines. I amb els anys, l'únic que ha canviat del perfil 
de les dones que acudeixen a aquesta oficina és que cada cop són més joves. De 
l'activitat dels darrers anys també cal destacar l'increment del nombre de joves de més 
de divuit anys que s'han adreçat a l'oficina: dels 632 del 2005 es va passar, l'any 
passat, als 1.301. I una part important dels joves que s'adrecen a aquesta oficina ho 
fan per denunciar situacions que podrien acabar degenerant en maltractaments. 

http://www.diaridegirona.cat/economia/2010/05/05/comarques-girona-lideren-descens-latur-catalunya-labril/403798.html


 
ALGUNES DADES : 

Gènere 
2005 
Dones: 599 
Homes: 44 
Total: 643 
2006 
Dones: 626 
Homes: 65 
Total: 691 
2007 
Dones: 932 
Homes: 110 
Total: 1.042 
2008 
Dones: 1.300 
Homes: 145 
Total: 1.445 
2009 
Dones: 1.214 
Homes: 135 
Total: 1.349 

 

Nacionalitat 
2005 
Espanyola: 461 
Estrangera: 182 
Total: 643 
2006 
Espanyola: 491 
Estrangera: 200 
Total: 691 
2007 
Espanyola: 618 
Estrangera: 424 
Total: 1.042 
2008 
Espanyola: 805 
Estrangera: 640 
Total: 1.445 
2009: 
Espanyola: 766 
Estrangera: 583 
Total: 1.349 

 

Edat 
2005 
Menys de 18 anys: 11 
Més de 18 anys: 632 
Total: 643 
2006 
Menys de 18 anys: 14 
Més de 18 anys: 677 
Total: 691 
2007 
Menys de 18 anys: 35 
Més de 18 anys: 1.007 
Total: 1.042 
2008 
Menys de 18 anys: 62 
Més de 18 anys: 1.383 
Total: 1.445 
2009 
Menys de 18 anys: 48 
Més de 18 anys: 1.301 
Total: 1.349 
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• Girona acumula més de 15.000 pisos nous sense vendre 

L'habitatge nou en estoc va augmentar un 14,5% a la demarcació, molt per sobre la 
mitjana catalana (9%). 

Les comarques gironines tenien a finals de 2009 un total de 15.402 habitatges nous 
acabats sense vendre. Són estimacions del Ministeri de l'Habitatge fetes públiques ahir 
que constaten un creixement anual de l'estoc el 14,5% a Girona. Es tracta del repunt 
més elevat de les quatre demarcacions catalanes i també supera la mitjana estatal 
(12%). 
Gran part del litoral espanyol, la comunitat de Madrid i algunes províncies limítrofes 
acumulen el 75 per cent de l'excedent d'habitatge nou sense vendre, que a tancament 
de 2009 va ascendir a 688.044 immobles, va anunciar la ministra Beatriz Corredor. 
Als gairebé 700.000 habitatges nous sense vendre, caldrà sumar les 306.922 cases que 
es troben en construcció i que, de moment, no han estat prevenudes. Segons les dades 
aportades pel Ministeri, el 2009 hi havia 529.175 immobles en construcció, dels quals el 
42% ja estan venuts sobre plànol, davant de 626.691 de 2008, dels quals només 
estaven prevenuts el 39%. 
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• Vint anys en xifres 
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Les dades que ofereix l'Idescat, que acaba de celebrar el 20è aniversari, demostren 
com ha canviat la societat gironina en vint anys. 

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) és un instrument per conèixer la realitat 
de Catalunya a través de les dades estadístiques. El desembre passat es va celebrar el 
20è aniversari de la seva creació. Durant aquests anys ha generat milions de dades 
que, analitzades en perspectiva, permeten comprovar com ha canviat la societat 
gironina entre l'última dècada del segle passat i la primera dècada del segle XXI. 
D'entrada, es pot dir que hi ha més gironins; els que hi ha són més grans; hi ha més 
estrangers; hi ha menys coneixement del català i hi ha més casaments civils que 
religiosos. 

En els últims 20 anys, la població de les comarques gironines ha passat de 500.000 a 
732.000 habitants. És conegut que la major part del creixement ha estat d'estrangers, 
que han passat de representar de cap al 3% de la població gironina al 21,4%. Aquesta 
circumstància, afegida a d'altres, ha contribuït al descens en el coneixement del català. 

L'estadística també ens permet constatar que la població gironina és més envellida, ja 
que l'edat mitjana actual de 40,8 anys és dos anys superior a la de fa vint anys. Això va 
acompanyat a un augment de l'índex d'envelliment, que és la relació entre el nombre 
de persones de més de 65 anys i el nombre de joves menors de 15 anys. Fa vint anys 
la balança es decantava a favor dels joves en la major part de comarques gironines, 
però la situació s'ha capgirat. 

A més de dir-nos com érem i com som, l'estadística també ens diu com actuàvem i com 
actuem. Un exemple clar fa referència al matrimoni. Fa vint anys quatre de cada cinc 
casaments era pel ritus catòlic. Avui per avui la situació és la contrària, ja que els 
casaments civils han superat clarament els catòlics. A més, ja se'n comencen a celebrar 
d'altres religions. 

Menys català 

El coneixement del català per part de la població que viu a les comarques gironines ha 
anat a la baixa. Si el 1991 el percentatge de població que deia que no entenia el català 
era del 4,45% al conjunt de la demarcació, ara com ara hi ha comarques on se situa al 
voltant del 10% o que supera aquest percentatge. És el cas del Gironès, amb un 
10,14% de població que no entén el català, quan el 1991 era del 3,3%. A l'Alt i el Baix 
Empordà s'ha passat d'un desconeixement de prop del 4% de la població a més d'un 
8% i, al Pla de l'Estany, de l'1,2% al 7,18%. L'augment de la població que no entén el 
català ha estat paral·lel a l'augment dels que no el saben parlar, que ja representen 
21% de la població, en relació amb el 1991, que era del 17%. A l'Alt Empordà és on hi 
ha més desconeixement, amb un 30% de la població que no sap parlar català. 

Un vehicle per cap 

El parc automobilístic gironí ha augmentat considerablement fins al punt que la 
demarcació de Girona és al capdavant de les que té més cotxes per habitant. El 1991 hi 
havia 629 vehicles per cada 1.000 habitants entre turismes, motos, camions i 
furgonetes. L'any 2008 n'hi havia 809, o sigui, gairebé un vehicle per cap. Per 
comarques, proporció més grossa de vehicles es registra al Baix Empordà, amb 853 per 
1.000 habitants, i que fa vint anys era el Pla de l'Estany amb 724,47. Si es tenen en 
compte només els turismes, ara n'hi ha 510 per cada 1.000 habitants, o sigui, més d'un 
per cada dos gironins. El 1991 eren 428 per 1.000. De motos n'hi ha 91 per cada 1.000 
habitants –en relació amb 72, el 1991. Per contra la proporció de camions i furgonetes 
per cap ha baixat els últims anys de 173 del 1989 a 116, el 1991. 

Més fills de pares solters 

En els últims anys ha augmentat el nombre de fills de mares solteres. 

Una de les dades que constaten més els canvis que ha experimentat la societat gironina 
és l'augment del nombre de fills nascuts fora del matrimoni. L'any 1989 gairebé tots els 



fills eren de parelles casades, ja que «només» un de cada deu era de pares solters. Vint 
anys després aquesta proporció de nascuts fora del matrimoni ha augmentat a tres de 
cada deu. Però la proporció varia en funció de la comarca. Per exemple a la Cerdanya 
neixen fora del matrimoni quatre de cada deu criatures, mentre que al Pla de l'Estany, 
que és a l'altre extrem, són la meitat, dos de cada deu. 

L'augment de població que ha experimentat la demarcació de Girona s'ha traduït també 
en un augment del nombre de naixements: el 1989 n'hi va haver 5.093, i vint anys 
després aquesta xifra s'ha multiplicat per dos, fins a arribar a 9.364, dels quals 4.761 
són nens i 4.603, nenes. 

Més casaments civils que catòlics 

Els gironins es casen, però no tant ja que, tot i l'augment de població, la xifra de 
matrimonis ha passat en vint anys de 2.623 a 2.825, o sigui uns 200 més. El canvi 
radical ha estat en el tipus de casament: el 1989 se'n van celebrar 2.037 de catòlics i 
586 de civils. Ara és al contrari: 2.010 de civils contra 795 de catòlics. 

Més grans i més atapeïts 

L'estructura i la distribució de la població gironina ja no és la de fa vint anys. Ara els 
gironins som més grans i, a més, vivim més atapeïts. L'edat mitjana el 1989 era de 38,5 
anys, i vint anys després havia augmentat dos anys per situar-se en 40,8 anys. El 
Ripollès és la comarca amb una edat mitjana més alta, 45,5 anys, set anys més que els 
38 anys de mitjana del Gironès, que és la comarca més jove. La densitat de població ha 
passat de 88,75 persones per km² a 124,75. La major densitat és al Gironès, amb 305 
h/km². 

Més abstenció 

Els gironins, igual com la majoria dels catalans, participen menys en les eleccions. Així 
ho constata l'augment de l'abstenció en les eleccions al Parlament de Catalunya. Durant 
les eleccions del 1988 l'abstenció va ser del voltant del 33%, i en les eleccions del 2006 
es va arribar al 40,5%. Per comarques, el 1988 la més «participativa» va ser el Pla de 
l'Estany, ja que l'abstenció va ser la més baixa, amb un 28,92%. Per contra, la comarca 
més abstencionista va ser l'Alt Empordà (36,47%), i en les eleccions de fa quatre anys 
va ser la Selva, amb una abstenció del 47%. El 2006 la segona comarca amb més 
abstenció va ser el Baix Empordà (43,91%), seguida de l'Alt Empordà (43,68%), la 
Cerdanya (43,09%), el Gironès (40,83%), la Garrotxa (36,62%) el Ripollès (35,17%), i 
el Pla de l'Estany (33,83%). 

Ocupació i atur 

El mercat laboral també ha experimentat canvis substancials en els últims vint anys. 
D'entrada, pot cridar l'atenció que la taxa d'atur ha passat del 6,55% el 1989 al 19,3% 
l'any passat. En xifres absolutes vol dir que de 22.002 desocupats s'ha passat a 46.390, 
amb intervals d'entre 14.000 i 15.000 desocupats durant la bonança econòmica de 
principi de segle. Al marge de la crisi, s'ha de tenir en compte que aquests anys també 
s'ha registrat un augment de la població activa, o sigui la població en edat de treballar, 
que ha passat de 215.000 persones a 384.900. En xifres absolutes i per comarques, 
destaca que on menys ha augmentat la desocupació ha estat al Ripollès –de 1.318 a 
1.641 desocupats– i a la Garrotxa –de 2.144 a 3.038–. Per contra, a l'Alt Empordà la 
xifra s'ha multiplicat per tres –de 2.808 a 8.579–, i per dos al Baix Empordà, el Pla de 
l'Estany i la Selva. 
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• A la demarcació de Girona hi ha 1.275 llocs de culte, 1.163 dels quals són 
catòlics  

Les comarques gironines tenien l'any 2007 un total de 581 llocs de culte, dels quals 482 
eren esglésies, oratoris i parròquies catòliques. Les dades d'aquest 2010, fetes 
públiques ahir per la Generalitat, posen de manifest que el nombre s'ha incrementat a 
1.275, dels quals 1.163 són catòlics i la resta, de les diferents minories religioses. Pel 
que fa a l'islam, ha passat, a la demarcació, de 42 llocs de culte el 2007 a 46 el 2010. 
Els Testimonis de Jehovà han mantingut el mateix nombre de llocs de culte, un total de 
quinze. Les esglésies evangèliques han passat de 36 a 37; el budisme, tenia cinc 
centres l'any 2007 i ara en té nou, i l'hinduisme ha passat d'un a cinc centres. 

El vicepresident del govern, Josep-Lluís Carod-Rovira va presentar l'actualització del 
mapa de les religions de Catalunya, que comptabilitza un total de 7.851 centres de 
culte. Les diòcesis de l'Església catòlica amb seu a Catalunya han proporcionat les 
dades referents a tots els seus centres, mentre que el grup de recerca d'investigacions 
en sociologia de la religió (ISOR), de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha facilitat 
la de la resta de confessions. 

Segons destaca la Generalitat, les dades del 2010 (tancades l'1 de març) «consoliden la 
tendència apuntada en els darrers estudis i, a part de la implantació majoritària de 
l'Església catòlica, assenyalen un creixement de gran part de les minories religioses». 
Les esglésies evangèliques, els oratoris islàmics i les associacions budistes són entre les 
que experimenten un augment més destacat. «En alguns casos, l'increment del nombre 
de llocs de culte no implica una suma proporcional de fidels sinó que es deu a la 
consolidació i reestructuració de les comunitats», segons s'indica. També s'afegeix que 
«la disminució (a Catalunya) del nombre de centres d'algunes confessions, com és el 
cas dels Testimonis de Jehovà, també és causada per la pròpia reorganització, més que 
no pas per una disminució de fidels». A les comarques gironines, els llocs de culte dels 
Testimonis de Jehovà van augmentar de 14 a 15, entre els anys 2004 i 2007, i des del 
2007 el nombre es manté estable. L'Església catòlica és l'única que té centres de culte a 
tots els municipis catalans. L'islam manté un creixement constant, amb deu centres 
nous cada any a Catalunya. Pel que fa a les esglésies ortodoxes, també han crescut 
molt en nombre de comunitats, de les quals, la major part són acollides en temples 
catòlics 
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• La taxa d'atur dels joves gironins menors de trenta anys arriba gairebé al 
38% 

La taxa d'atur dels joves s'ha incrementat de manera exponencial amb la crisi 
econòmica i, especialment, a les comarques gironines. L'índex d'atur dels joves gironins 
menors de trenta anys és de pràcticament un 38%, deu punts per sota de la mitjana 
catalana. I aquest percentatge puja fins al 40% en la població menor de 25 anys. 

Per denunciar la precarietat laboral dels joves, Avalot, la branca juvenil de la UGT, va 
organitzar ahir al matí una xocolatada davant les instal·lacions del Servei d'Ocupació de 
Catalunya (SOC) de Salt. «La destrucció d'ocupació empitjora més perquè no hi ha prou 
recursos per atendre tothom», va dir Chakir el-Homrani, portaveu d'Avalot. I ho va 
exemplificar amb el SOC de Salt, «on s'han d'atendre més de 8.000 desocupats de vint 
poblacions diferents». En aquest sentit, considera que és important donar resposta a 
aquesta situació amb serveis públics potents. En el moment de l'acte d'Avalot, fent cua 
per entrar al SOC, hi havia Hanna Bouilouil, una jove de 17 anys que en fa més d'un 
que busca feina. «No hi ha manera de trobar res. I els joves hem de poder treballar», 
va reclamar 
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• Creix l'ús del transport públic a l'àrea urbana de Girona i en l'últim any s'ha 
arribat gairebé als 6,5 milions de viatgers 

L'ús del transport públic de l'àrea urbana de Girona continua incrementant-se cada 
mes, un augment que, des de la posada en marxa de l'Autoritat Territorial de la 
Mobilitat de l'Àrea de Girona, l'agost del 2006, ha estat constant. D'aquesta manera, 
entre l'abril del 2009 i el març del 2010 hi ha hagut un increment interanual del 10,7% 
pel que fa al nombre de viatgers, que han superat els 6,4 milions, respecte dels 5,7 
milions que s'havien registrat en el mateix període de l'any anterior. Les dades es van 
explicar ahir en la reunió del consell d'administració de l'Autoritat Territorial de la 
Mobilitat de l'Àrea de Girona, que integra 47 municipis del Gironès, la Selva i el Pla de 
l'Estany, i que està format pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 
l'Ajuntament de Girona i els consells comarcals de les tres comarques. 

Pel que fa a les targetes més utilitzades, la T-10/30 –10 viatges al mes– és la més 
venuda, amb gairebé un 47% de tots els tipus de targetes que s'han comprat. La T-10, 
amb el 30%, i la T-50/30, amb un 20,4%, són les altres que s'han venut de manera 
destacada. En canvi, la T-Mes i la T-12 han tingut percentatges de compra molt 
residuals. D'altra banda, ara també s'estan notant les compres de les targetes, ja que 
les recàrregues han augmentat exponencialment. Si des de l'inici de la integració 
tarifària s'havien recarregat només 8.176 targetes, entre l'abril del 2009 i el març del 
2010 la xifra va ser de 42.857. 

Finalment, destaquen com a novetats quatre nous punts de venda per recarregar els 
abonaments, a les taquilles de companyies d'autobús de Girona, Banyoles i Vidreres. 
També s'ha elaborat un nou butlletí electrònic informatiu sobre l'ATM. 

Restriccions al trànsit 

D'altra banda, les obres de manteniment al pont sobre l'N-IIa del ramal de connexió 
entre aquesta via i la C-66 a Girona comportaran restriccions al trànsit avui entre les 10 
del matí i les set de la tarda, tal com va passar ahir. Això ha fet tallar aquest ramal i 
obliga els vehicles a desviar-se pel ramal que connecta les dues vies venint de Figueres 
i anant cap a Banyoles, a uns 300 metres del ramal on s'està treballant. 
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• La població de gavians puja un 32% en un any a Girona i ara n'hi ha uns 500 

Un estudi assenyala que caldria privar l'accés de les aus als abocadors per reduir-ne el 
nombre. 

La població de gavians a la ciutat de Girona ha crescut gairebé un 32% en un sol any i 
ara n'hi ha uns 500 exemplars a la capital gironina. Aquestes són les dades obtingudes 
gràcies a l'estudi de seguiment d'aquesta espècie a Girona, en què ha pogut comprovar 
que durant l'any passat hi havia 492 gavians, i l'any 2008 se n'havien localitzat 364. Les 
ribes del riu Onyar concentren la majoria de gavians, com ho demostra que hi hagi 59 
gavians per quilòmetre quadrat. L'estudi assenyala que convindria posar obstacles 
perquè els animals no poguessin arribar a zones d'aliments com són els abocadors, 
escorxadors i depuradores. 

Malgrat l'augment de gavians argentats en l'últim any, la xifra encara està per sota del 
nombre que n'hi havia al 2007, amb 584, o al 2005, quan se'n van localitzar 527. El 
seguiment de la població de gavians s'efectua a la ciutat de Girona des de l'any 2001, 
quan se'n va detectar un augment del nombre d'exemplars i un creixement de les 
queixes dels veïns. 

Des d'aquell moment s'han fet diverses actuacions per controlar-ne el nombre, com ara 
punxar els ous de les cries o portar falcons per foragitar alguns gavians de la ciutat. De 



fet, l'informe sobre l'any 2009 assenyala que una manera efectiva per reduir la 
presència d'aquesta au seria controlar l'accés dels gavians als punts on van a buscar 
aliments, com ara els abocadors, escorxadors, depuradores o patis escolars. Al nord 
d'Europa ja s'ha assajat amb èxit la instal·lació de grans xarxes en aquests punts que 
eviten que hi accedeixin els gavians, i la dificultat per accedir a aliment els acaba fent 
marxar. Un altre mètode és impregnar l'aliment amb un producte que causa molèsties 
digestives als gavians i que redueix amb eficàcia la població d'aquestes aus. 

Dels 492 gavians se n'han identificat 191 d'adults en etapa reproductiva i 301 de joves 
no-reproductors. La majoria de gavians es troben a les ribes de l'Onyar, però també 
n'hi ha a les ribes del Ter i del Güell. 
Ampliar la notícia:El Punt 
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Dijous 3 de juny de 2010 
 

• Girona lidera el descens de l´atur 
 

Els agents socials expressen les dificultats per arribar a un acord i el Govern acabarà 
actuant per decret. L'increment de la contractació del sector serveis, però també en la 
construcció, la indústria i l'agricultura han portat Girona a ser la segona demarcació de 
tot l'Estat amb un descens de l'atur més fort el mes de maig (-4,54%). És el tercer mes 
consecutiu en el qual les Oficines de Treball registren un descens d'inscrits després de 
set mesos d'increments de la desocupació. 
L'atur va baixar al maig de 2.512 persones a les comarques de Girona i es va situar en 
52.879 desocupats, un 4,54% menys que a l'abril, segons dades fetes públiques pel 
Ministeri de Treball. La dada suposa una recuperació de l'ocupació en aquest cas per 
tercer mes consecutiu. En termes anuals però, l'atur a la demarcació de Girona va 
augmentar un 15,48%, amb més de 7.000 noves persones que s'han quedat sense 
feina respecte al maig del 2009. Al conjunt de Catalunya, l'atur decreix de 18.920 
persones i situa la taxa global en 574.736 persones, això és un 3,19% menys que a 
l'abril. Al conjunt de l'Estat, l'atur també baixa, en aquest cas de 76.223 persones, un 
1,84% menys que el mes anterior. 
La desocupació gironina va caure en tots els sectors, tot i que el sector serveis és 
responsable de la major part. Més de 1.595 persones van trobar feina al maig en 
aquest sector. També és destacable la disminució de 600 aturats experimentada per la 
construcció gironina al maig. La indústria, amb una caiguda d'aturats superior al 3%, 
també experimenta una recuperació, que és gairebé inapreciable en l'agricultura i el 
col·lectiu de demandants d'ocupació que no ha treballat mai. 
A banda del descens en el nombre d'aturats registrats als Serveis Públics d'Ocupació, la 
generació de llocs de treball va créixer a bon ritme. Així, l'afiliació mitjana a la 
Seguretat Social es va situar el maig a Girona en 299.229 persones, fet que suposa un 
guany mensual de 4.637 cotitzants. 
Les patronals catalanes Pimec i Cecot han valorat positivament les dades de l'atur, 
encara que van afirmar que "els resultats serien millors si s'hagués concretat la reforma 
laboral". 
De la seva banda, CCOO i UGT de Catalunya van advertir avui que l'evolució a la baixa 
de l'atur es pot veure interrompuda per les mesures de retallada anunciades pel Govern 
de la Generalitat i les anteriors del Govern espanyol. 
En canvi, la consellera de Treball, Mar Serna, va assenyalar després de conèixer les 
dades que "anem pel bon camí, es confirma que el pitjor de la crisi ja ha passat", tot i 
que "el Govern no pot abaixar la guàrdia i estarà alerta". 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 

 
Dimecres 9 de juny de 2010 

 
• El consum d´aigua a Girona cau un 9% en tres anys 

Cada veí va consumir 118 litres d'aigua al dia durant l'any passat, mentre que en el 
2007 se'n gastaven 130. 

http://www.diaridegirona.cat/tema-dia/2010/06/03/girona-lidera-descens-latur/410345.html


Cada veí de Girona va consumir 118 litres d'aigua al dia durant el 2009, segons dades 
de l'Agència Catalana de l'Aigua, que evidencien que el consum s'ha reduït un 9% en 
els darrers tres anys. Ara mateix, la província de Barcelona és l'única que gasta menys, 
segons va informar ahir la Cadena SER. 
La sequera ha augmentat l'estalvi dels gironins, però l'administració adverteix que les 
xifres s'han de mantenir o fins i tot es poden reduir. El 2007, el consum era de poc més 
de 130 litres per habitant i dia a Girona, segons dades de l'ACA a partir dels consums 
facilitats per Aigües de Girona, Salt i Sarrià. L'any següent va caure fins als 119 litres, i 
actualment se situa en només 118. Barcelona lidera l'estalvi d'aigua a Catalunya, amb 
110 litres per habitant i dia, mentre que a Tarragona la despesa d'aigua és de 120 litres 
i a Lleida gairebé de 142. Això significa tot un canvi, perquè fa tres anys Tarragona 
gastava menys aigua que Girona. 
Segons el director de l'ACA, Manel Hernández, les últimes sequeres del 2004 i 2007 han 
conscienciat els habitants, però adverteix que s'ha de continuar estalviant per pagar 
menys. "L'estalvi ha de ser un tema que ha de ser permanent en les nostres consultes, 
en la nostra manera de fer, i evidentment s'han assolit uns nivells importants d'estalvi i 
el principal repte és mantenir-lo i consolidar-lo, perquè representa molts hectòmetres 
cúbics", assenyala Hernández. Segons el responsable de l'ACA, la sequera va servir per 
demostrar que la gent pot viure només amb l'aigua que necessita i no li cal gastar-ne 
més del compte. Al conjunt de les comarques gironines, cada habitant va gastar de 
mitjana uns 13,73 euros mensuals en la factura de l'aigua. 
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
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Dimarts 13 de juliol de 2010 
 

• Girona lidera la baixada d'accidents laborals a Catalunya fins al juny 
 

La sinistralitat laboral segueix la seva tendència a la baixa i Girona és la demarcació 
catalana que experimenta una millor evolució. En el primer semestre de l'any, el 
nombre de treballadors gironins que va patir un accident a la feina es va elevar a 
4.908, fet que suposa un descens superior al 9% en relació amb les dades dels sis 
primers mesos de 2009. La resta de demarcacions catalanes registren descensos entre 
el 6% i el 7%. A Girona, la pitjor part se la van endur els cinc empleats morts i els 40 
que van resultar ferits greus en la primera part de l'any. Precisament Girona és l'única 
demarcació catalana on augmenten els accidents greus entre gener i juny (+2,56%). 
L'evolució dels accidents no és igual a tots els territoris i sectors. Així, el Pla de l'Estany 
i l'Alt Empordà han registrat descensos dels accidents laborals superiors al 19%, mentre 
que al Ripollès la sinistralitat ha pujat lleugerament (+5,1%). Pel que fa als sectors 
productius, destaca el descens del 13,3% a la construcció i del 12,52% a la indústria. El 
descens de la sinistralitat en aquests dos sectors s'explica, en bona part, per la 
destrucció d'ocupació que han patit al llarg de l'últim any. No obstant, l'increment de 
l'atur no explica tot el descens de la sinistralitat a les comarques gironines i a 
Catalunya. D'aquesta manera, l'índex d'incidència, que posa en relació el nombre 
d'accidents per cada 100.000 treballadors, presenta un clara tendència a la baixa, que 
s'ha accelerat en els darrers mesos. A finals de juny, aquest índex d'incidència se 
situava en 4.268 a les comarques gironines. Fa només tres anys, el risc de patir un 
accident laboral a Girona era pràcticament un 50% superior.  
Ampliar la notícia:Diari de Girona 
 
 

• Un 21% dels usuaris del bus a Girona viatgen gratis 
 

Un de cada cinc usuaris dels busos urbans de Girona no paga el bitllet. Això es dóna 
perquè en un 21% dels casos es tracta de col·lectius que disposen de targetes gratuïtes 
per utilitzar tantes vegades com vulguin el transport públic de la ciutat. Així, si s'agafen 
les xifres de viatgers segons el tipus de targeta que fan servir es comprova que els 
majors de 70 anys que gaudeixen de la targeta Bus 70 són un 12,3% dels usuaris, que 
van realitzar 319.358 viatges amb aquesta targeta gratuïta. Un altre col·lectiu que 
també disposa d'una modalitat sense cost són els joves menors de dotze anys, que 
durant l'any passat van fer més de 157.000 viatges. La regidora de mobilitat, Isabel 
Salamaña, fa una valoració molt positiva d'aquestes dades i del gran percentatge 
d'usuaris que suposa entre els dos col·lectius. Tot i les targetes gratuïtes i de 
multiviatge, el bitllet senzill encara és el tipus de bitllet més utilitzat i representa 
gairebé un terç dels viatges que es van fer. Amb aquesta modalitat es van acabar 
adquirint més de 773.148 viatges. Salamaña considera molt positiu l'augment de 
viatges que es va produir l'any passat, xifrat en un 20% d'augment, a pesar de la crisi, 
un fet que va comportar que durant el 2009 s'acabessin fent prop de 2,6 milions de 
viatges en les línies urbanes. Veiem com la targeta Bus 18 té molts usuaris, un fet que 
mostra que "els joves van adquirint hàbits per utilitzar el transport públic". Cada any, 
els autobusos de Girona arriben a fer més d'1,4 milions de quilòmetres. 

http://www.diaridegirona.cat/economia/2010/07/13/girona-lidera-baixada-daccidents-laborals-catalunya-fins-al-juny/418668.html


LES XIFRES 27 viatges per habitant a Girona, molt per sobre de la mitjana catalana, 
que és de 19 viatges per habitant.  
6,5 anys de mitjana de la flota d'autobusos. En hora punta, amb els reforços l'edat 
mitjana dels busos és de 5,4 anys.  
1,4 milions de quilòmetres és la distància que acaben recorrent els busos de TMG a 
Girona anualment.  
Ampliar la notícia: El Punt 

 
 
Divendres 16 de juliol de 2010 
 

• Les empreses creades a Girona se situen entre les de menor capital de l'Estat 
 

El capital mitjà de les 109 empreses creades el mes de maig a Girona es va situar en 
7.412 euros, una tercera part que el registrat un any abans. L'aportació de capital 
també va ser escassa en els 52 ampliacions de capital, que van rebre, de mitjana, uns 
181.000 euros, lluny dels més de 340.000 d'ara fa un any. En l'àmbit estatal, el capital 
subscrit per les societats mercantils creades el maig de 2010 va caure un 2% en taxa 
interanual en el cas de les anònimes, i es va reduir un 19 per cent en el cas de les 
limitades. La comunitat amb el capital mig subscrit més alt de les societats mercantils 
creades el maig va ser Castella i Lleó, amb 62.756 euros, mentre que Cantàbria va 
presentar el menor capital mitjà subscrit (10.507 euros). Quant al capital subscrit per 
les societats que van ampliar capital, es van registrar ascensos del 112,7% en taxa 
interanual per a les anònimes i una disminució del 14,1% per a les limitades. Madrid, 
Catalunya i Andalusia van liderar el maig passat la creació d'empreses mercantils. 
Segons l'INE, es van constituir a Espanya, en aquest període, 7.711 empreses, un 
13,9% més que en el mateix mes de l'any abans, amb un capital subscrit de 222 
milions d'euros. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
 
Dimecres 21 de juliol de 2010 
 

• Uns 900 joves, sense la plaça que volen a la UdG 
 

Uns 900 estudiants no han pogut aconseguir per ara la plaça que havien demanat com 
a primera opció a la Universitat de Girona (UdG). A les quatre carreres més 
sol·licitades, la demanda duplica l'oferta. El nombre total de places a la UdG, que per al 
curs vinent és de 3.600, és superior a la demanda en primera opció -3.404-, però les 
peticions no sempre encaixen amb les places disponibles. La primera assignació de 
places que s'ha fet és de 2.784 als centres integrats de la UdG i 420 als centres 
adscrits. El curs passat es va fer una primera assignació de 2.272 places als centres 
integrats i 485 als adscrits. Si es tenen en compte el total de sol·licituds dels estudiants 
per cursar el grau a la Universitat de Girona en totes les preferències (fins a un total de 
vuit), el nombre de peticions arriba a les 18.374, segons dades facilitades ahir pel 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. El curs passat, la UdG va oferir 3.440 
places, un 4,5% més que el curs anterior, i per al curs vinent l'oferta augmenta amb 
160 places més. Els graus més demanats a la UdG són els d'educació primària, amb 
322 sol·licituds en primera opció i 180 places. A medicina hi ha 299 sol·licituds en 
primera opció i 80 places; en educació infantil, 293 sol·licituds i 80 places, i en 
infermeria, 270 demandes i 130 places. A la llista dels estudis més sol·licitats en 
primera opció i per als quals tampoc hi ha prou places, hi ha també administració i 
direcció d'empreses, amb 157 peticions i 70 places; psicologia, amb 132 peticions i 80 
places, i publicitat i relacions públiques, amb 98 sol·licituds i 80 places. Els estudis de 
medicina són els que tenen el nombre de sol·licituds més elevat a la UdG si es tenen en 
compte els alumnes que els han triat en alguna de preferències, amb un total de 3.285 
sol·licituds, seguits d'educació primària, amb 1.493. Ampliar la notícia: El Punt 

http://avui.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/194310-un-21-dels-usuaris-del-bus-a-girona-viatgen-gratis.html
http://www.diaridegirona.cat/economia/2010/07/15/empreses-creades-girona-se-situen-menor-capital-lestat/419136.html
http://avui.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/197681.html


Dijous 22 de juliol de 2010 
 

• La UdG rep un 15% més de peticions i la llista d'espera s'enfila a 1.361 
estudiants 

 

La UdG ha rebut aquest curs un total de 18.374 sol·licituds de matrícula, xifra que 
suposa un increment del 15% respecte de l'any passat. D'aquestes, 3.404 són 
sol·licituds en primera preferència. El sistema universitari català ha registrat una 
mitjana del 3% d'increment, cosa que permet deduir que la UdG és una institució de 
referència per a la gent que busca una universitat per estudiar. El vicerector de Política 
Acadèmica, Francesc Feliu, va expressar ahir en roda de premsa la seva "satisfacció" 
pels resultats, i va remarcar que la substitució de les antigues llicenciatures pels nous 
graus "ha estat un èxit". La UdG ofereix aquest curs 2010-2011 un total de 3.600 
places, 160 més que el curs passat. Pel que fa als tres nous graus (Treball Social, 
Pedagogia i Enginyeria Elèctrica), tots han quedat plens, tal com es pot comprovar a la 
taula adjunta, cosa que prova que "s'ajusten a les demandes de l'entorn social", segons 
Feliu. La Facultat de Lletres, que durant la darrera dècada ha merescut una lectura 
especial per la constant davallada d'estudiants, ha consolidat aquest curs la recuperació 
registrada l'any passat, en bona part gràcies a la introducció dels estudis de 
Comunicació Cultural. No obstant això, s'aprecia una caiguda important a Història de 
l'Art, que ha passat de 44 peticions en primera preferència de l'any passat a les 17 
d'enguany. Les titulacions amb més demanda en primera preferència són Educació 
Primària, Medicina, Educació Infantil, Infermeria i Administració d'Empreses. Com a 
novetat, els estudiants de nou accés poden consultar el portal "Orienta't en 5 minuts" 
(http://www.udg.edu/Orientaten5minuts). Els estudiants assignats en primera 
preferència poden formalitzar la matrícula al seu centre docent des del 22 al 28 de 
juliol. 

Ampliar la notícia: El Punt 
 

 
• El creixement de Girona i rodalia per al 2026, aprovat 

 

La comissió d'Urbanisme de Girona va aprovar ahir de manera provisional el pla director 
del sistema urbà de Girona, el document que preveu els creixements previstos tant en 
sòl residencial com industrial a catorze municipis: Aiguaviva, Bescanó, Celrà, Quart, 
Fornells, Girona, Llambilles, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter, 
Vilablareix, Vilobí d'Onyar i Riudellots de la Selva. El document ja s'havia sotmès a 
informació pública, i dilluns que ve la comissió d'Urbanisme de Catalunya en farà 
l'informe favorable perquè sigui després el conseller Joaquim Nadal qui l'aprovi 
definitivament. El director general d'Urbanisme, Pere Solà, va explicar que s'havien 
rebut 398 al·legacions, més de la meitat de les quals feien referència a l'oposició que hi 
ha hagut a Riudellots pel creixement previst al municipi: "És una previsió de 
creixement, però això no vol dir que estiguin obligats a complir-lo, perquè si no ho 
volen ningú els obligarà", va dir. De fet, el pla resol les grans àrees de creixement de 
l'àrea urbana de Girona, que els municipis hauran d'anar incloent en els seus plans 
generals cada vegada que els revisin. Entre altres al·legacions que no s'han acceptat hi 
ha per exemple la que havia fet l'Ajuntament de Llambilles, que havia sol·licitat que se 
li permetés ampliar el seu creixement cap al nord del nucli. En canvi, sí que s'han 
acceptat les consideracions que havien fet Salt i Vilablareix, ja que una de les noves 
grans àrees residencials previstes se situarà als sectors lliures que ara separen els 
municipis, definint una trama urbana. Els consistoris havien demanat que no només 
fossin zones residencials, si no que també s'hi permetés activitat terciària. Pel que fa a 
la ciutat de Girona, l'Avellaneda i Mas Xirgu són els dos àmbits que podran 
desenvolupar una major remodelació urbana. 

Ampliar la notícia: El Punt 

 

http://avui.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/16-educacio/198166-un-15-mes-de-joves-ha-demanat-estudiar-a-la-udg.html
http://avui.elpunt.cat/noticia/article/1-territori/6-urbanisme/198249-el-creixement-de-girona-i-rodalia-per-al-2026-aprovat.html


 
Dissabte 24 de juliol de 2010 
 

• 188 peticions pels 50 pisos de protecció oficial 
 

Un total de 188 persones aspiren als 50 pisos de protecció oficial que s'han construït a 
l'antiga plaça de toros de Girona i al sector del Mas Masó. Els habitatges els ha 
construït Vivendes de Girona i són en règim de lloguer. A més, s'han rebutjat unes 150 
peticions perquè incomplien algun requisit. 

Ampliar la notícia: El Punt 

 

• 28 projectes amb els plans d'ocupació 
 

L'Ajuntament de Girona executarà un total de 28 projectes gràcies a les 148 persones 
que ha contractat a través de la convocatòria dels plans extraordinaris d'ocupació local, 
que ha impulsat el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) per pal·liar els efectes de la 
crisi i aturar l'augment de l'atur. Representa una inversió per part del SOC de més d'un 
milió d'euros, que cobreix els sous dels treballadors, mentre que el consistori ha 
assumit uns 228.000 euros per a l'adquisició del material. Una part del personal 
contractat (76 persones) s'encarregarà de la rehabilitació d'habitatges, edificis i 
equipaments municipals. Pel que fa a les tecnologies de la informació i la comunicació, 
s'hi destinen 51 treballadors i els 21 restants es destinen a energies renovables i 
eficiència energètica. 

Ampliar la notícia: El Punt 

 

Dilluns 26 de juliol de 2010 
 

• 2.500 garatges gironins no paguen la taxa del gual 
 

L'Ajuntament de Girona té detectats uns 2.500 garatges privats que actualment no 
estan pagant cap taxa de gual a l'Ajuntament. Estan situats, sobretot, als barris dels 
afores de la ciutat. N'hi ha a Fontajau (156), Montilivi (434), Montjuïc (497), Pedret (8), 
Pont Major (136), Palau i Sant Pau (864) i el marge esquerra del Ter, on hi ha Taialà, 
Domeny i Germans Sàbat (en sumen uns 400). En aquest cens encara queda revisar els 
carrers de les Pedreres. L'Ajuntament ha fet un treball de camp i ha comptabilitzat 
aproximadament 6.800 punts d'entrada de vehicles. L'estudi s'ha fet edifici a edifici per 
comprovar en quins immobles entren vehicles i si paguen la corresponent taxa per 
l'entrada de vehicles. D'aquests, n'hi ha 2.496 no estan pagant cap taxa a l'Ajuntament, 
mentre que els 4.300 restants sí que ho fan (2.600 són unifamiliars, 800 són de 
comerços i 900 de comunitats de veïns). L'àrea de mobilitat de l'Ajuntament de Girona 
està estudiant què fa amb els propietaris d'aquests garatges que no paguen gual, 
segons ha assenyalat la tinenta d'alcalde, Isabel Salamaña. Molts cops s'ha observat 
que hi ha la vorera rebaixada o que s'ha posat un ferro o una fusta a la calçada perquè 
el vehicle pugui superar la vorera i arribar fins a l'aparcament. La situació sí que està 
solucionada per les noves construccions. Des de fa tres anys, l'equip de govern obliga 
als nous edificis a pagar el gual per poder accedir als aparcaments. Pel que fa als 
habitatges que fa anys que tenen estacionament privat a la seva finca i que no estan 
pagant la taxa, ara per ara només s'actua en cas de conflicte. En molts casos succeeix 
que un propietari decideix demanar el permís per entrar al seu garatge per garantir que 
cap altra persona hi deixarà el seu cotxe al davant. En aquest cas, l'Ajuntament sol 
requerir a tots els habitatges del sector a seguir el mateix camí. El que es vol evitar és 
un greuge comparatiu. 

Ampliar la notícia: Diari de Girona 

http://avui.elpunt.cat/noticia/article/1-territori/6-urbanisme/198982.html
http://avui.elpunt.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/198980-28-projectes-amb-els-plans-docupacio.html
http://www.diaridegirona.cat/girona/2010/07/26/2500-garatges-gironins-no-paguen-taxa-del-gual/421223.html


 

Dimarts 27 de juliol de 2010 
 

• La transparència s'estanca a Girona 
 

L'estudi elaborat per l'ONG Transparency International sobre la transparència dels 110 
principals ajuntaments espanyols durant el 2010 dóna a Girona un aprovat llarg. La 
nota és gairebé semblant a la de l'any anterior. El consistori gironí ha baixat en tres 
dels cinc aspectes analitzats en l'estudi, encara que ha millorat notablement en la 
informació econòmica i financera. L'anàlisi d'aquesta entitat es basa en 80 indicadors 
diferents que responen a cinc grans criteris: Informació sobre la corporació municipal; 
relació amb els ciutadans i la societat; transparència economicofinancera; transparència 
en la contractació de serveis i transparència en matèries d'urbanisme i obres públiques. 
Cada capítol mereix una puntuació sobre cent i de la mitjana de tots ells surt una nota 
general. Girona rep en la classificació final 73,8 punts i se situa en el lloc 52è. Per poder 
comparar Girona amb altres capitals de província catalanes, cal tenir en compte que 
Lleida es mereix la 35a posició amb 83,8 punts i Tarragona la 71a, amb 63,8. En el 
còmput global Girona treu 73,8 punts, només un punt més que el 2009, i baixa de la 
vuitena a l'onzena posició respecte de les ciutats catalanes. En l'àmbit estatal, la 
mitjana és de 70,2 punts, i ha augmentat sis punts. La informació sobre la corporació 
municipal gairebé 10 punts. En només dos anys ha passat de més de 90 a 73,7. La 
informació sobre la contractació de serveis fa un gran pas enrere i baixa dels 85,7 
punts de l'any passat als 71,4 d'enguany. També perd en transparència l'àrea 
d'urbanisme. Si l'any passat l'aprovat se situava 15 punts per sobre la mitjana amb un 
82,4 sobre 100, aquest any ha tornat a baixar i se situa en un 76,5. Pel que fa a les 
millores, l'Ajuntament de Girona ha augmentat en 21 punts la informació 
economicofinancera i se situa en els 68,4 punts. També millora de manera lleugera les 
relacions amb la societat i els ciutadans en passar de 75 punts el 2009 fins als 77,8 
d'aquest any. 

Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 

Dimecres 28 de juliol de 2010 
 

• Girona incorpora 76 noves parcel·les d'horts públics al Parador del Güell 
 

L'Ajuntament de Girona va presentar ahir 76 nous horts públics a la zona del Parador 
del Güell després de registrar en els últims temps un augment de la demanda per 
aquest tipus d'espais. Les hortes de Santa Eugènia compten amb un total de 205 
parcel·les en un paratge que, segons l'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, és un "espai 
verd molt important al mig de la ciutat". Dels 76 nous horts ja se n'han llogat 63 
mentre que els 13 restants encara estan a disposició dels ciutadans que ho vulguin. 
Amb tot, la major part de les parcel·les no estan en funcionament excepte un reduït 
grup que ja s'estan cultivant. Les hortes públiques són uns terrenys que l'Ajuntament 
ha obtingut "de la urbanització del sector del Parador del Güell", va explicar Pagans. 
Això significa que han estat cedits al consistori. Ara, l'Ajuntament els cedeix 
gratuïtament als ciutadans de Girona, tot i que la gestió està en mans de l'Associació 
d'Usuaris de les Hortes de Santa Eugènia que fa pagar una petita quota de 35 euros 
l'any per una mitjana de 100 metres quadrats. A més, els llogaters han de pagar 25 
euros en concepte de fiança i al funcionament de l'associació. Pagans va afirmar que 
les hortes han estat "una aporta clara de l'Ajuntament a l'hora de fer el planejament 
d'uns espais que molts havien estat abandonats". Les 205 parcel·les estan agrupades 
en vuit zones i cada una d'elles està representada per un vocal. En el cas de la nova 
zona, estarà representada per Jordi Albó, qui va destacar l'esperit cultural de les hortes 
amb llogaters de diferents llocs. L'única condició per accedir als horts públics, a banda 

http://www.diaridegirona.cat/girona/2010/07/27/girona-transparencia-sestanca-lajuntament-girona/421599.html


de presentar la sol·licitud i pagar la quota, és que els productes han de ser, 
obligatòriament, ecològics i per al consum propi. 

Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
• S'afegeixen 76 horts de lloguer a Santa Eugènia de Girona i ja n'hi ha 200 

 

Les hortes de Santa Eugènia de Girona disposen de 76 horts nous de lloguer per poder-
los cultivar i ja n'hi ha 205 que funcionen en aquest règim d'arrendament municipal. 
L'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, va destacar ahir en el mateix emplaçament com 
totes les hortes de Santa Eugènia van agafant forma "en un espai que es troba al mig 
de la ciutat, que es podia haver urbanitzat, però l'aposta de la ciutat va ser perquè fos 
zona verda". Els primers dels nous horts que s'incorporen ja s'han començat a cultivar i 
dels 76 que hi ha ja se n'han adjudicat 63. El regidor de medi natural, Ponç Feliu, va 
indicar que amb els nous horts "aconseguim eixugar la llista d'espera que hi havia fins 
ara i encara n'hi ha de lliures per a qui ho vulgui". S'ha canviat la forma de gestió i ara 
és l'associació d'usuaris de les hortes de Santa Eugènia que en cobra el lloguer de 35 
euros, als quals cal afegir un dipòsit de 25 euros més per unes parcel·les que de 
mitjana fan uns 100 metres quadrats. En aquest procés, se segueixen canviant les 
casetes pel model homogeni de fusta establert per l'equip de govern. L'Ajuntament ja 
ha rebut així el sector d'horts a tocar dels Maristes, i encara s'estan finalitzant les obres 
d'urbanització de les tres parcel·les que hi ha a tocar de la frontissa del Güell. Pagans 
va admetre que aviat en podran fer la recepció per bé que de moment no hi ha cap 
proposta sobre la taula per a aquestes parcel·les. LES XIFRES 37.000 metres quadrats 
són els que actualment ja es destinen a horts de lloguer municipals en el sector de les 
hortes. 13 són els horts que queden lliures de moment i que qui ho vulgui pot llogar a 
través de l'associació creada. 

Ampliar la notícia: El Punt 
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Dimarts 3 d’agost de 2010 
 

• La recollida de residus a Girona repunta 
 

Si el nivell de residus és un termòmetre del consum, Girona ha tocat ja fons i comença 
una lenta remuntada que es podria acabar de concretar al llarg de 2010. Durant els 
cinc primers mesos de l'any s'han comptabilitzat 16.513 tones de residus, mentre que 
l'any passat va ser 16.580 tones, fet que suposa una disminució només del 0,4%. La 
davallada en els darrers anys havia estat espectacular arribant als mateixos registres de 
fa 15 anys i és la primera vegada que s'observa un estancament. L'empresa va recollir 
43,026 tones de residus al llarg de 2009, fet que representava unes dues tones menys 
de deixalles que l'any anterior i que significa una reducció del 4,53 per cent respecte 
del 2008. De fet, l'any 2006 s'havien generat 49,465 tones de residus. Durant el que 
portem any, la tendència s'ha acabat per estabilitzar. El nivell de residus es va situar 
molt per sota entre gener i febrer, quan va rebaixar encara més les xifres de 2009. 
Tanmateix durant la primavera han anat en augment. Així, la generació de brossa per 
cada habitant va arribar al maig de nou als 36 quilograms per mes i per habitant, una 
xifra que no s'havia assolit des de començaments d'aquest mateix any. Un altre dels 
símptomes que demostra que l'economia domèstica gironina ha tocat fons és l'augment 
del cartró durant el mes de maig. Fins ara s'havia detectat l'impacte de la crisi de 
manera directa en la generació de residus, de manera especial en el cartró comercial, 
que va tornar a baixar com a conseqüència de la baixada del consum. Cal tenir en 
compte també que bona part de les empreses també han reduït les despeses en 
embalatges pel seus productes, fet que també ha reduït la quantitat final en els 
contenidors. Així, l'any 2009 aquests residus van tenir un retrocés del 10,4% que se 
suma al 5,2% que ja van baixar al llarg del 2008. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dissabte 7 d’agost de 2010 
 

• El nombre de pisos iniciats a Girona creix un 4% 
 

En el primer semestre d'aquest any s'ha iniciat la construcció de 1.226 habitatges a les 
comarques gironines, una xifra que suposa un increment interanual de gairebé el 4%. 
D'aquesta manera, es confirma la recuperació de final del 2009, després de diversos 
mesos amb la construcció d'habitatges totalment aturada a causa del gran nombre 
d'estocs. A tot Catalunya, l'inici d'habitatges ha augmentat en més del 40%, amb un 
total de 7.731 pisos aquest semestre. Per demarcacions, on més creix és a Barcelona 
(5.312 i un 88% interanual). A Lleida, creix un 9,2% (403 habitatges), i a Tarragona i 
Terres de l'Ebre hi ha descensos. Pel que fa a habitatges protegits, se n'han començat 
590 a les comarques gironines, que representa un increment del 108,5% -el 
percentatge més elevat del país. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 

• La construcció d'habitatge nou a Girona creix tímidament 
 

http://www.diaridegirona.cat/girona/2010/08/03/recollida-residus-girona-repunta/423124.html
http://avui.elpunt.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/203981.html


El primer semestre de l'any es van construir a Girona 1.226 nous habitatges, fet que 
suposa un creixement del 3,9% respecte als primers sis mesos de 2009. En el conjunt 
de Catalunya, s'ha iniciat la construcció de 7.731 nous habitatges, un 40 per cent més 
que el mateix període de l'any passat, gràcies al mercat barceloní (+88%). Aquests 
primers sis mesos del 2010, nombre d'habitatges protegits iniciats a Catalunya aquesta 
primera meitat d'any ha arribat a 4.995, cosa que representa el 64,6% del total dels 
habitatges iniciats de gener a juny a Catalunya. Una xifra que permet ser 'optimista' en 
l'acompliment enguany dels objectius del Pacte nacional de l'habitatge, segons destaca 
la Secretari d'Habitatge. Per demarcacions, en aquest cas destaca Girona, on s'ha 
produït un creixement d'un 108% respecte d'aquest mateix període del 2009, i 
Tarragona, on els habitatges protegits iniciats s'han incrementat un 91%. 
Concretament, a Girona en aquest mig any ja s'han ?aixecat 590 pisos de protecció 
oficial, quan en tot l'any passat se'n van construir 641. Creix la demanda de crèdits 
D'altra banda, la demanda de crèdits de les famílies per adquirir immobles va créixer en 
el segon trimestre de l'any per primera vegada des de mitjan 2006, segons l'Enquesta 
de Préstecs Bancaris del Butlletí Econòmic del Banc d'Espanya, que també constata un 
enduriment dels criteris d'aprovació de nous crèdits. Les famílies van elevar la seva 
demanda de finançament per a habitatge però, per contra, van mantenir estables les 
sol·licituds de crèdits al consum i altres fins després de tres anys de retrocessos 
ininterromputs. Les empreses, per la seva part, també van mantenir estable per tercer 
trimestre consecutiu la demanda de finançament. No obstant això, les entitats van 
respondre al finançament de famílies i empreses amb un "cert enduriment" en els 
criteris d'aprovació dels nous crèdits, que va ser més gran en el cas de les empreses. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

 
Dilluns 9 d’agost de 2010 
 

• El 40% de pacients de l'hospital Trueta atesos per solitud tenen més de 80 
anys 

 
Quatre de cada deu pacients de l'Hospital Universitari Josep Trueta de Girona atesos 
pel Voluntariat de Suport en la Solitud tenen més de 80 anys, segons expressa la 
darrera memòria d'activitats. El servei va atendre, durant el 2009, 273 persones que 
van ingressar al centre hospitalari per malaltia, però que no tenien familiars, amistats... 
D'aquests, 128 són homes i 145, dones. El percentatge d'atesos que procedeixen de 
residències geriàtriques i dels que procedeixen de domicilis particulars és molt semblant 
(46 i 43% respectivament). El 5% són sense sostre. El 92% dels atesos tenen 
nacionalitat espanyola. En el procès d'acompanyament en la hospitalització, van morir, 
en el citat any, 25 persones. El mateix voluntariat es responsabilitza d'un enterrament 
digne. En 10 anys, el Voluntariat de Suport en la Solitud ha atès més de 4.000 
persones. El número que ingressen soles pot ser més gran perquè no tothom ha 
d'acceptar rebre el servei, que funciona altruistament. La memòria reflexa una 
problemàtica social sovint desconeguda. El Voluntariat de Suport en la Solitud realitza 
assistència directa als malalts per alleugerir l'hospitalització. Les dades marquen uns 
perfils determinats. En referència als homes, la franja d'edat amb més atesos va ser 
dels 60 als 80 anys (57 casos; 40%) seguit dels que en tenen més de 80 (31%), i amb 
certa diferència percentual, dels 40 als 60 anys (28; 19%) i dels menors de 40 (15; 
10%). Seixanta-sis dones majors de 80 anys (52% respecte a aquest gènere) van rebre 
atenció personalitzada. És la franja d'edat amb més casos. El percentatge (sobre el 
total de dones) creix a mesura que l'edat és més elevada: fins a 40 anys, 8 casos (6%); 
de 40 a 60, 22 (17%); i de 60 a 80, 32 ateses (25%). Les persones que ingressen 
procedents de geriàtrics significa el 46% (124) del total (273). I les d'un domicili 
particular, el 43% (118). Setze casos procedeixen d'altres centres de residència (6%) i 
15 són persones que viuen al carrer (5%). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

http://www.diaridegirona.cat/economia/2010/08/07/construccio-dhabitatge-nou-girona-creix-timidament/424151.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/08/09/40-pacients-lhospital-trueta-atesos-solitud-tenen-mes-80-anys/424527.html


 
Dimarts 10 d’agost de 2010 
 

• Prop de 4.000 persones de Girona no saben llegir ni escriure 
 

Gairebé prop de 4.000 persones de la ciutat de Girona no saben ni llegir ni escriure. 
Aquesta és una de les xifres més rellevants extretes del padró municipal de 
l'Ajuntament de Girona en matèria de formació de l'any 2009. Aquesta xifra de 
persones analfabetes representa un 4,6% dels ciutadans empadronats a la ciutat 
majors de deu anys. Les xifres no són tampoc gaire més encoratjadores si es té en 
compte que en aquest percentatge d'analfabets cal afegir-hi més de 21.200 persones 
que no han acabat ni els estudis de primària i un miler més que no tenen estudis. De 
fet, el grup de persones que no han acabat la primària és el més nombrós de tots. Si se 
sumen aquests grups es mostra com un terç de la població de la capital gironina no 
disposa de cap títol acadèmic. El segon col·lectiu més nombrós en la classificació 
formativa són els ciutadans que disposen del batxillerat elemental, el graduat escolar o 
l'ESO, que representen un 24,2% del total de població; hi ha més de 20.600 persones 
en aquesta situació. En els últims anys s'ha intentat potenciar des de l'administració la 
tria dels cicles formatius i a la ciutat de Girona hi ha més de 7.000 persones que han 
escollit aquest camí, un fet afavorit per la multiplicitat de centres que ofereixen aquesta 
formació, una realitat molt diferent de molts municipis a la demarcació. Un 15,8 per 
cent arriben al batxillerat o van fer el BUP que hi havia abans. La universitat segueix 
sent menys habitual del que sembla i només un 9,1% són llicenciats universitaris, als 
quals cal sumar un miler de doctorats i uns 3.600 diplomats. Un altre grup són el miler i 
escaig de ciutadans arquitectes o enginyers tècnics, així com 150 que tenen un títol 
superior no universitari. LES XIFRES 9,1 % dels ciutadans de la capital són llicenciats 
universitaris i més d'un miler tenen algun doctorat. 21.295 persones de Girona tenen la 
primària inacabada, una xifra que representa un 24,8% del total de la població. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 

 
Dijous 12 d’agost de 2010 
 

• La creació de noves empreses a Girona augmenta un 6,4% el primer 
semestre 

 
La constitució de noves empreses és un dels termòmetres que mesuren la salut d'una 
economia. Després d'un 2009 nefast en la creació de nous projectes empresarials, en 
els primers sis mesos de 2010 es confirma la recuperació de la iniciativa empresarial. 
Segons les últimes dades fetes públiques per l'INE, a Girona es van crear 768 noves 
empreses el primer semestre, cosa que suposa un increment del 6,37 per cent respecte 
les societats creades el mateix període de l'any anterior. També són positives les dades 
de dissolucions,que cauen un 9,6 per cent, fins a un total de 28. No obstant això, a 
Girona encara hi ha 563 empreses actives menys que el juny de l'any passat. Segons 
dades de la Seguretat Social, el mes de juny hi havia a la demarcació un total de 
28.288 empreses inscrites en el règim general (no inclou autònoms ni els règims 
especials agrari i marítim). En relació a fa un any, el nombre de societats actives és un 
2% inferior, però ha augmentat un 7,5% des de principis d'any. Més de 150 milions 
d'euros Per a la creació de les noves empreses a Girona en el primer semestre, les 
societats han invertit un total de 33,17 milions d'euros. Si hi afegim les aportacions de 
les gironines que han realitzat ampliacions de capital (117 milions en sis mesos), la 
suma de l'activitat mercantil supera els 150 milions d'euros. El capital mitjà de les noves 
empreses creades a Girona es va situar en el primer semestre de l'any en 43.200 euros, 
per sota els més de 50.000 euros de mitjana a nivell estatal. Segons les darreres dades 
de l'INE, el nombre de noves societats mercantils a l'Estat va augmentar un 4,2% al 
juny respecte al mateix mes del 2009, amb 7.140 noves empreses, xifra un 7,4% 
inferior a la de maig. Aquest repunt interanual aconseguit el juny és el sisè creixement 

http://avui.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/16-educacio/204875.html


que registra la creació de societats mercantils, tot i que és inferior als registrats al maig 
i abril, amb repunts del 13,9% i 14%,respectivament. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

 
Divendres 13 d’agost de 2010 
 

• Es doblen les atencions dels serveis socials 
 

Els serveis socials del Gironès van atendre el 2009 més del doble de persones que l'any 
2006. L'any passat es van atendre 8.924 persones, respecte de 6.927 l'any 2008; 4.735 
el 2007, i 4.105 persones el 2006. Aquesta és una de les dades més destacades de la 
memòria d'actuacions del Consell Comarcal del Gironès durant l'any 2009. També 
destaca l'increment del 45% en el nombre d'usuaris dels menjadors escolars, que han 
passat de 691 per dia el curs 2008/2009 a 999 el curs 2009/2010. L'increment l'ha 
propiciat la incorporació de 4 menjadors nous a la gestió del Consell. Cinc són els 
menjadors que s'hi han afegit i una que ha passat a gestionar l'AMPA de l'escola. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 

• 2,9 milions de viatgers a l'aeroport 
 

Un total de 2,9 milions de passatgers han passat per l'aeroport Girona Costa Brava des 
del gener fins al juliol, una xifra que implica un 3,6% menys de viatgers que en el 
mateix període de l'any passat. Pel que fa a la xifra del juliol, les instal·lacions de Vilobí 
d'Onyar han recuperat les xifres positives i han augmentat un 0,9% respecte l'any 
passat, En total hi han passat 597.416 usuaris. Pel que fa als enlairaments i aterratges, 
n'hi va haver 4.874, un 1,5% menys. En el que portem d'any, s'han operat 26.441 vols. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 

 
Dissabte 14 d’agost de 2010 
 

• Girona Emprèn ha donat suport a la creació de 32 empreses en mig any 
 

"Girona Emprèn", que es dedica al suport de la creació d'empreses, ha realitzat des de 
principis d'any fins al mes d'agost un total de 591 accions. Això ha suposat la creació de 
32 empreses de la mà de 37 emprenedors i han proporcionat 53 llocs de treball a 
Girona. Segons va detallar la tinenta d'alcalde, Cristina Alsina, després de dos anys i 
mig de la creació del centre, s'han plantejat "reptes". Per una banda, es pretén 
potenciar la consolidació de les empreses per evitar la "mortaldat". "Girona Emprèn" ha 
dut a terme gairebé 600 accions des del mes gener fins al 10 d'agost. Aquest servei 
pertany al servei municipal de l'Àrea de Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat 
de Girona i ofereix suport a la creació d'empreses. Durant aquest període han nascut 32 
empreses gràcies a 37 emprenedors. Aquestes empreses han creat 53 llocs de treball. 
En general, el perfil predominant d'usuari de "Girona Emprèn" és una dona d'entre 25 i 
30 anys que emprèn en el sector dels servei. El 62 % dels que han acudita Giroemprèn 
tenen entre 26 i 35 anys, seguit d'un 32% les persones entre 36 i 55 anys. Amb un 3% 
cadascun, hi ha els menors de 25 anys i els majors de 56. Pel que fa al sexe, un 59% 
dels emprenedors són dones i un 41% homes. Gairebé vuit de cada deu nous 
emprenedors estan a l'atur. La forma jurídica que predomina és l'empresari individual 
amb un 72%, un 19% s'han constituït com a Societat Civil Particular i finalment el 9% 
restant es divideix en parts iguals per Societat Limitada, Societat Limitada Unipersonal i 
Associació. Pel que fa al tipus de sector que predomina hi ha un percentatge total del 
sector dels serveis. Sobre el tipus de subsector hi ha un 31% relacionat amb el servei 
de les empreses, un 28% amb el comerç, un 25% dirigit al servei de les persones i amb 
un 16% el subsector de l'hostaleria. Girona Emprèn durant l'any 2010 ha realitzat nou 
cursos amb 143 participants. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
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Dijous 19 d’agost de 2010 
 

• El preu del lloguer de l'habitatge a Girona baixa un 2,9% al juliol 
El preu del lloguer de l'habitatge a les comarques de Girona es va reduir el juliol un 
2,9% respecte al mateix mes del 2009. Un descens que se situa per sota de la mitjana 
catalana (-4,9%), segons un informe del portal immobiliari infocasa.es. Per províncies, 
Tarragona és la que va experimentar més reducció dels lloguers, d'un 6,8%, mentre 
que la resta de províncies van registrar caigudes per sota de la mitjana catalana. 
D'aquesta manera, el preu del lloguer a Barcelona va disminuir un 4,4% i a Lleida es va 
reduir un 3,1%. Catalunya és, després de Madrid i el País Basc, la tercera comunitat 
autònoma amb els lloguers més elevats. Un total de 15 ciutats de la província de 
Barcelona entren en el rànquing dels 30 municipis amb els lloguers més cars, entre els 
quals cal destacar Barcelona, amb els preus més elevats d'Espanya, i Castelldefels, que 
se situa en el tercer lloc de la llista. El País Basc, Madrid, Catalunya, Balears i Navarra 
han seguit sent les comunitats autònomes més cares per llogar un habitatge, amb un 
preu mitjà que va des dels 11,22 euros per metre quadrat al mes als 8,07 euros. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

• Creix un 8,8% el nombre d'immigrats a Girona en mig any 
 

La població immigrada a Girona continua creixent malgrat la crisi i les dificultats 
econòmiques que afecten el col·lectiu d'estrangers. Així ho demostren les dades del 
padró de la capital, que des de principi d'any ha vist com creixia un 8,8% la població 
forana establerta a la ciutat. En números absoluts, a Girona hi ha 21.586 immigrats, 
que representen més d'un 22% del total de la població. Per nacionalitats, els 
marroquins continuen sent el grup més nombrós, amb 3.587 persones, seguit pels 
hondurenys, amb 2.981, que ja superen els provinents de Romania, que són 1.537, i 
els colombians, que ja són 1.284 a la ciutat. Una de les dades significatives és que 
només tres col·lectius nacionals han registrat un descens el 2010. Un cas és el dels 
brasilers, que ara tenen una vintena menys de ciutadans a Girona que a principi d'any. 
Un descens similar ha experimentat el col·lectiu de xinesos, mentre que hi ha hagut 
cinc baixes de portuguesos del gener al juliol. El creixement del nombre d'estrangers és 
paral·lel a la població total, com ho demostra que des de principi d'any la ciutat ha 
crescut només un 1,2%. Al juliol, la capital gironina tenia 97.802 habitants. Es calcula 
que hauran de passar uns dos o tres anys per arribar als 100.000 habitants 
empadronats. 16,6 per cent és el pes de la població marroquina entre els estrangers de 
la ciutat. En l'actualitat hi ha 3.587 marroquins a Girona. 669 xinesos hi havia 
empadronats al juliol a Girona. Per barris, l'Eixample i Santa Eugènia són els que més 
han crescut des de principi d'any. Així, al primer hi ha 355 persones més 
empadronades; en canvi, a Santa Eugènia hi ha 155 persones més, i ja en té gairebé 
16.500. Per contra, barris com el centre, Montjuïc, el sector Nord i l'Est han registrat un 
descens d'habitants empadronats. En nombres absoluts, la capital té registrades en el 
padró 50.343 dones, mentre que hi ha 47.452 homes, és a dir, que Girona té gairebé 
3.000 dones més que no pas homes empadronats. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 

 
Divendres 20 d’agost de 2010 
 

• Es redueixen un 25% els sense sostre de Girona 
 
La presència de sense sostre a la ciutat de Girona s'ha reduït un 25% en els últims 
mesos. Aquesta davallada que s'ha produït coincidint amb els mesos d'estiu ha provocat 
que ara es comptabilitzin uns 150 transeünts o indigents pels carrers de la capital 
gironina, quan a l'hivern havia arribat a superar els 200. En el segon trimestre de l'any 
ja es va detectar aquest retrocés en l'atenció d'immigrants al centre d'acolliment de La 
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Sopa, on es van atendre un 34% menys d'immigrants que en el mateix període de l'any 
anterior. De fet, en aquest període s'hi van allotjar un 22% menys de persones i es va 
produir un descens notori dels transeünts i, en canvi, més persones que s'acollien al pla 
de treball. Una de les dades curioses d'aquest agost de La Sopa és que s'han reduït un 
40% el nombre d'àpats des del dia 11 d'aquest mes, coincidint amb l'inici del Ramadà. 
El centre atén molts ciutadans musulmans que ara compleixen el dejuni en les hores de 
sol i no van a fer els àpats a la Sopa. El nombre de dinars van baixar un 7% .La 
complexitat de la crisi ha provocat que s'estenguin a molts col·lectius els afectats. Això 
explicaria que el perfil d'usuaris sigui molt variable, des de homes adults separats o 
divorciats, joves amb problemes familiars, homes i dones amb alguna addicció i malalts 
mentals. La demanda creixent en els últims anys a La Sopa va obligar a doblar el torn 
de menjador per cobrir totes les necessitats. En el segon trimestre es va detectar un 
descens d'un 7% dels dinars. De març a juny es van fer uns 6.450 dinars, per contra 
dels 7.600 que s'havien servit el 2009. El centre de La Sopa va atendre durant l'any 
passat 945 persones que hi va allotjar. A més, unes 25 persones feien servir de mitjana 
el servei de dutxa i 6 el de bugaderia. Una trentena més utilitzen la consigna per 
deixar-hi les seves pertinences durant algunes jornades. 
Ampliar la notícia: El Punt 

 
• 27 concursos de creditors a Girona 

 
El nombre d'empreses i famílies que el segon trimestre del 2010 es van acollir a un 
concurs de creditors a les comarques gironines va ser de 27 -19 empreses i 8 persones 
físiques-, segons les dades publicades aquest mes d'agost per l'Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Per sectors empresarials, la major part dels concursos es van 
concentrar en el sector de serveis, seguit de la indústria i la construcció. De les 19 
empreses concursades a Girona, 14 responen al perfil d'una petita i mitjana empresa -
menys de 20 treballadors-, segons l'INE. A l'Estat, el nombre de particulars en concurs 
de creditors va ser de 268. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 

 
Dimarts 24 d’agost de 2010 
 

• El 60% de les multes de convivència a Girona són per orinar al carrer 
 
El 60% dels expedients sancionadors que durant el 2009 va obrir la Policia Municipal de 
Girona en matèria de convivència ciutadana i via pública a Girona van ser a persones 
que estaven orinant al carrer. L'any 2009, l'ajuntament va obrir 550 expedients 
sancionadors per aldarulls, sorolls, festes a pisos i altres petites bretolades al carrer. En 
total, aquests expedients suposen una suma de 53.920 euros. Durant el 2009, es van 
obrir 476 expedients lleus per orinar al carrer i també per altres comportaments com 
sorolls i aldarulls. Si un ciutadà és enxampat diverses vegades incomplint la normativa o 
la persona sancionada es mostra desobedient amb l'agent de la policia, la sanció ja es 
considera greu i pot arribar a ser de 90 euros. D'aquest tipus, l'any passat se'n van 
iniciar 72. Pel que fa als expedients molt greus, la policia només es va obrir dos en tot 
el 2009. En total, els imports de totes les sancions per incompliment de l'ordenança 
arriben als 53.920 euros. Entre els expedients lleus i greus s'hi troben persones que 
han estat enganxades fent un grafit, enganxant cartells publicitaris a un lloc on està 
prohibit, fent aldarulls al carrer o fent soroll a casa seva a altes hores de la nit. Quan un 
cotxe topa amb un fanal o amb una pilona, el conductor ha de respondre pels danys 
ocasionats a la via pública. És un exemple de les reclamacions que l'Ajuntament fa per 
danys a béns de domini públic. Durant el 2009, el consistori gironí va obrir 75 
expedients per un import global de 17.000 euros. Salamaña va informar que durant el 
2009 es van rebre 7.831 peticions a l'àrea de Mobilitat, gestionades a través del gestor 
de tasques. Es tracta de requeriments per fer alguna actuació al carrer o a edificis 
municipal ja sigui a instàncies de la mateixa ciutadania (189), a través de la bústia 
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d'avisos (1.250), a través de la Policia Municipal (2.330) o pels mateixos tècnics de 
l'Ajuntament (4.071). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
• L'any passat al Trueta es van fer menys operacions i visites que el 2008 

 
L'hospital Josep Trueta de Girona va registrar l'any passat, un volum d'activitat inferior 
al del 2008, segons recull la memòria del 2009 de l'Institut Català de la Salut (ICS). 
L'activitat quirúrgica, amb 12.451 operacions, va registrar una davallada important, 
d'un 11,68%. Amb tot, la cirurgia menor ambulatòria (CMA) va experimentar un 
notable descens, de prop d'un 28%. D'aquestes, entre les quals hi ha la cirurgia 
cardíaca i l'oncològica, es van fer 568 intervencions. Amb tot, el nombre d'operacions 
programades i urgents també va baixar un 9%. El nombre total de consultes externes 
(230.998) va decréixer notablement, un 11%. I, dins d'aquest capítol, el centre 
d'especialitats Güell de Girona en va atendre, amb 36.363, un 22% menys que el 2008. 
Per contra, el nombre de primeres consultes externes hospitalàries es va incrementar 
un 16%. Al llarg del 2009, es van atendre 70.112 urgències, gairebé igual que el 2008. 
I el nombre de sessions a l'hospital de dia va augmentar un 9%, i es va arribar a les 
14.515. En l'àmbit de l'atenció primària, els equips de l'Institut Català de la Salut van 
atendre 1.579.245 visites de medicina general; 331.865 de pediatria, 1.282.175 
d'infermeria, 90.855 d'odontologia i 20.505 d'assistència social. El nombre de visites per 
dia laborable en el conjunt dels centres de primària va ser de 13.379 i els serveis 
d'atenció continuada, 422.823. El percentatge d'usuaris atesos d'acord amb la població 
assignada (502.182 persones) va ser, el 2009, d'un 75%. Pel que fa a l'atenció 
especialitzada, els equips dedicats a salut sexual i reproductiva van atendre 14.722 
consultes; el programa d'atenció especialitzada equip de suport, va fer 2.305 visites, i 
de proves diagnòstiques, se'n va fer 82.319. La major part d'aquestes proves, 78.178, 
van ser radiològiques. LES XIFRES 192 és el nombre d'urgències que s'atenen al Trueta 
cada dia. En un dia s'hi fan 51 operacions i 935 consultes externes. 
Ampliar la notícia: El Punt 

 
• Sis de cada deu multes d'incivisme són per orinar 

 
Sis de cada deu multes que es van posar a Girona durant l'any passat per actes incívics 
eren per orinar a la via pública. Això suposa que dels 550 expedients sancionadors que 
es van tramitar, prop de 270 van ser per orinar en espais públics. La multa per orinar a 
la via pública és de 60 euros, però si es reincideix en l'acció i la Policia Municipal 
l'enxampa es considera una falta greu i la multa puja fins als 90 euros. Quan la policia 
troba algú orinant al carrer l'avisa, però no el multa. El ciutadà rep una carta on se 
l'adverteix que aquesta pràctica es recull en l'ordenança de via pública i que està 
penada amb una multa de 60 euros. Un dels fets curiosos és que la pena en el cas d'un 
gos que orina a la façana d'un habitatge o en mobiliari urbà és molt més alta per no 
pas la prevista si s'hi enxampa una persona. L'ordenança de tinença d'animals 
especifica que la multa per un gos que orini serà de 300 euros, cinc vegades més que 
la multa imposada a les persones. En tot cas, la Policia Municipal va haver de tramitar 
durant l'any passat propostes de sanció a 72 persones a qui ja s'havia avisat 
prèviament i els va incoar expedients per faltes greus. En tot l'any 2009, els municipals 
van tramitar 550 expedients de sanció per a ciutadans que havien ocasionat aldarulls, 
problemes per festes en pisos o bretolades al carrer. Aquests expedients van 
representar multes per 53.920 euros un cop cobrades. Els accidents generen 
desperfectes a la via pública i l'any passat es van obrir 75 expedients per reclamar 
17.000 euros per danys en pilones, semàfors o tanques, entre altres elements. Dels 550 
expedients que van obrir els municipals, 476 es van obrir per faltes lleus dels ciutadans 
en compliment de l'ordenança de convivència ciutadana de Girona. L'any passat l'àrea 
de Mobilitat va rebre més de 7.830 peticions. Els ciutadans van fer arribar queixes per 
actuar en 2.330 casos i 1.250 van arribar per la bústia d'avisos. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 

http://www.diaridegirona.cat/girona/2010/08/24/60-multes-convivencia-girona-son-orinar-al-carrer/427564.html
http://avui.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/14-salut/209749-lany-passat-al-trueta-es-van-fer-menys-operacions-i-visites-que-el-2008.html
http://avui.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/209803-sis-de-cada-deu-multes-dincivisme-son-per-orinar.html


 
Dijous 26 d’agost de 2010 
 

• Girona ha netejat 11,5 hectàrees de bosc 
 
Els boscos afectats per les nevades en el terme de Girona estan més protegits contra 
els incendis foretals. En els darrers mesos, la brigada contractada per crear franges de 
protecció ha arribat a endreçar unes 11,5 hectàrees, entre les diferents zones que es 
podien treballar. Una quinzena d'operaris s'han dedicat a trinxar les branques afectades 
i a tallar el sotabosc en les zones de Campdorà, a la muntanya de Montjuïc -darrere de 
trànsit i de can Palahí-. En aquest sector, però, també hi ha treballat una brigada de 
Medi Ambient, però que no ha estat compatbilitzat. En un altre sector, com la parcel·la 
municipal del Puig d'en Roca, s'ha pogut netejar les suredes i també s'ha fet una 
actuació important a la Riera Taialà, que queda per sota del bosc de St. Medir. Els 
operaris també van fer treballs en l'entorn de l'hotel Costabell i en la zona més propera 
als edificis. El camí de pujada a la muntanya de la O i als voltants de cal jutge, així com 
les escoles de Sant Daniel, la font del ferro i l'accés des de la zona d'aparcament, han 
estat altres de les actuacions prioritàries. A més de l'actuació de la brigada, cal sumar la 
neteja feta amb ramats. Uns 280 xais i cabres que, des de l'any passat, pasturen 
durant la temporada d'estiu pels entorns de Montjuïc i Campdorà han tornat per netejar 
el sotabosc, que enguany acumula molta més biomassa a causa del temporal de neu. 
És la segona vegada que l'Ajuntament, amb conveni amb l'empresa de manteniment de 
la zona, posa en marxa aquesta iniciativa a la ciutat per substituir les màquines 
desbrossadores i el treball a mà de la neteja de les zones verdes. Com a novetat, 
aquest any s'han situat tres tancats amb punts d'aigua perquè el ramat pugui pasturar 
al llarg de tota l'extensió de Montjuïc i Campdorà. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Divendres 27 d’agost de 2010 
 

• Girona té 158 comunitats de veïns que s'administren amb pàgina web 
 
Girona compta amb més de 150 finques que fan ús d'un servei en línia per a la gestió 
de les comunitats de veïns. L'administració de les comunitats de veïns redueix els seus 
problemes gràcies a l'aparició de pàgines web que permeten tant als veïns com a 
l'administrador comunicar-se de manera ràpida i senzilla a través d'Internet. Tant és 
així que a Girona s'ha passat de 146 a 158 comunitats gestionades a través del web, 
demostrant una gran acceptació d'aquests sistemes. Madrid i Barcelona estan a la cap 
en l'ús d'aquestes pàgines, Madrid supera les 5300 comunitats que ho utilitzen, i 
Barcelona passa de 4400. A través d'aquestes pàgines els veïns poden deixar 
constància de les incidències mitjançant un només clic, que queden registrades, sense 
tenir necessitat de posar-se en contacte directe amb l'administrador, permetent a més 
un coneixement immediat del problema per part del responsable. També poden 
interactuar amb la resta de veïns i intercanviar informació. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

 
Dissabte 28 d’agost de 2010 
 

• La grua de Girona es va endur el 2009 més de 10.000 cotxes 
 
La grua es va endur cada dia prop de 30 vehicles dels carrers de Girona perquè estaven 
aparcats en llocs on està prohibit estacionar-hi. Això suposa que, durant l'any passat, la 
grua es va acabar emportant més de 10.000 cotxes al dipòsit municipal. A aquesta 
xifra, cal sumar-hi un miler de vehicles més, entre ciclomotors, motos, bicicletes i 
furgonetes que la grua municipal també va retirar durant el 2009. Aquestes dades 
reflecteixen un descens de prop d'un 5% en la retirada de vehicles respecte a l'any 
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anterior. El principal motiu pel qual es van acabar enduent un vehicle va ser aparcar en 
zones on hi ha senyals que ho prohibeixen, fet que va suposar 2.735 casos en què va 
actuar la grua i que representen un 25% del total de vehicles retirats durant l'any 
passat. El següent motiu que va comportar la intervenció de la grua va ser aparcar en 
zones de càrrega i descàrrega, fet que va comportar la retirada de 1.691 cotxes. 
Aparcar en algun punt on s'entorpia la circulació va comportar la retirada de 1.174 
cotxes, i 931 vehicles van acabar al dipòsit perquè estaven estacionats en un gual. 
També cal destacar els 346 vehicles que havien aparcat en una parada de l'autobús, els 
683 que van estacionar en un espai reservat per a discapacitats sense tenir-hi 
l'autorització pertinent i els 616 que estaven aparcats sobre la vorera. L'any passat, la 
grua també es va emportar cap al dipòsit municipal a tocar de Mercagirona 223 vehicles 
que havien estat abandonats al carrer. En aquest últim grup, s'hi inclouen molts dels 
ciclomotors o motocicletes que la grua va agafar perquè estaven aparcats a la vorera. 
L'any 2009 es van retirar 427 ciclomotors, 124 motocicletes i 108 bicicletes. Una altra 
dada significativa és que durant l'any passat es van multar prop de 16.500 conductors 
per haver aparcat en zona blava sense posar el tiquet corresponent. A aquests, s'hi han 
de sumar els 11.100 que van ser sancionats per haver superat el temps que marcava el 
tiquet. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 

 
Diumenge 29 d’agost de 2010 
 

• El Fitag 2010 tanca portes amb més de 6.500 espectadors a Girona 
 
El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG) ha posat punt final a la 
seva desena edició. En cinc dies, del 24 al 28 d'agost, han passat pel FITAG al voltant 
de 6.500 espectadors -7.400 l'any 2009-. Aquesta xifra representa una ocupació del 
78% en el global dels seus espais escènics i amb alguns escenaris que han assolit el ple 
absolut en totes les funcions, com La Planeta o El Centre Cultural La Mercè; mentre el 
Teatre Municipal ha incrementat de forma molt important la seva ocupació. Per la seva 
part, L'Alternatiu-El Galliner s'ha desbordat amb l'espectacle de la companyia Je 
m'appelle Gemma Pel. En canvi, l'escenari del Pati de les Magnòlies, amb les seves 
propostes internacionals de mitjà format, ha estat el que s'ha vist més afectat per el 
nou sistema de pagament d'entrades en algunes funcions. Precisament, aquest nou 
sistema de pagament ha fet perdre uns 1.000 espectadors en relació a l'edició del 
2009, una xifra que fa pensar al director del festival, Martí Peraferrer, que aquesta 
activitat cultural està completament acceptada i compartida per la ciutadania en 
general. El Pati de la Casa de Cultura ha anat combinant espectacles amb l'aforament 
complert i d'altres on ha tingut mitja sala plena. Tot plegat, "obliga a continuar 
explicant millor el sistema de venda i recollida d'entrades, sobretot al programa de mà i 
a la web", assenyala Peraferrer. L'edició d'enguany, segons el deu director, també ha 
posat de relleu que "cada cop es fa més evident que el teatre amateur engloba grups 
amb trajectòries, aspiracions i objectius molt diversos de manera que els hi hem de 
donar cobertura a tots". És per això que el FITAG treballa per prestar suport des del 
grup mes modest i senzill fins a aquelles companyies que, ja en un àmbit de pedagogia 
professional, desitgen fer el salt al món de les contractacions. 
Ampliar la notícia: Girona Noticies 
 

 
Dilluns 30 d’agost de 2010 
 

• La catedral de Girona rep 50.000 visites a l'estiu 
 
La catedral de Girona ha tancat els mesos d'estiu i ha rebut la visita de gairebé 50.000 
visitants. El flux de turistes ha estat desigual, segons les dades del capítol de la 
catedral, ja que si bé el mes de juliol es va tancar amb una davallada del 10% de 
visitants, la primera quinzena del mes d'agost hi va haver un augment del 10% 
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respecte a les visites que s'havien fet en el mateix període de l'any passat. Això 
suposarà que, a final d'estiu, la quantitat de visitants a la seu episcopal enguany sigui 
semblant a la que van tenir durant els mateixos mesos de l'any passat. El president del 
capítol de la catedral, Jaume Julià reconeix la gran variabilitat de les dades, com ho 
demostra que en els últims deu dies d'agost la proporció de visitants havia baixat un 
1% respecte a l'any 2009. Julià explica com el mes de juliol es va tancar amb un total 
de visites de 24.400 persones, en relació amb el mes d'agost, que fins aquest cap de 
setmana hi havien passat cap a 28.000 turistes. Si analitzem les dades de visitants pel 
que fa a les nacionalitats, es detecta un repunt dels turistes alemanys i francesos 
respecte als que havien visitat el temple durant els mesos de juliol i agost del 2009. 
També han crescut els turistes provinents d'Holanda, Regne Unit o Rússia. Aquestes 
dades coincideixen amb les dades de les oficines de turisme de la ciutat, que també 
havien detectat, durant el juliol, que s'havien recuperat alguns mercats centreeuropeus. 
Per contra, s'ha detectat una baixada dels visitants originaris d'Itàlia i dels Estats Units. 
Si es miren els números absoluts, els visitants principals són els francesos, catalans i 
holandesos. Per tant, cap a 5.000 ciutadans de l'Estat francès han visitat la catedral 
aquest mes d'agost, i els catalans han estat el segon col·lectiu més nombrós: han fet 
cap a 4.000 visites a la catedral aquest mes. Al darrere, hi segueixen els ciutadans 
holandesos, en tercer lloc, amb cap a 3.000 visites. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 

 
Dimarts 31 d’agost de 2010 
 

• El Fitag perd gent 
 
La desena edició del Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (Fitag), que 
organitza la Diputació de Girona i que es va celebrar de dimarts a dissabte de la 
setmana passada, va enregistrar una considerable disminució de públic respecte a 
l'edició de l'any passat (7.400). En total, han assistit a la mostra 1.000 espectadors 
menys. El balanç final assenyala que han estat 6.500 les persones que han vist algun 
dels espectacles i l'ocupació global s'ha situat, segons l'organització, que imputa el 
descens de públic al nou sistema establert d'entrades de pagament, en el 78%. S'ha 
anunciat, però, que alguns escenaris han assolit el ple absolut en totes les funcions, 
com ara la sala La Planeta i L'Alternatiu -espai gestionat per l'escola teatral El Galliner-, 
mentre que es considera que al Teatre Municipal s'ha incrementat de manera important 
la seva ocupació, malgrat que no s'ofereixen dades. El Pati de les Magnòlies ha estat 
l'espai que, segons l'organització, s'ha vist més afectat pel nou sistema de pagament 
d'entrades en algunes funcions. Aquest sistema, que s'havia ideat per evitar les cues, 
no ha assolit el seu objectiu, perquè aquestes han continuat essent-hi, ja que les 
entrades no són numerades i per tenir una bona visibilitat en els espais calia fer cua per 
assegurar-se un bon lloc. La retallada de pressupost, que va obligar a prescindir de la 
grada del pati de la Casa de Cultura, ha repercutit en la comoditat del públic -sobretot 
en la mala visibilitat-, que ja al Pati de les Magnòlies ho tenia difícil malgrat que els 
escenaris són elevats. El comunicat emès pels organitzadors del festival assenyala, 
malgrat que és de caràcter amateur i que no hi ha ni un sol programador a títol 
professional, que aquest té "la necessitat de continuar donant suport a companyies que 
aposten per fer el salt cap a la professionalització." 
Ampliar la notícia: El Punt 
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Dimecres 1 de setembre de 2010 
 

• Els 50 pisos de protecció de l'antiga plaça de toros i de Mas Masó tenen 189 
candidats 

 
Els pisos de protecció oficial de les promocions de l'antiga plaça de toros i del Mas Masó 
tenen 189 candidats. En total s'han de sortejar cinquanta habitatges de lloguer. El 
sorteig es farà el 28 de setembre, al saló de Plens de l'Ajuntament. En total s'havien 
presentat 341 persones, però 151 han estat excloses per no complir els requisits i una 
altra candidat hi ha renunciat voluntàriament. Els DNI de les persones admeses es pot 
consultar al tauler d'edictes de l'ajuntament i a l'Oficina d'Informació i Atenció 
Ciutadana, al Butlletí Oficial de Província de Girona i la pàgina web de l'Ajuntament 
(www.girona.cat) i a l'Oficina Municipal d'Habitatge. Hi ha diversos motius d'exclusió. 
En molts casos no es compleix els requisits d'empadronament. També hi ha casos en 
què no es compleix els criteris de residència permanent, els ingressos màxims o mínims 
i, fins i tot, hi ha alguna persona que volia optar a un pis quan ja té un altre habitatge 
de protecció. Hi ha diverses peticions que, momentàniament, s'han rebutjat perquè 
tenien pendent entregar algun tipus de documentació. Hi haurà trenta habitatges de 
protecció oficial al Mas Masó (de dos i tres habitacions) i una vintena més a l'antiga 
plaça de toros (de dues habitacions). Tots tenen aparcaments i la majoria traster. El 
lloguer serà entorn dels 400 euros cada habitatge. Dels cinquanta pisos, 41 estan 
destinats a persones d'entre 18 i 35 anys. L'Ajuntament ha decidit que aquestes dues 
promocions apostin per la joventut, i donar compliment així del Pla Local de Joventut. 
El Pla preveu que la meitat de pisos de protecció oficial promoguts per l'Ajuntament 
sigui per a joves. Com que els 25 pisos sortejats al gener al carrer Guadiana van 
destinar-se a famílies, es compleix el Pla Local de Joventut augmentant els pisos 
destinats per als joves en aquestes altres dues promocions. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dijous 2 de setembre de 2010 
 

• La Generalitat preveu que Girona i l'entorn arribin als 215.000 habitants el 
2026 

 
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha aprovat 
definitivament el pla director del sistema urbà de Girona, l'eina que ordenarà el 
creixement territorial i de les infraestructures de catorze municipis fins al 2026. Després 
de diversos tràmits i anys d'elaboració del document, al final el pla fa una previsió de 
creixement demogràfic de fins als 215.000 habitants per al 2026, un creixement molt 
important respecte als 143.000 habitants amb què compta el pla. Els municipis inclosos 
són Girona, Salt, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Aiguaviva, Bescanó, Celrà, Fornells 
de la Selva, Llambilles, Quart, Riudellots, Sant Gregori, Vilablareix i Vilobí d'Onyar. El 
pla defineix aquesta zona com "un dels territoris amb major dinamisme i expectatives 
del país", i considera que amb les ampliacions que hi ha d'haver en infraestructures es 
tracta d'un sistema urbà amb una gran capacitat de creixement. Precisament, i pel que 
fa a infraestructures, el pla preveu el desdoblament de l'N-II, l'autopista i l'eix 
transversal, la variant de Bescanó, l'eix transversal ferroviari i la potenciació d'un 
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sistema de rodalies entre Flaçà i l'aeroport per la via del tren convencional, amb noves 
estacions intermèdies, com ara prop del Pont Major de Girona. Pel que fa als sòls de 
protecció, un 70% es considera sòl de protecció especial, incloent-hi els espais ja 
protegits. A més, destaca el corredor ecològic per connectar les Gavarres i el volcà de la 
Crosa, i la protecció de zones com les muntanyes de Rocacorba, l'espai dels Gambals, el 
Montaspre o les muntanyes de Sant Roc, Can Soms i el puig de Can Grau. Pel que fa al 
desenvolupament urbà, el pla inclou el que els municipis han anat aprovant en els seus 
plans d'ordenació urbanística, però dóna diverses directrius de futur, sobretot per 
augmentar la densitat urbana allà on ja hi ha més població. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 
 

• Nadal aprova el pla que preveu 33.000 nous habitatges 
 

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha aprovat 
definitvament el Pla Director Urbanístic (PDU) del Sistema Urbà de Girona. Un pla que, 
entre d'altres aspectes, preveu un creixement urbà de fins a 33.000 habitatges per al 
2026 i organitza les xarxes de mobilitat. Especialment les de l'entorn de l'aeroport de 
Girona, que està previst com "l'element bàsic del nus intermodal de transport". El 
document afecta 12 municipis de la comarca del Gironès i dos de la Selva que engloben 
fins a 304 quilòmetres quadrats. Durant els darrers quinze anys, la població de la zona 
ha crescut un 29%, fins arribar als 143.016 habitants, i amb la perspectiva, el pla 
contempla arribar fins als 215.000 habitants per al 2026. El pla va començar a caminar 
l'agost de 2007. Durant el període d'informació pública es van rebre un total de 397 
escrits d'al·legacions, de les quals només 42 eren diferents, i des d'aleshores s'ha anat 
adequant "el possible" a les demandes dels ajunatemtns i persones interessades en el 
projecte. El pla defineix d'una banda els tipus de sòl i els diferents graus de protecció 
així com els corredors de protecció paisatgística i els sectors de sòl urbà on es preveu el 
futur creixement de la demanada d'habitatges. Un dels aspectes més destacats del 
document és la previsió d'infraestrucutres de mobilitat, tant de la Generalitat com de 
l'Estat. I en aquest sentit, un dels punts estrella és la xarxa de rodalies que proposa 
potenciar un recorregut des de Flaçà fins a l'aeroport amb altes freqüències de pas. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Divendres 3 de setembre de 2010 
 

• Deu multes setmanals al Barri Vell de Girona 
 

L'Ajuntament de Girona sanciona cada setmana deu conductors per circular de manera 
reiterada pel Barri Vell sense disposar del permís pertinent per entrar en aquesta zona. 
Des del febrer del 2007 una càmera controla a la plaça Catalunya els vehicles que 
s'endinsen al casc antic, i només s'hi permet el pas tres vegades en un trimestre. El 
consistori fa la vista grossa i només sanciona els casos d'ús reiterat amb multes de fins 
a 200 euros. De mitjana hi passen cada dia uns 1.500 vehicles, dels quals 400 ho fan 
sense tenir-ne permís. La majoria dels usuaris són transportistes o veïns del mateix 
barri, ja que la càmera ha funcionat com a element per dissuadir els conductors. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 

• La càmera del Barri Vell redueix el trànsit a la meitat 
 

Fa tres anys que l'Ajuntament de Girona va instal·lar una càmera que vigilava quins 
vehicles entraven al Barri Vell sense autorització. La principal voluntat era reduir el 
trànsit i fer que en aquesta zona emblemàtica de la ciutat hi tinguessin prioritat els 
vianants. Després d'aquests anys, el trànsit ha passat dels 2.800 vehicles que 
diàriament passaven pel pont de Pedra a només 1.500, pràcticament la meitat. Tot i 
que hi ha ciutadans que creuen que la càmera no sanciona -s'hi pot passar tres 
vegades al trimestre sense ser multat-, des de l'Ajuntament alerten que qui en fa un ús 
abusiu pot rebre una multa de 200 euros a casa. Actualment, una desena de 
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conductors són multats cada setmana. La càmera detecta, de mitjana diària, uns 1.500 
vehicles que passen pel pont de Pedra per entrar al Barri Vell. Fa tres anys eren 2.800. 
Dels 1.500 vehicles que hi passen diàriament , un total de 1.100 estan autoritzats per 
fer-ho ja sigui per ser transportistes, veïns del barri o d'altres persones que han avisat 
l'Ajuntament perquè han de passar sovint davant la càmera. En canvi, uns 400 
conductors passen sense permís. Tots els vehicles que no tenen autorització per 
passar-hi poden fer-ho, sense ser sancionats, un màxim de tres vegades per trimestre. 
L'Ajuntament però fa la vista grossa amb els cotxes que superen aquest límit i només 
sancionen si es tracta d'un cas reiterat. Aquesta situació ha generat comentaris entre 
els veïns de la ciutat que han arribat a qualificar de "llegenda urbana" que aquesta 
càmera sancioni. La regidora ha volgut desmentir que els que passen pel barri quedin 
impunes i ha assegurat que cada setmana es posen una desena de multes, per import 
de 200 euros, a conductors que fan cas omís de la prohibició de circulació. Ara bé, 
Salamaña ha explicat que el nombre de conductors sancionats ha disminuït 
significativament respecte als primers mesos de funcionament de la càmera. Les multes 
han passat d'una mitjana de 80 sancions per setmana a només una desena. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

• Presentació Girona ofereix 286 recursos educatius 
 

El Teatre-Centre Cívic de Sant Narcís va acollir la presentació del Programa de Recursos 
Educatius per al curs 2010-11. Aquest any el programa engloba 286 activitats de 
diverses àrees i equipaments, així com d'entitats ciutadanes, relacionades amb el 
coneixement de la ciutat, història de l'art, ciència o l'educació mediambiental. L'acte va 
comptar amb la presència de del professor de la Universitat de Girona Miquel Duran. 
Com a novetat, aquest any hi va haver una mostra de materials i recursos educatius. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

• Girona renova un terç dels recursos educatius 
 

Un terç dels recursos educatius de la ciutat de Girona s'han renovat per aquest curs 
que està a punt de començar. Així ho va explicar ahir en la presentació de totes les 
activitats la regidora d'Educació, Núria Terés. Aquest any la capital gironina posarà al 
servei d'escoles i instituts 286 recursos educatius, la qual cosa significa un creixement 
d'un 10% respecte del curs passat. Terés va posar en relleu la voluntat que "cada cop 
més els recursos s'adeqüin més a les necessitats reals dels centres educatius". Les 
novetats són múltiples en camps com ara el científic a través de la química, lligar 
cinema i medi ambient, visites en horts o recursos sobre la igualtat de gènere, entre 
moltes novetats més. La presentació es va fer en el renovat teatre del centre cívic de 
Sant Narcís i també va tenir la participació de l'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, i el 
catedràtic de la UdG, Miquel Duran. El consistori va canviar el format de la presentació, 
ja que des de mitja tarda els diversos recursos educatius i els materials que s'utilitzen 
es podien conèixer a les diverses taules distribuïdes pel centre cívic. Així es volia 
apropar i millorar la coneixença de les múltiples possibilitats que s'ofereixen amb els 
recursos educatius. L'any passat tots els alumnes de la ciutat van participar almenys en 
una activitat proposada pel consistori i es van fer prop de 70.000 usos, ja que alguns 
alumnes van participar en més d'un recurs. També es fan propostes per a tot el curs o 
a les escoles bressol. 
Ampliar la notícia: El Punt 

 
 
Divendres 10 de setembre de 2010 
 

• Al mal temps, bona Temporada Alta 
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El Festival Temporada Alta, que es farà a Girona i Salt de l'1 d'octubre al 12 de 
desembre, té la seva pròpia recepta per torejar la crisi. Per una banda, ampliar públic. 
El festival ha programat més espectacles familiars, inclou artistes proposats per 
associacions d'immigrants per captar aquest públic i, a més, abaixa el preu d'algunes 
localitats. En la programació també destaca la forta presència de noms internacionals 
que es conjuguen però, de manera equilibrada, amb artistes catalans. En la línia de 
l'any passat, els organitzadors volen acabar amb l'escena de gent sense entrada 
esperant per entrar al teatre. Per això, posen a la venda 6.000 entrades més que al 
2009, arribant a les 52.600. El festival compta amb un pressupost de més de 2,7 
milions d'euros, una xifra lleugerament superior a la del 2009 (que era d'uns 2,3 milions 
d'euros). A més, es posaran a la venda unes 6.000 entrades més que el 2009, de 
46.594 a 52.608. A banda d'intentar mitigar el fet que hi hagués gent que es quedava 
sense entrada, aquest augment també permetrà oferir preus més econòmics i arribar 
així a un nombre més elevat d'espectadors. Sunyer es va mostrar convençut que 
superaran el 80% d'ocupació. Temporada Alta treballa amb la intenció de potenciar 
l'arribada de les noves produccions estrangeres. Per aquesta raó, aquest any hi haurà 
30 espectacles de fora de Catalunya: cinc de la resta d'Espanya i 25 de fora de l'estat. 
Temporada Alta, però, també vol funcionar com a motor de creació escènica catalana, 
per això, en estreta relació amb El Canal i el Centre d'Arts Escèniques Girona/Salt, 
produeix, coprodueix i col·labora en la producció de 25 espectacles. Sunyer va voler 
remarcar que l'actual situació de crisi econòmica marcarà la programació dels pròxims 
anys. En aquest sentit, va puntualitzar que s'han esforçat per fer una programació 
"molt àmplia" dirigida a un gran ventall de públics; perquè l'obsessió del festival és 
intentar que cada vegada hi hagi més públic. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

• Els espectacles forans són el punt fort de Temporada Alta 
 

Les presentacions de Temporada Alta, el Festival de Tardor de Catalunya de Girona i 
Salt, que arriba a la dinovena edició, s'estan convertint en una marató. Les institucions 
haurien d'arribar a un acord i cedir el protagonisme al director artístic, Salvador Sunyer, 
que és el que realment en sap, de la qüestió, i així l'acte no duraria més d'una hora i 
mitja. El cas és que al punt fort d'aquesta dinovena edició del festival són els 
espectacles forans. En total són 76 propostes, dues més que l'any passat, les 
programades entre l'1 d'octubre i el 12 de desembre a Girona, Salt i Bescanó -s'hi 
incorpora per primer any, amb la voluntat de restar-hi—, de les quals 24 són estrenes 
absolutes, 12 són estrenes a l'Estat i 6 són estrenes al país, i tot, amb un pressupost de 
2,7 milions d'euros. S'augmenta en 6.000 el nombre d'entrades que es posaran a la 
venda, que seran 52.000. La coproducció o col·laboració continua essent la fórmula 
preferida i s'aplica en 25 propostes. Carles Santos obrirà un festival en què l'aportació 
de les institucions s'ha mantingut, i en què participaran creadors que són referència 
internacional, com Fabre, Lupa, Pennigton, Platel, Tolcachir, Cassiers o Mouawad, 
aquests dos darrers debutants al festival. Sunyer va refermar, però, el compromís del 
festival amb els creadors catalans, i 32 dels espectacles són de creació del país. 
Ampliar la notícia: El Punt 

 
 
Diumenge 12 de setembre de 2010 
 

• El nivell d'ocupació hotelera a Girona ha baixat un 15% durant aquest estiu 
 

El contagi d'una mala situació econòmica a gran part dels països ha afectat 
sensiblement l'activitat turística a Girona i a la seva àrea urbana. Tant és així, que 
segons l'Associació d'Hostaleria Girona i Radial, el percentatge ocupacional de turistes 
que es van allotjar als hotels de la ciutat i a la seva àrea metropolitana va viure una 
davallada d'entre un 12 i un 15% respecte als resultats enregistrats durant l'estiu de 
l'exercici anterior. Només el mes d'agost, amb un 67% d'ocupació hotelera, va llimar les 
diferències pel que fa els valors comptabilitzats l'any passat. Els mesos de juny i juliol 
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d'enguany, d'altra banda, van mostrar uns nivells percentuals d'ocupació del 63 i 60% 
respectivament. La decadència del rendiment hoteler no va ser l'únic aspecte negatiu 
que s'ha evidenciat durant la temporada vigent. El preu mig ofert pels hotels, una 
quantitat variable segons el tipus d'establiment, també va patir una reducció entre un 5 
i un 10% respecte a l'any 2009. Pernoctacions sense canvis No tant perceptible com 
l'ocupació o la tarifa de preus va ser la mitjana de pernoctacions. Segons el gerent de 
l'Associació d'Hostaleria Girona i Radial, Jesús Pastor, les estades dels turistes durant 
aquest any van presentar una duració mitjana d'1,8 dies. Aquesta xifra, "bastant 
similar" a la registrada durant els mesos estiuencs de l'any passat, podria haver sofert 
"un petit i moderat" retrocés si es compara amb els índexs d'edicions anteriors. Més 
optimistes van ser els resultats de les pernoctacions durant el mes d'agost, per molts el 
període mensual que millor representa l'essència estival. En aquest sentit, segons va 
apuntar l'Oficina de Turisme de Girona, en aquesta època les estades nocturnes als 
hotels de la ciutat van augmentar "lleugerament", un hàbit turístic que va permetre als 
estiuejants aprofitar la condició neuràlgica de la ciutat de Girona per desplaçar-se a 
altres localitzacions d'interès turístic. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimarts 14 de setembre de 2010 
 

• El nivell d'ocupació hotelera a Girona ha baixat un 15% 
 

El contagi d'una mala situació econòmica a gran part dels països ha afectat 
sensiblement l'activitat turística a Girona i a la seva àrea urbana. Tant és així, que 
segons l'Associació d'Hostaleria Girona i Radial, el percentatge ocupacional de turistes 
que es van allotjar als hotels de la ciutat i a la seva àrea metropolitana va viure una 
davallada d'entre un 12 i un 15% respecte als resultats enregistrats durant l'estiu de 
l'exercici anterior. Només el mes d'agost, amb un 67% d'ocupació hotelera, va llimar les 
diferències pel que fa els valors comptabilitzats l'any passat. Els mesos de juny i juliol 
d'enguany, d'altra banda, van mostrar uns nivells percentuals d'ocupació del 63 i 60% 
respectivament. La decadència del rendiment hoteler no va ser l'únic aspecte negatiu 
que s'ha evidenciat durant la temporada vigent. El preu mig ofert pels hotels, una 
quantitat variable segons el tipus d'establiment, també va patir una reducció entre un 5 
i un 10% respecte a l'any 2009. Pernoctacions sense canvis No tant perceptible com 
l'ocupació o la tarifa de preus va ser la mitjana de pernoctacions. Segons el gerent de 
l'Associació d'Hostaleria Girona i Radial, Jesús Pastor, les estades dels turistes durant 
aquest any van presentar una duració mitjana d'1,8 dies. Aquesta xifra, "bastant 
similar" a la registrada durant els mesos estiuencs de l'any passat, podria haver sofert 
"un petit i moderat" retrocés si es compara amb els índexs d'edicions anteriors. Més 
optimistes van ser els resultats de les pernoctacions durant el mes d'agost, per molts el 
període mensual que millor representa l'essència estival. En aquest sentit, segons va 
apuntar l'Oficina de Turisme de Girona, en aquesta època les estades nocturnes als 
hotels de la ciutat van augmentar "lleugerament", un hàbit turístic que va permetre als 
estiuejants aprofitar la condició neuràlgica de la ciutat de Girona per desplaçar-se a 
altres localitzacions d'interès turístic. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
• Girona ha matriculat fora de termini 721 alumnes  
 

L'oficina municipal d'escolarització de Girona ha atès al juliol i l'agost 721 peticions de 
matriculació, mentre que en el mateix període de l'any passat van ser 562. Aquest 
increment del nombre d'alumnes que han arribat fora del termini de preinscripció és 
degut al fet que "la mobilitat cada cop és més gran, i això fa que hi hagi més famílies 
de fora que s'instal·lin a Girona en qualsevol època de l'any", segons va indicar la 
regidora d'Educació de l'Ajuntament, Núria Terés. Pel que fa a les persones provinents 
d'altres països, el nombre ha baixat lleugerament. Queden 534 vacants d'infantil i 
primària als centres, però Terés destaca que "moltes vegades les places no s'adeqüen a 
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les necessitats". "Faltarien més places a tots els centres per distribuir de manera 
homogènia els escolars", indica. Pel que fa als estudis de secundària, queden 51 places 
en centres públics i 136 en privats concertats. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 
 

Dijous 16 de setembre de 2010 
 

• La Girocleta pedala a bon ritme en el seu primer any 
 

El servei de lloguer públic de bicicletes de Girona, la Girocleta, compleix aquest 
setembre el primer any de funcionament amb més de 1.100 usuaris i dues estacions 
noves a la plaça Miquel de Palol i a l'avinguda Montilivi. Per garantir el servei, 
l'Ajuntament ha comprat 100 noves bicicletes, que s'afegeixen a les 160 ja existents. A 
més, d'aquí a dos anys, es preveu que el servei s'integri també amb el de transport 
públic, i que una única targeta sigui vàlida per agafar tant les bicicletes de lloguer com 
viatges amb autobusos urbans. En paral·lel, l'Ajuntament de Girona també treballa per 
implantar un sistema d'aparcaments segurs per a les bicicletes privades. D'ençà que la 
Girocleta va començar a pedalar, ara fa un any, el número d'usuaris del servei ha anat 
creixent fins a arribar als 1.155 actuals. L'alcaldessa va explicar que s'han escollit 
aquests dos nous sectors per donar servei als veïns del barri Devesa-Güell i, en el cas 
de Montilivi, "per la proximitat que hi ha amb la universitat". A més, aquest setembre 
l'Ajuntament també ha ampliat amb deu noves places cadascuna de les estacions de 
Girocleta situades a la biblioteca Ernest Lluch i a Emili Grahit. En paral·lel, l'Ajuntament 
també ha adquirit 100 noves bicicletes, que se sumen a les 160 que fins ara hi havia, i 
que incorporen les millores suggerides pels usuaris. Pel que fa als usos, l'estudi que ha 
fet l'Ajuntament demostra que la majoria dels socis són joves, amb edats compreses 
entre els 25 i els 34 anys (41,7% del total). L'estadística també recull que, pel que fa a 
sexes, la tipologia d'usuari és bastant equilibrada (52% d'homes davant el 48% de 
dones). L'estudi permet concloure que, fonamentalment, els usuaris de la Girocleta 
utilitzen el servei per anar o tornar de la feina. I és que la majoria dels lloguers se 
situen a les franges horàries que van de les set a les nou del vespre, de les dues a les 
quatre de la tarda, i de les vuit a les nou del matí. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

• La Girocleta fa un any i no la volen fer créixer gaire més 
 

La Girocleta està a punt de complir un any i l'Ajuntament de Girona fa un balanç positiu 
del que ha suposat la implantació d'aquest nou sistema de mobilitat. Actualment hi ha 
més de 1.100 usuaris actius que utilitzen el servei habitualment, i ahir es van posar en 
servei dues estacions noves, una a la plaça Miquel de Palol, al sector Devesa-Güell, i 
una altra a l'avinguda Lluís Pericot. La primera tindrà 30 aparcaments individuals i la 
segona, 20. De fet, i coincidint amb l'aniversari, hi ha altres novetats, com la compra de 
100 bicicletes més amb algunes millores que han reclamat els usuaris, com ara reforços 
a l'ancoratge dels seients i els parafangs i timbres antivandàlics. D'aquesta manera, ara 
hi ha 260 bicicletes per al servei i 279 aparcaments, 70 més dels que hi havia fins ara. 
A part dels 50 aparcaments de les noves estacions, s'han afegit deu places més als 
punts d'Emili Grahit i de la Biblioteca Ernest Lluch. Aquests increments demostren que 
el servei funciona, segons ha explicat l'Ajuntament, que també ha remarcat, però, que 
el servei té un límit per les pròpies característiques de la ciutat, que no està gaire lluny 
del servei que hi ha actualment. Segons les dades d'aquest any en funcionament, 
l'estació de la plaça Catalunya és la més utilitzada, seguida de les que hi ha a la 
Biblioteca Ernest Lluch i a Emili Grahit, mentre que la de la Biblioteca Antònia Adroher 
és la que menys usuaris té. Els viatges es concentren entre setmana i es reparteixen 
durant del dia, sobretot en les hores d'entrada i sortida de la feina. LA XIFRA 52% dels 
usuaris de la Girocleta són homes, i el 48% restant són dones. LA DATA 25.09.09 És 
quan es va posar en servei la Girocleta, fa gairebé un any, amb vuit parades i 175 
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abonats. LA XIFRA 1.155 usuaris actius del servei; malgrat que n'hi ha molts més que 
paguen, aquests són els qui més l'utilitzen. 
Ampliar la notícia: El Punt 

 
 
Dilluns 20 de setembre de 2010 
 

• El 25% dels vehicles suspèn la ITV a Girona per una deficiència greu 
 

El quart aniversari marca un abans i un després en la vida d'un automòbil, ja que, per 
primera vegada, ha de passar la inspecció tècnica de vehicles (ITV). Del total de 
turismes, motocicletes, camions i autobusos, entre d'altres, que van acudir durant el 
primer semestre a una de les set estacions ubicades a les comarques de Girona, el 
24,72% van suspendre la revisió per un defecte greu. Pel que fa a la tipologia de 
defectes greus detectats en els sis primers mesos de l'any, un de cada quatre vehicles 
va suspendre per superar els límits de contaminació, el 23,51% per tenir un problema 
en els pneumàtics o suspensions, el 16,33% per un defecte en els frens i el 11,57% per 
problemes amb el condicionament exterior de l'automòbil. L'estadística de la Inspecció 
Tècnica (ITV) reflexa que la gran majoria de vehicles supera la revisió sense problemes. 
El 70% passa la inspecció i pot seguir circulant perquè no s'hi ha detectat cap problema 
o només un defecte lleu. Tots els vehicles estan obligats a passar l'examen d'inspecció 
tècnica. No fer-ho té càstig: 150 euros de multa pels vehicles que tinguin la ITV 
caducada. Quan acudir a la cita? Per regla general, estan obligats a passar la primera 
ITV els vehicles d'ús privat que tinguin quatre anys d'antiguitat. A partir d'aquest 
moment, la visita obligatòria es repeteix cada dos anys fins que el vehicle compleixi la 
primera dècada. Després la periodicitat de la revisió és anual. Les motocicletes també 
estan exemptes de passar per les estacions de la inspecció tècnica de vehicles durant 
els seus primers quatre anys de vida. A partir d'aquest moment, la revisió és bianual. El 
preu de la inspecció d'un turisme dièsel és de 39,70 euros, un 63,64% més cara que a 
Astúries, la comunitat autònoma de l'Estat espanyol, on la ITV és més barata, segons 
un estudi de Facua-Consumidors en Acció. A l'altre costat de la balança se situa 
València, on passar l'examen d'un dièsel s'enfila fins als 65,20 euros, un 64,23% més 
que a Catalunya.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimarts 28 de setembre de 2010 
  

• Les vagues generals a Girona 
 

La vaga general del 20 de juny de 1985 fou convocada per CCOO i altres sindicats 
minoritaris per anar contra la llei de pensions, que augmentava el període de càlcul de 
les pensions de dos a vuit anys. Segons CCOO van parar 7.000 treballadors i segons el 
Govern Civil, 3.457. La vaga general del 14 de desembre de 1988 va ser convocada per 
la UGT i CCOO. Es protestava contra la retirada del pla d'ocupació juvenil i contra la 
política econòmica del govern. Els sindicats van xifrar el seguiment entre el 85 i el 92%. 
No van treballar 150.000 persones i els comerços van tancar per por. La manifestació 
de Girona, va aplegar 4.000 manifestants segons la Guàrdia Urbana i 8.000 segons els 
organitzadors. La vaga general del 28 de maig de 1992 anava signada per UGT i CCOO 
i la secundaven ELA-STV i LAB. La protesta anava dirigida contra la retallada de les 
prestacions d'atur i contra el projecte de llei de vaga. El seguiment per als sindicats va 
ser del 65% dels gironins; govern i patronal el van xifrar en un 6%. La manifestació, 
celebrada a les 8 del vespre, va aplegar unes 500 persones. La vaga general del 27 de 
gener de 1994 va obeir a la crida de CCOO, UGT, USO, CGT i CIG. La protesta anava 
contra les retallades socials i la Reforma Laboral del Govern. La vaga fou seguida per 
un 26% segons la patronal i un 60% segons els sindicats. La manifestació, va reunir 
entre 5.000 i 7.000 persones. Va acabar amb incidents a Girona, quan 1.500 
manifestants es va adreçar a l'Hipercor. La vaga general de 20 de juny de 2002 va ser 
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convocada per UGT i CCOO. Es protestava contra la Reforma de la Protecció de l'Atur. 
Segons els sindicats tingué un seguiment del 86%; per a la patronal, del 50%; per a la 
Generalitat, del 40%; i per al govern d'Aznar, del 17%. La manifestació va ser la més 
multitudinària de la història de Girona: 12.000 gironins i gironines segons els 
organitzadors; 8.000 segons la policia municipal i 6.000 en les estimacions dels Mossos. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimecres 29 de setembre de 2010 
  

• Girona adjudica els 50 pisos de protecció al sector Mas Masó i a l'antiga 
plaça de toros 

 
El saló de plens de l'Ajuntament de Girona va ser l'escenari ahir al migdia del sorteig 
per a l'adjudicació de cinquanta pisos de protecció oficial repartits entre el Mas Masó i 
l'antiga plaça de toros. Hi havia 197 aspirants als pisos, la majoria dels quals eren 
joves, tal com marcava un dels requisits del sorteig, segons el Pla Local de Joventut. En 
total, 41 pisos eren per la franja d'edat que es considera "jove", de 18 a 35 anys. El 
sorteig va generar moments d'alegria als qui va tocar els pisos i decepció entre els que 
no van sortir escollit. Hi ha trenta habitatges de protecció oficial al Mas Masó (de dos i 
tres habitacions) i una vintena més a l'antiga plaça de toros (de dues habitacions). Tots 
tenen aparcaments i la majoria traster. El lloguer dels habitatges s'ha fixat entorn als 
400 euros cada habitatge. En total s'havien presentat 341 persones, però uns 140 van 
quedar exclosos per no complir els requisits o van renunciar-hi voluntàriament. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
• Sortegen 50 pisos de protecció a Girona 
 
El sorteig de cinquanta pisos de protecció oficial a Girona va omplir el saló de plens de 
l'Ajuntament per seguir les evolucions de l'adjudicació. En concret 189 persones 
optaven als 30 pisos del sector de Mas Masó i els 20 habitatges de l'antiga plaça de 
toros de la ciutat. El consistori va rebre més de 340 sol·licituds i finalment 189 optaven 
a disposar del lloguer per a 5 anys d'aquests pisos. El regidor de serveis socials, Joan 
Olòriz, avançava ahir la voluntat perquè abans de final d'any es puguin entregar les 
claus als sol·licitants que van obtenir un habitatge a través del sorteig. Olòriz considera 
que el centenar de pisos de lloguer que el consistori tindrà a la ciutat "situen 
l'Ajuntament com un operador de lloguer més". A més, subratlla l'esforç del consistori 
per a la construcció d'aquests habitatges, per bé que reconeix que "no complirem el pla 
de mandat per l'endarreriment de la urbanització de Domeny", on s'hi preveien uns 600 
pisos de protecció. Malgrat que 140 es van quedar sense habitatge, Olòriz explica que 
són pisos amb alta mobilitat i que sovint la gent de la llista d'espera poden accedir-hi en 
uns mesos. 
Ampliar la notícia: El Punt 
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Dissabte 2 d’octubre de 2010 
 

• La Sopa obre el centre de dia que facilita dutxes i menjar a transeünts i 
sense sostre 

 
El centre d'acolliment La Sopa de Girona és dels únics de Catalunya que cobreix les 
necessitats bàsiques dels sense sostre, però, alhora, treballa al carrer per intentar que 
les persones amb drogoaddicció o malalties mentals acceptin ser tractades. És el centre 
de dia, un espai per a 30 persones on els sense sostre i transeünts poden anar a 
descansar, llegir, dutxar-se o fer una tassa de caldo. Aquestes places s'afegeixen a les 
50 per a persones amb pla de treball i les 20 places que s'ofereixen als pisos tutelats. 
La consellera d'Acció Social, Carme Capdevila, va inaugurar les instal·lacions. La Sopa 
és l'únic centre públic de les comarques gironines que dóna assistència als sense sostre 
i aquelles persones que necessiten menjar, dutxar-se o, simplement, escalfar-se perquè 
viuen al carrer. Actualment, l'edifici té cinc plantes i té una capacitat per acollir unes 80 
persones. A més, també disposa de pisos tutelats on viuen unes altres 20 persones. No 
tothom pot estar-se a la Sopa de manera il·limitada. Als transeünts se'ls demana que 
vulguin deixar les drogues i l'alcohol i acollir-se a un pla de treball per reinsertar-se a la 
societat. Amb l'ampliació, s'han creat dues places més per al centre de treball fins a 
arribar a les 50 places. Només al 2009, La Sopa va atendre a nivell assistencial 945 
persones, en la seva majoria homes (851) i dels quals un 68% eren d'origen immigrant. 
En el servei de menjador es van servir 66.177 àpats i 19.400 entrepans. L'any passat, 
els educadors van atendre al carrer 210 persones. Amb la posada en marxa del centre 
de dia, se'ls explicarà que tenen l'opció d'anar a dutxar-se i a menjar calent a La Sopa. 
La inversió d'aquesta remodelació i ampliació ha costat 1.745.000 euros, aportats per la 
Generalitat (57%), per l'Ajuntament (28%), el Pla Únic d'Obres i Serveis (11,5%) i el 
Consorci La Sopa (3,5%).  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dilluns 4 d’octubre de 2010 
 

• L'afició al cavall atreu 46.000 persones a la fira Equus 
 

Que el món dels cavalls desperta un gran interès, ho van fer evident les prop de 46.000 
persones que entre divendres, dissabte i ahir van visitar l'edició d'Equus al Firal i a la 
Devesa. Quatres pistes amb arena, tres de cobertes i una a l'aire lliure van oferir 
espectacles continus sorprenents i exhibicions amb cavalls. Hi va haver ballets amb 
genet, animal i música perfectament sincopats, habilitats de doma, d'equilibri, 
carruatges, escenes del Far West i fins partits de Horseball, una modalitat de bàsquet 
amb jugadors a cavall. Per primera vegada s'hi va fer el campionat de l'Estat espanyol 
per autonomies, que va guanyar l'equip català després d'haver-se enfrontat al de 
Navarra, Comunitat de Madrid i Galícia. Al voltant hi havia les botigues de 
complements, de viatges o de qualsevol cosa relacionada amb el món de l'equitació. 
També s'hi va respirar passió pel cavall en els estands dels ramaders, que negociaven 
algun tracte. Segons els organitzadors, els participants han estat molt satisfets del 
volum de negoci o de contactes que s'han produït entre professionals en aquesta edició 
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de l'Equus. En total hi va haver prop de 600 caps de bestiar equí entre cavalls, eugues i 
solípedes, com l'ase català. Segons el president de l'associació ramadera Equnova, 
Esteve Bosch, el preu dels animals s'ha devaluat molt per la crisi. Per un animal que fa 
dos anys valia 3.000 euros, ara se'n paguen 1.000.  
Ampliar la notícia: El Punt 
 
 

Dimarts 5 d’octubre de 2010 
 
• Un estudi d'Indústria situa Girona com la capital de l'Estat més cara per 

comprar peix 
 

Sant Sebastià, Pamplona, Bilbao i Girona són les quatre 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 , fer la compra en aquestes quatre ciutats és entre un 17% 
i un 20% de mitjana més car que a Huelva, la més econòmica. Tot i que el context de 
crisi ha fet baixar els preus a la major part de capitals espanyoles, Girona està en el 
club de la desena de ciutats on han pujat: un 1,3% l'últim trimestre i un 0,4% en 
termes interanuals. Tot i disposar de ports pesquers i d'una nodrida indústria càrnia, 
Girona és de les ciutats més cares per comprar peix i carn. Així, comprar peix és fins a 
un 27% més car que a Huelva. En el cas de la carn, la diferència de preus amb la ciutat 
andalusa arriba al 41%. A nivell estatal, el cistell de la compra de productes 
d'alimentació ha reduït el preu un 1,6% de mitjana en l'últim any, amb descensos en 
tots els formats comercials, si bé han estat més acusats en els hipermercats, que han 
abaratit els seus productes un 3%. Aquest retrocés s'explica per l'evolució a la baixa de 
la carn (-3,7%) i dels productes envasats (-0,8%), mentre que les fruites i hortalisses 
s'han encarit un 6,5% i el peix, un 1,3%. En el cas de la "cistella econòmica", que 
inclou productes de marques blanques, el seu cost baixa un 0,8% de mitjana en el 
tercer trimestre i un 1,8% en l'últim any. L'Observatori, que analitza els preus de 187 
productes en un total de 4.137 establiments de 56 grans ciutats, posa de manifest que 
la reducció de preus ha estat dominant en les ciutats analitzades, atès que en 41 s'ha 
abaratit la cistella de la compra. En el rànquing per ensenyes, Mercadona es manté 
com la cadena més barata en la cistella d'alimentació, seguida d'Alcampo i Carrefour, 
mentre que El Corte Inglés es manté com el grup amb els preus més alts.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dijous 14 d’octubre de 2010 
 

• La compravenda d'habitatges creix un 28% a l'agost 
 

El mercat immobiliari segueix la seva progressiva recuperació. La propera restricció de 
la deducció fiscal per la compra d'habitatges a partir de gener de 2011 està animant el 
sector, que ha patit tres anys de profunda crisi. Segons va informar ahir l'Institut 
Nacional d'Estadística (INE), la compravenda d'habitatges a Girona va tornar a créixer a 
l'agost per cinquè mes consecutiu. En total es van efectuar 771 operacions a la 
demarcació durant el vuitè mes de l'any, fet que representa un increment del 28,07% 
respecte al mateix període de l'any passat. En total, a Girona es van efectuar 2.945 
transmissions de drets de propietat, 1.304 de les quals eren habitatges. A més de les 
operacions de compravenda, es van realitzar 42 donacions, 14 permutes, 183 herències 
i 294 operacions d'un altre tipus amb habitatges. Del total de 771 vendes d'habitatges, 
la gran majoria van ser en habitatges lliures (un 96,23% del total) i 29 en protegits. 
També 399 de les vendes van ser d'habitatges nous, davant 372 amb domicilis 
prèviament usats. Les comarques de Girona són l'única demarcació catalana on les 
vendes d'habitatges nous augmenten més que les operacions de transmissió 
d'habitatges vells. En relació amb el mes anterior, a les comarques de Girona les 
vendes d'habitatges van caure un 10% (857 habitatges venuts al juliol). En el conjunt 
de Catalunya, les compravendes d'habitatges van sumar 5.495 operacions a l'agost, 
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cosa que suposa un increment del 38,69% en relació amb el mateix mes del 2009. 
Aquest augment significa acumular vuit mesos consecutius d'increments. En el conjunt 
de l'Estat es van transmetre 43.817 habitatges, un increment del 29,6% en relació amb 
el 2009 i un increment del 13,8% en relació amb el mes de juliol d'aquest any. De les 
vendes registrades a Catalunya, 2.423 habitatges van ser nous i 3.072 de segona mà, 
el 30,9% i el 45,52% d'increments respectivament. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Divendres 15 d’octubre de 2010 
 

• L'inflació més elevada en 22 mesos a Girona 
 

Girona, amb una taxa interanual d'inflació del 2,8%, es manté, juntament amb Lleó, al 
capdavant del rànquing de les demarcacions de l'Estat amb la taxa anual de l'IPC més 
elevada. Els preus en relació a l'agost van pujar a Girona una dècima, igual que en el 
conjunt de l'Estat, i més que a Catalunya, on es van mantenir estables. En termes 
interanuals, Girona eixampla el diferencial de preus amb Catalunya, que fixa el seu IPC 
en el 2,4%, i Espanya (2,1%). Acabades les rebaixes i coincidint amb l'inici del curs 
escolar, la cistella de preus de sectors com la roba i calçat (+3%), el parament de la 
llar (+0,6%) o l'ensenyament van ser els que va patir una pujada més elevada de preus 
respecte a l'agost a les comarques gironines. En l'extrem contrari, destaquen les 
caigudes mensuals dels apartats d'oci i cultura (-1,1%) i d'hotels i restaurants (-0,8%). 
Amb la sèrie històrica a la mà, la taxa interanual de setembre és la més elevada dels 
últims 22 mesos, tant a Girona com en el conjunt de l'Estat. Amb el setembre, ja són 
onze els mesos consecutius en els quals aquest indicador es manté a Espanya en taxes 
positives després de vuit mesos en negatiu. En els nou primers mesos de l'any, els 
preus acumulen un increment del 0,9%. Segons les dades publicades per l'INE, la 
inflació subjacent (que no inclou els preus dels productes energètics ni dels aliments no 
elaborats) es va situar al setembre en l'1,1%, una desena superior a la registrada 
l'agost. Per la seva banda, l'Indicador de Preus al Consum Harmonitzat (IPCH) va situar 
al setembre la seva taxa anual en el 2,1%, tres dècimes per sobre de la taxa d'agost. 
Les xifres avançades per a aquest indicador, que sol coincidir amb la dada d'IPC 
general, pronosticaven un augment de dues dècimes, fins al 2%, però finalment la 
pujada ha estat més gran de l'esperada.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

 
Dissabte 16 d’octubre de 2010 
 

• El servei d'ocupació de Girona triplica la inserció laboral el 2010  
 

El servei municipal d'ocupació de Girona va trobar feina durant els primers sis mesos de 
l'any per a 373 persones, cosa que suposa triplicar les xifres respecte a l'any passat. La 
regidora de desenvolupament local i promoció de la ciutat, Cristina Alsina, va valorar 
positivament aquesta xifra, en especial "perquè suposa un increment del 184% 
respecte al mateix període de l'any passat", quan es van inserir laboralment 131 
persones. Una altra dada positiva és l'increment d'ofertes que han arribat al servei des 
de les empreses. Així en aquest primer mig any el servei municipal havia rebut 473 
ofertes, mentre que l'any passat la xifra es va quedar en poc més de 150. Alsina 
destaca la feina del servei per establir un programa d'actuació que defineix un itinerari 
en cada cas per garantir la inserció laboral. L'increment també s'ha produït en les 
persones que s'han apuntat a la cartera del servei per trobar feina i ara ja hi ha més de 
3.000 persones apuntades, un 42% més que no pas l'any passat. A l'alça la indústria 
Una altra dada positiva és la reducció dels aturats en el sector industrial que va 
registrar la ciutat de Girona al mes de setembre, quan es va reduir un 10,3% el 
percentatge d'aturats en aquest sector. Tot i això, Alsina va subratllar que com a 
contrapunt negatiu "es detecta una disminució dels contractes indefinits que es 
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realitzen". Malgrat l'augment de contractes del mes passat, la ciutat de Girona té en 
l'actualitat prop de 6.600 aturats. Els perfils més perjudicats són els ciutadans amb un 
nivell més baix de formació, però es detecta una millora entre els més joves.  
Ampliar la notícia: El Punt 
 
 

Dilluns 18 d’octubre de 2010 
 

• Girona registra el pitjor agost dels últims 15 anys per a la creació de noves 
empreses 

 
Girona va registrar el mes d'agost la creació de 79 noves societats mercantils. Es tracta 
de la xifra més baixa de la història registrada a la demarcació des que l'Institut 
d'Estadística va iniciar (1995) el comput a nivell provincial. Tot i que la creació 
d'empreses cau un 21% respecte a l'agost de l'any passat, és lleugerament millor que 
la del juliol d'aquest any, quan només es van crear 76 noves societats. Aquestes dades, 
que mostren la incapacitat per tirar endavant nous projectes empresarials a la 
demarcació, coincideixen amb la disminució del cens d'empreses que cotitzen a la 
Seguretat Social a Girona. A finals de setembre, hi havia a Girona 27.396 empreses 
(sense comptar els autònoms) unes 800 menys que a finals d'agost. Per promoure la 
creació de noves empreses, la patronal Pimec va demanar ahir unes "vacances fiscals" 
de dos anys per als projectes empresarials de nova creació. A diferència de Girona, en 
el conjunt de l'Estat, la dinàmica de creació d'empreses ja és positiva. A Espanya es van 
crear l'agost 4.850 societats mercantils, xifra un 4% superior a la del mateix mes de 
l'any passat. Segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), és el vuitè augment que 
registra la creació d'empreses al nostre país encara que el problema és que en 
comparació del mes anterior el descens va ser del 27%, fet que demostra que el teixit 
empresarial recupera a pas molt lent el terreny perdut després de l'exercici dolent 
viscut el 2009. Per a la constitució d'aquestes empreses es van subscriure gairebé 500 
milions d'euros, un 232,8% més que en el mateix mes de 2009. El capital subscrit per 
les societats mercantils creades a l'agost de 2010 es va multiplicar per 17 en taxa 
interanual en el cas de les anònimes, i va augmentar un 19% en el cas de les limitades. 
Quant al capital subscrit per les societats que van ampliar capital, es va registrar un 
ascens del 9,6% en taxa interanual per a les anònimes i un descens del 56,5% per a 
les limitades.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimarts 19 d’octubre de 2010 
 

• Un estudi quantifica que a la zona urbana de Girona hi ha 31.000 arbres 
 

Un minuciós estudi realitzat en els últims mesos ha certificat que a la ciutat de Girona hi 
ha prop de 28.400 arbres, sense comptar les zones plenament forestals de la rodalia de 
la ciutat. A aquesta quantitat tampoc hi ha comptabilitzats els 2.600 plàtans històrics de 
la Devesa, un fet que eleva el nombre d'arbres a la trama urbana de Girona fins als 
31.000. Per barris, el més arbrat és el sector de Palau i Mas Xirgu, amb gairebé 5.000 
arbres, així com el sector de l'Eixample sud, que supera els 4.800. En aquestes zones hi 
proliferen les àrees verdes espaioses com a conseqüència del creixement urbà més 
tardà que s'ha fent els últims anys i que ha permès establir més espais de protecció i 
zones verdes d'esbarjo. En especial, el sector de Palau, on en les zones habitades 
conviuen amb espais d'arbredes. Una altra zona en la qual la presència d'arbrat és molt 
important és a l'esquerra del Ter, amb prop de 4.300 arbres quantificats. Per contra, els 
barris amb un nombre més baix d'arbres són el sector est, amb 2.340 exemplars i al 
darrere encara hi ha la zona de Montjuïc i el Pont Major. En aquest cas, cal tenir en 
compte que es troben en espais molt propers a sectors forestals que no han entrat en 
l'estudi en qüestió. Pel que fa a les espècies amb més presència a Girona són el til·ler, 
les robínies, el castanyer d'Índies, l'acer negundo, el roure i el lledoner, sense oblidar 
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els plàtans, que a banda de la Devesa també són presents en diversos punts de la 
ciutat. La sistematització de l'arbrat de la ciutat permet conèixer més bé la distribució i 
les accions que caldrà fer en un futur. L'informe també avalua els terrenys de zones 
verdes que té Girona, com per exemples els 165.000 metres quadrats de sauló o els 
51.000 de parterres. L'informe quantifica que Girona disposa de 15 hectàrees de gespa 
amb reg i 40 més sense reg, arribant així a un total de 56 hectàrees.  
Ampliar la notícia: El Punt 
 
 

Dimecres 20 d’octubre de 2010 
 

• El PUOSC subvenciona 203 actuacions amb 34,3 milions 
 

El Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) pel 2011 preveu una inversió global 
de 165.263.545,48 euros repartides en 1.171 actuacions. D'aquests diners, 
34.309.822,76 euros corresponen a les comarques gironines distribuïts en ajuts per a 
203 obres. A aquestes dades, però, cal sumar-hi 3 milions i escaig corresponents a la 
Cerdanya gironina -11 actuacions- que la Generalitat inclou en el capítol corresponent a 
l'Alt Pirineu. L'aportació per a l'any vinent, que ahir va ser aprovada en el Consell de 
Govern de la Generalitat, suposa una pèrdua de 3,2 milions a la demarcació respecte a 
la del 2010 i que se subvencionin 9 projectes menys. No obstant això, les comarques 
gironines lideren el rànquing català pel que fa a nombre d'obres subvencionades: l'Alt 
Pirineu i l'Aran en tindran 177, Barcelona 179, la Catalunya central 191, Lleida 195, 
Tarragona 171 i les Terres de l'Ebre 55. El PUOSC s'estructura en set grans àmbits: el 
programa general (20,6 milions a les comarques gironines), el programa de municipis 
petits, nuclis i àrees residencials de baixa intensitat (3,1 milions), el programa específic 
de dinamització i equilibri territorial (4,8); els de les diputacions (4,6), i el de 
biblioteques (0,9). Tot això representa els 34,3 milions a la demarcació. Pel que fa a 
quantia, les obres amb major dotació pressupostària són la reforma de la fàbrica Marfà 
de Girona (981.171 euros) i l'adquisició de la casa Nouvilas de Figueres (907.820 
euros).  
Ampliar la notícia: El Punt 
 

• El PUOSC reparteix 35 milions a Girona 
 

El Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC) repartirà, durant l'any 2011, més de 35 milions 
d'euros a les comarques gironines. Aquesta xifra experimenta una lleugera davallada 
respecte a l'any passat, quan inicialment s'hi van destinar 37,5 milions d'euros però se 
n'hi van acabar invertint 39,8 després d'algunes al·legacions. Els més de 34 milions 
d'euros que invertirà la Generalitat a les comarques gironines serviran per finançar un 
total de 203 actuacions. I malgrat representar una lleugera davallada respecte a l'any 
anterior, les comarques gironines seran el segon àmbit territorial -després de l'àrea 
metropolitana- que s'emportaran un percentatge més alt de pressupost. Així doncs, 
Barcelona i rodalies rebran el 22% dels diners repartits al conjunt de Catalunya, mentre 
que a Girona hi anirà a parar gairebé un 21%. Mata va mostrar-se satisfeta perquè 
aquests 34 milions serviran per reactivar l'obra pública a les comarques gironines, i va 
remarcar que, en un context de retallades en tots els pressupostos, el PUOSC s'ha 
aconseguit pràcticament mantenir. Entre les principals actuacions que es 
subvencionaran, destaca la conversió de Can Marfà en biblioteca i centre cívic, a Girona 
(981.000 euros), la construcció de la biblioteca i l'arxiu municipal de Sils (983.000 
euros), l'adquisició de la Casa Nouvilas, a l'Alt Empordà (907.000 euros) o una nova 
fase de la rehabilitació de la Coma Cros de Salt (880.000 euros). També rebran 
quantitats destacables la reforma i l'adequació de l'entorn de la masia Bas, a Platja 
d'Aro (800.000 euros), la primera fase del centre intergeneracional rural de 
Madremanya (774.00 euros), la construcció del centre per a la innovació i aplicació de 
la biomassa de la Selva (650.000 euros), l'ordenació i la dotació de serveis de la rambla 
Joaquim Ruyra i les seves rodalies, a Blanes (650.000 euros) . Al conjunt de Catalunya 
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es distribuiran fins a 459,35 milions d'euros, que permetran tirar endavant 1.171 
actuacions.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dijous 21 d’octubre de 2010 
 

• Les  Fires de Girona tenen 82 actes menys i suprimeixen els concerts al parc 
del Migdia 

 
La retallada pressupostària que l'Ajuntament de Girona ha aplicat a les Fires ha 
provocat que enguany no hi hagi concerts al parc del Migdia i que es concentrin grans 
part de les activitats infantils a l barri de Sant Narcís, sobretot al teatre del Centre Cívic. 
En total, la programació perd 82 actes respecte l'any passat, tot i que es mantenen 
totes les activitats tradicionals i populars. El context econòmic i la "contenció en la 
despesa" (amb la reducció d'un 36% del pressupost respecte al 2009) va portar 
l'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, a destacar "l'esforç col·lectiu realitzat per entitats, 
ciutadania i ajuntament, per continuar oferint una programació atractiva i plural". 
Malgrat la retallada, la regidora d'Activitats de Dinamització al Territori, Pilar Prats, va 
indicar que ha procurat mantenir el nivell d'oferta i qualitat en les 186 activitats 
programades. Del gruix d'activitats destaquen les 46 plantejades per un públic infantil i 
familiar, així com les 20 fires diferents i 40 exposicions. La majoria de propostes de les 
Fires, que se celebraran del 28 d'octubre al 7 de novembre, s'organitzaran al centre de 
Girona. L'alcaldessa, en aquest sentit, va recordar que els barris tenen les seves pròpies 
festes majors amb el suport municipal. Les activitats infantils es faran al Centre Cívic de 
Sant Narcís, on fa poc s'ha reformat el teatre municipal. Fins l'any passat, aquests actes 
es feien en diferents centres cívics i a la Mercè, però això suposava llogar tarimes, 
cadires i equips, per uns diners que ara es podran estalviar. Pel que fa a les fires de la 
Devesa, es manté pràcticament la mateixa quantitat que l'any passat, amb 169 
atraccions i parades de menjar i incidint novament a potenciar la llengua catalana. El 
circ Raluy estarà, de nou, davant del pavelló de Palau. El que tampoc es tocaran són les 
activitats tradicionals: gegants, havaneres, correfoc, castellers i els actes d'obertura i 
clausura de les Fires. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

• La crisi fa retallar més de 80 actes de les Fires 2010  
 

La crisi ha obligat l'equip de govern de Girona a passar la cisalla en el pressupost de les 
Fires 2010 i ha calgut retallar una vuitantena d'activitats respecte a l'any passat. 
L'alcaldessa Anna Pagans reconeix que l'edició d'aquest any estarà "marcada per la 
contenció", però va defensar que s'ha treballat per "afinar la imaginació i garantir que 
l'oferta sigui de qualitat". La retallada és considerable si es té en compte que dels 
550.000 euros de què es disposava el 2009, s'ha passat als 350.000 d'aquest any, tot i 
que les Fires duraran 11 dies, un més del que és habitual. Malgrat tot, Pagans es va 
mostrar convençuda ahir en la presentació de les activitats que "s'han programat actes 
per a tots els públics, que garanteixen que la gent s'ho pugui passar bé". La regidora 
responsable de la programació de Fires, Pilar Prats, va assenyalar que la programació 
conté més de 180 actes que garanteixen que "cada públic disposi d'activitats del seu 
gust". El parc del Migdia deixa de ser un dels indrets amb escenari i la Sala de Ball 
només programarà una nit amb entrada gratuïta, quan l'any passat n'hi va haver tres. 
L'equip de govern defensa, però, que es mantenen actes tradicionals i que marquen 
Sant Narcís, com són el pregó, que enguany farà Salomó Marquès, la fira de mostres, 
els castellers, les havaneres, la diada de Tots Sants i els focs artificials. LA DATA 
28.10.10 És la data d'inici de les Fires amb el pregó de Salomó Marquès. Els actes es 
tancaran el 7 de novembre amb els focs. LA XIFRA 182 actes omplen les activitats de 
les Fires 2010. 
Ampliar la notícia: El Punt 
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• Girona ha incorporat aquest curs 569 alumnes fora de termini 

 
Els centres de primària i secundària han incorporat 569 alumnes fora de termini durant 
aquest curs escolar. L'informe, que es va presentar ahir al Consell Escolar Municipal 
(CEM), rebutja avançar la preinscripció al febrer perquè augmentaria el nombre 
d'estudiants d'incorporació tardana. El nombre d'alumnes que han arribat fora de de 
termini, després que es tanqués el període de preinscirpció, s'ha reduït en més d'un 
centenar i un percentatge superior al 15%. Segons les dades del Consell Escolar 
Municipal, per al curs 2010-2011han arribat fora de termini 569 alumnes: 49 alumnes 
de les escoles bressol, 357 d'infantil i primària i 163 de secundària. En l'any anterior ja 
s'havia reduït un 8%, al voltant dels 670 alumnes. Segons les dades del Consell Escolar, 
les assignacions d'alumnat fora de termini en infantil i primària recauen en l'escola 
pública. El 88,46% ha anat a centres públics, fet que suposa un increment del 3,29% 
en els centres públics. També s'ha detectat un augment dels problemes de matriculació 
dels alumnes amb necessitats educatives especials. L'informe anual recorda que en 
educació primària, "malgrat que el curs passat es va poder aplicar el criteri de no 
superar el 20% d'alumnat amb necessitats educatives especials en els centres, cal 
continuar insistint en el compliment d'aquesta mesura, ja que quatre centres depassen 
aquest percentatge". El Consell Escolar va assenyalar que l'ocupació als col·legis és 
molt alta, amb un 95,3% als centres de primària i amb tots les instituts superant el 
100%, en situació de saturació, excepte a primer d'ESO on s'arriba al 99,2%. Canvis en 
la preinscripció Pel que fa a les propostes de millora per a l'escolarització, l'informe 
"desaconsella que el període de preinscirpció s'avanci al febrer". També es demana 
planificar adequadament el treball previ al període de preinscripció i també impulsar 
tasques de coordinació.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Divendres 22 d’octubre de 2010 
 

• Girona ha exportat un 12% més fins a l'agost 
 

A les comarques gironines les exportacions han crescut un 12% entre gener i agost en 
comparació amb el mateix període de l'any passat. En total, la demarcació ha exportat 
2.274,20 milions d'euros en els primers vuit mesos de l'any. La carn continua sent el 
producte més exportat per les empreses de Girona i suposa un 18% del total de les 
exportacions, amb un creixement del 4,59% respecte de fa un any. El producte que 
més ha crescut en exportació ha estat el cablejat, amb un augment del 125,8%, 
mentre que la baixada més important ha estat per al paper i el cartró, que ha patit una 
davallada del 31,6%. Per la seva banda, les importacions han crescut un 17,69%, fins 
als 1.337 milions d'euros. Els productes que més s'han importat de gener a agost han 
estat poliamides.  
Ampliar la notícia: El Punt 
 
 

Dimarts 26 d’octubre de 2010 
 

• Girona preveu sis milions d'inversió per l'any 2011 
 

L'Ajuntament de Girona preveu una inversió de sis milions d'euros per a la ciutat en 
vista a l'any 2011. Aquesta suma de diners s'obtindran a través d'un crèdit bancari que 
permetrà disposar d'aquests recursos. La regidora d'Hisenda, Maria Àngels Freixenet, 
admet que el consistori podrà recórrer a un crèdit "perquè l'Ajuntament té un deute per 
sota del 75% que ha establert l'Estat i a partir del qual no es poden sol·licitar crèdits". 
De fet, els comptes del consistori mostren com l'endeutament de l'Ajuntament ronda el 
64%, molt per sota d'altres municipis. L'equip de govern tripartit ha iniciat les 
converses per elaborar els pressupostos de l'any que ve. Freixenet explica que 
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finalment tot fa indicar que les transferències de l'Estat acabaran pujant al voltant d'un 
9%. Malgrat això, el consistori també ha rebut la notícia que no hi haurà cap pròrroga i 
haurà de començar a retornar la bestreta dels 1,9 milions d'euros que l'Estat els havia 
avançat l'any 2008 amb unes previsions que finalment no s'han complert. Els municipis 
havien demanat que s'esperés al 2012 a retornar aquestes bestretes, però l'Estat 
finalment ha dictat que es comencin a tornar a partir de l'any que ve i durant els 
propers cinc anys. LA XIFRA 6 milions d'euros és la inversió de què disposarà 
l'Ajuntament de Girona per a l'any 2011, últim del mandat. LA XIFRA 98 milions d'euros 
va tenir el pressupost de Girona de l'any passat. Pel 2011 pot ser una quantitat 
semblant.  
Ampliar la notícia: El Punt 
 
 

Dimecres 27 d’octubre de 2010 
 

• La sinistralitat laboral a la demarcació de Girona cau més d'un 21% en tres 
anys 

 
La sinistralitat laboral a les comarques gironines ha baixat més d'un 21% en tres anys. 
Així ho va manifestar ahir la directora dels serveis territorials de Treball, Núria Arnay, 
segons la qual la tasca de sensibilització, informació i assessorament a les empreses 
està donant els seus fruits. "L'objectiu no ha de ser incrementar la vigilància i el control, 
que també hi són, sinó aconseguir que les coses es facin bé", va manifestar. Malgrat 
aquest important descens, Girona lidera les xifres de sinistralitat al país. Segons les 
dades del mes de setembre, l'índex d'incidència -nombre d'accidents per cada 100.000 
afiliats- és de 4.281,47. La resta de demarcacions estan per sota, malgrat que les 
diferències s'han reduït: a Barcelona, l'índex d'incidència és de 4.215,61; a Lleida, 
4.258,12; i a Tarragona, 4.167,03. En total, aquest any s'han produït 7.594 accidents 
laborals (un 5,8% menys que fa un any), dels quals 7.527 van ser lleus; 60, greus, i 7, 
mortals. Per sectors, el que acumula més sinistralitat són els serveis (3.789, un 2,6% 
menys que l'any anterior), seguit de la indústria (2.076, -4,8%), la construcció (1.467, -
14,3%) i l'agricultura (262, -5,8%). A tot Catalunya, des del 2001 fins al 2010, el 
nombre d'accidents de treball ha baixat de 188.900 a 108.354, fet que representa un 
42,6%. Però el que mostra realment l'evolució de l'accidentalitat és l'índex d'incidència, 
que ha caigut de 8.229 a 4.220, un 48,7%.  
Ampliar la notícia: El Punt 
 

• Home, de 30 a 44 anys i amb estudis generals. Aquest és el perfil del 
desocupat a les comarques gironines 
 
Home, de 30 a 44 anys, amb estudis generals, sense qualificació professional i que 
porta més de mig any sense feina. Aquest és el perfil de l'aturat gironí, segons el 
departament de Treball. Actualment, més de 51.600 persones de la demarcació estan a 
l'atur. Rere cadascuna hi ha una història personal i familiar. I és que la greu situació 
econòmica ha fet estralls en l'ocupació. Especialment en el sector serveis -un 56% dels 
desocupats provenen d'aquest sector- i entre les persones amb estudis bàsics- tan sols 
el 9% dels aturats han passat per la universitat o són tècnics superiors-. Malgrat que 
l'atur masculí és superior al femení -28.300 persones enfront 23.370-, aquest darrer és 
el que ha crescut més el darrer any (un 9,2%). Per nacionalitats, gairebé tres quartes 
parts dels aturats són de l'Estat i, un 6% són estrangers comunitaris i un 24%, 
estrangers extracomunitaris. Tot i això, la desocupació dels forans ha crescut gairebé 
un 17% interanual mentre que la dels estatals ha crescut un 3%. Més de mig any 
sense feina Predomina l'aturat de llarga durada: un 51% dels aturats fa més de sis 
mesos que busquen feina i, en concret, un 32% fa més d'un any. El nivell formatiu 
d'aquestes persones sol ser baix i la seva qualificació personal, en termes generals, 
també. Així, només un 1% dels aturats són directius, mentre que un 33% són 
treballadors no qualificats. Pel que fa al sector econòmic, més de la meitat dels 
treballadors provenen dels serveis, però les persones que no tenien una ocupació 
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anteriorment, malgrat representar un 5% del total, són les que han crescut més el 
darrer any (40,9%). Queda clar, doncs, que la crisi no només provoca acomiadaments 
sinó que impedeix als nous treballadors fer-se un lloc al mercat laboral. Els afectats a la 
demarcació han estat, fins a l'agost, 2.741, la meitat que l'any passat (5.368). 
D'aquests, 380 han estat acomiadats definitivament (fa un any, gairebé el triple, 911).  
Ampliar la notícia: El Punt 
  
 

Dijous 28 d’octubre de 2010 
 

• Girona podria tardar fins a 10 anys a tornar als índexs d'ocupació del 2007  
 

Les comarques gironines podrien tardar entre els dos anys i nou mesos i els nou anys i 
mig, depenent del ritme de creixement de l'activitat econòmica, a recuperar els nivells 
d'ocupació d'abans de la crisi -el 2007-. En el primer dels casos, que és "l'escenari més 
realista", seria si el creixement de l'economia se situa al 3,5% i, en "l'escenari més 
pessimista", el creixement no superaria l'1%. Aquesta és una de les principals reflexions 
que la FOEG ha fet a partir de l'estudi d'indicadors de l'economia gironina que aquesta 
patronal elabora cada trimestre. La FOEG també presenta un tercer escenari, que és el 
mes optimista, i que preveu una recuperació en un any i quatre mesos si l'economia 
creix als nivells del darrer trimestre del 2006 -entorn al 7%. Segons l'estudi, en el 
segon trimestre del 2010 a Girona, els afiliats a la Seguretat Social van disminuir un 
1,8%, l'atur es va reduir i es va situar al 17,8%, mentre que la taxa d'activitat (66,3%) 
va tornar a augmentar. Els treballadors afectats per expedients de regulació d'ocupació 
(ERO) -1.047- van disminuir en 303 en relació amb el primer trimestre, mentre que el 
nombre d'empreses concursades ho van fer en 1. La matriculació de turismes va anar 
creixent amb força i la producció de béns d'equipament també va créixer per segon 
trimestre consecutiu. Pel que fa al nombre d'habitatges en construcció i els béns de 
consum duradors, van tornar a augmentar després de molts trimestres de 
decreixement. En el cas de l'activitat terciària, el nombre de treballadors ocupats en 
serveis va augmentar per segon trimestre consecutiu (1,4%) a Girona. L'ocupació va 
augmentar notablement en hotels (8,4%) i, més dèbilment, a càmpings (3,9%) i 
apartaments turístics (1,8%), mentre que el nombre de pernoctacions va augmentar en 
hotels i càmpings, però va baixar en els apartaments turístics. LA XIFRA 17,8% d'atur a 
Girona el segon trimestre del 2010. La taxa supera en 0,1 punts percentuals la taxa 
catalana. 
Ampliar la notícia: El Punt 
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Dimarts 2 de novembre de 2010 
 

• El 37 per cent dels gironins de més de 55 anys ni treballa ni tampoc busca 
feina 

 
Enmig del debat sobre la proposta del Govern de retardar l'edat de jubilació a Espanya 
fins als 67 anys, l'última enquesta de població Activa (EPA) revela que només el 63% 
dels treballadors gironins d'entre 55 i 64 es matenen en actiu. A les comarques de 
Girona hi ha 77.738 persones amb edats compreses entre els 55 i 64 anys, segons 
l'últim cens de població. No obstant això, només 49.000 gironins d'aquest grup d'edat 
es troben en actiu. Això significa que actualment hi ha 28.738 gironins d'entre 55 i 64 
anys que ni treballen ni busquen feina (37% del total), 1.300 més que fa un any. Les 
?prejubilacions expliquen bona part d'aquestes situacions d'inactivitat. En el conjunt de 
Catalunya la situació és similar. La província catalana que registra unes xifres més 
negatives és Tarragona, on només el 57% dels treballadors d'entre 55 i 64 anys 
continuen treballant. A l'extrem oposat se situa Lleida, on 31.400 habitants de més de 
55 anys segueixen al mercat de treball, xifra que representa que només tres de cada 
deu lleidatans d'aquest tram d'edat no treballen. Mentrestant a Barcelona aquesta xifra 
s'eleva fins al 39,3% del total d'habitants amb més de 55 anys. En total hi ha 237.973 
persones que superen aquesta edat que no treballen ni tampoc busquen feina, segons 
l'última enquesta de població activa corresponent al tercer trimestre de 2010. La crisi 
econòmica ha impulsat un gir de 180 graus en el mercat de treball a les comarques de 
Girona. El creixement de l'atur, sobretot masculí, que ha crescut més del 60 per cent en 
els últims dos anys, i el descens de feina de molts autònoms, ha impulsat la 
incorporació de milers de mestresses de casa gironines a buscar feina. Segons 
l'Enquesta de Població Activa del tercer trimestre, a Girona hi havia un total de 53.800 
gironin en situació d'inactivitat (ni treballen ni busquen feina) que es dedicaven a 
realitzar "feines de la llar". Fa només un any, la xifra ascendia a 66.200 persones (un 
23 per cent més).  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

• La Fira de Mostres atrau més de 100.000 persones i ja pensa en els 50 anys 
 

Èxit. Aquesta és la paraula que més va fer servir ahir la directora de Fira de Girona, 
Anna Albar, per resumir aquesta edició de Fira de Mostres de Girona, que va tancar ahir 
les portes després d'haver-hi passat prop d'unes 130.000 persones al llarg dels darrers 
cinc dies. "Estem molt contents; la valoració és un deu", va afegir-hi la directora de la 
fira. Tot i la satisfacció, però, Albar va manifestar que ja s'està treballant en l'edició de 
l'any vinent, en què la fira arribarà al mig segle d'existència. "Volem implicar tots els 
sectors econòmics rellevants de les comarques gironines", va afirmar la directora, que 
va deixar clar que es mantindrà el mateix enfoc iniciat l'any passat amb la sectorització 
de la mostra. L'edició d'enguany, que es va inaugurar dijous amb una jornada de portes 
obertes, ha ocupat més de 50.000 metres quadrats i ha disposat de cinc espais 
clarament diferenciats: alimentació, serveis, indústria, immobiliària i reforma d'espais 
interiors i exteriors. Albar confia ampliar l'oferta sense necessitat que això comporti 
ampliar la superfície de la fira. "La nostra idea és que hi sigui tothom, reestructurant 
més l'oferta", va assenyalar Albar. Pel que fa a aquest any, la directora de la Fira de 
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Girona va voler ressaltar els nous espais, on han estat el Ginteriors, on s'ha recreat la 
casa d'un artista, o el Saló Immobiliari de Girona, amb una oferta de més de 1.000 
pisos. I les noves activitats, com ara els xous de cuina -que han servit per promoure els 
productes del territori-, la degustació de vins de la Denominació d'Origen Empordà o la 
desfilada de moda amb exhibició de pilots de trial. "Les novetats han agradat", va 
afegir-hi Albar. Des de l'organització, a més, s'ha volgut recordar el caràcter d'aparador, 
de plataforma de promoció i d'espai de relació i contacte on els visitants poden trobar 
les últimes novetats i tendències del mercat. "És el màxim exponent de la demarcació", 
va sentenciar la directora de la fira.  
Ampliar la notícia: El Punt 
 
 

Dimecres 3 de novembre de 2010 
 

• Les vendes d'automòbils es desplomen un 41 per cent el mes d'octubre a 
Girona 

 
El sector de l'automòbil no ha pogut superar l'efecte del final del pla d'ajuts a la compra 
i amenaça el futur de fabricants i venedors. Les matriculacions de turismes i tot 
terrenys van registrar una caiguda del 41% a Girona l'octubre, fins a situar-se en els 
887 vehicles venuts. En el conjunt de l'Estat les vendes de cotxes van caure un 37,6%. 
Aquesta contracció de les compres de vehicles a Girona es va deure, principalment, a la 
caiguda de les vendes de turismes (-47,5%), ja que les mantriculacions de tot terrenys 
van créixer un 23,2% respecte a l'octubre de l'any passat. En relació amb les marques 
més venudes a Girona fins a octubre, encapçala el rànquing de matriculacions la casa 
Volkswagen, amb 943 matriculacions, seguida de les firmes Seat i Citroën, amb 940 i 
920 unitats venudes, respectivament. Les segueixen Peugeot (892), Nissan (855), Opel 
(778), Renault (771), Ford (760), Toyota (639) i BMW (442) El president de l'associació 
de concessionaris Ganvam, Juan Antonio Sánchez Torres, va afirmar que l'acusada 
baixada de les vendes d'automòbils està fent que els concessionaris puguin caure com 
"autèntiques fitxes de dòmino" en aquests últims mesos. Facturació en mínims Segons 
la seva opinió, les empreses de distribució estan "ferides de mort" sense múscul 
financer per afrontar la recta final de la crisi i amb una rendibilitat -benefici brut sobre 
facturació- en mínims històrics que tancarà l'any en el zero per cent. Segons el 
president de la patronal, "la caiguda de les matriculacions i la baixada de l'activitat de 
taller en les àrees de reparació i recanvi està llastant els comptes de resultats de les 
nostres empreses". 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
 
 Dijous 4 de novembre de 2010 
 

• 2.209 aturats més a Girona 
 

Els aturats inscrits al Servei d'Ocupació de Catalunya van tancar l'octubre en 566.496 
desocupats, després d'un augment en 9.228 persones en relació amb el setembre. El 
fre de l'activitat turística en el sector serveis i també la fi de les campanyes de recollida 
en el sector agrari expliquen les dades de l'atur a l'octubre. Van neutralitzar la pujada, 
la indústria, on els aturats baixen lleugerament, 109 persones, i la construcció, amb 72 
persones menys. A l'Estat, els aturats augmenten 68.213 persones i acumulen 
4.085.976 milions de desocupats. A totes les demarcacions l'atur s'apuja. A Barcelona 
en 3.032 persones, a Girona en 2.209, a Lleida en 1.723 i a Tarragona en 2.264. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
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Divendres 5 de novembre de 2010 
 

• Els lloguers a Girona se situen al preu del 2006 
 

El lloguer d'habitatges a la ciutat de Girona se situa a preus equivalents a l'any 2006, 
segons un estudi de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona. En concret, la mitjana 
del tercer trimestre d'aquest any és de 560 euros mensuals, just el mateix que en el 
mateix període del 2006. A la ciutat de Girona, durant gairebé dos anys (del tercer 
trimestre del 2007 fins al tercer del 2009), el preu es va mantenir gairebé invariable en 
els 600 euros. Posteriorment, hi ha hagut nou mesos en què la renda va baixar fins a 
550 euros. I, en el darrer trimestre, ha crescut lleument fins als 560. Segons l'estudi de 
la Cambra, caldrà veure si realment els lloguers han tocat fons en aquesta ciutat o 
aquest petit augment ha estat un fet puntual. D'altra banda, a Figueres el preu del 
lloguer se situa de mitjana en 480 euros mensuals. A la capital altempordanesa es va 
assolir el preu màxim (550 euros) el tercer trimestre del 2008. A partir de llavors, amb 
petites oscil·lacions, ha anat baixant. En aquest cas, sí que es considera que el preu ha 
tocat fons. A Olot, el lloguer és de 400 euros. En aquesta ciutat, els preus han estat 
més baixos que a les dues anteriors, però han tingut menys oscil·lacions. 
Ampliar la notícia: El Punt 

 
• Girona ha perdut 7.000 autònoms 
 

Pimec Girona va alertar ahir que la crisi econòmica ha acabat amb l'activitat de prop de 
7.000 autònoms a la demarcació. El juliol de 2010 hi havia a Girona 61.395 treballadors 
per compte propi, 6.949 menys que el mateix mes de 2007. Ho va explicar el 
responsable d'estudis de Pimec, Moisès Bonal, durant la presentació a Girona de 
l'Anuari de la Pime Catalana. Bonal va lamentar aquesta pèrdua ja que els autònoms 
són "els empresaris de demà, les empreses que tindrien la capacitat per generar 
ocupació". I és que la desocupació és un dels pitjors indicadors de l'economia gironina, 
que en tres anys ha duplicat la seva taxa d'atur. Davant d'això, "l'única solució és crear 
emprenedors", va dir el president de Pimec Girona, Iñaki Frade, encara que va admetre 
que les dades de pèrdua d'autònoms "no ajuden a ser molt optimistes". A més, va 
afegir que tots els indicadors financers són negatius. A la demarcació entre el segon 
trimestre del 2009 i el mateix període d'enguany els sectors que pitjor han aguantat la 
crisi són el de la construcció, que ha perdut 2.675 treballadors i 532 centres de treball i 
el de la metal·lúrgia, que ha perdut 704 empleats i 49 centres de treball. Els principals 
sectors que han creat llocs de treball l'últim any són la indústria alimentària (294), els 
altres serveis a les persones (360) i els altres serveis a les empreses (212). Frade situa 
la creació d'empreses, la innovació i l'exportació com a claus per sortir de la crisi. 
Respecte a la internacionalització, Frade va dir que "una de les principals sortides de 
pime catalana és no ja l'exportació, sinó la seva implantació en mercats emergents". 
"No és el mateix vendre-hi, que participar d'aquest creixement. Les empreses, si cal, 
han d'emigrar", va concloure el dirigent empresarial. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

 
Dissabte 6 de novembre de 2010 
 

• Girona baixa per segon any el pressupost 
 

La crisi econòmica es palesarà un any més en els pressupostos de Girona i per a l'any 
2011 s'aprovarà una quantitat de 96 milions d'euros. Una xifra que suposa que, per 
segon any consecutiu, es rebaixi el pressupost i se situï ara per sota de les xifres amb 
què es van aprovar els pressupostos de l'any 2008. L'alcaldessa de Girona, Anna 
Pagans, va admetre que la proposta de pressupostos que es portarà a aprovació al ple 
de novembre "segueix la línia de contenció i austeritat" en un context clar de recessió 
econòmica. Pagans va anunciar que els pressupostos del 2011 preveuen una inversió 
de 5,6 milions d'euros. "És una inversió que s'ajusta a la previsió del pla de mandat i 
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permet acabar obres i equipament previstos", va indicar Pagans. En aquest sentit, 
l'alcaldessa va voler recordar que durant aquest mandat la inversió final fregarà els 60 
milions d'euros si es comptabilitzen els 35 milions d'inversió municipal i els 24 milions 
d'inversió que van provenir dels fons estatals. El pont del Ter Els 5,6 milions d'inversió 
es finançaran en bona part amb un crèdit de 5 milions d'euros. La principal inversió per 
a l'any que ve es destinarà als accessos a banda i banda del nou pont sobre el Ter, a 
tocar de l'hospital Josep Trueta. La majoria d'inversions es destinaran per cloure 
equipaments nous com l'escola bressol de la Devesa, el centre de dia de Santa Eugènia, 
el teatre de Sant Narcís o la posada en marxa de la Marfà. També es destinaran al pla 
d'ascensors, amb 250.000 euros, i a partides més tradicionals com els asfalts, les 
millores en sanejament, el pla de l'enllumenat, el mobiliari urbà o els fons de cohesió 
europeus. La reforma del Migdia i del Modern són projectes que s'arrosseguen des 
d'aquest any.  
Ampliar la notícia: El Punt 

 
• Girona abaixa el pressupost per segon any consecutiu i el deixa en 96 

milions 
 

El pressupost de l'Ajuntament de Girona es reduirà per segon any consecutiu. Dels 103 
milions d'euros del 2009 s'ha passat als 98 milions d'euros del 2010 i, per a l'any vinent, 
la contenció serà més alta i el pressupost quedarà en 96 milions d'euros, amb només 
un 5,8% destinat a inversions. El consistori argumenta que s'ha fet amb "rigor i 
seriositat" tenint en compte la situació de crisi. Mostra d'aquesta voluntat és que els 
impostos i pràcticament totes les taxes es mantenen congelades per tercer any 
consecutiu, com es va aprovar en el ple del mes passat. Entre les inversions es prioritza 
acabar equipaments del pla de mandat com la Marfà, l'escola bressol de la Devesa o el 
centre de dia de Santa Eugènia. L'equip de govern va presentar als partits ahir al matí 
la proposta de pressupost per al 2011, que s'haurà de votar inicialment en el ple del 16 
de novembre. Les grans línies del pressupost marquen un global de 96 milions d'euros 
(2% menys que l'any anterior i per sota de les xifres del 2008), 5,6 milions d'euros per 
a inversions -mentre que al 2010 s'han invertit 7,8 milions d'euros- i una congelació 
dels impostos. La proposta inclou la creació de 21 llocs nous de treball a l'Ajuntament 
que arribarà als 956 treballadors. El capítol d'inversions ha estat un dels que més s'ha 
reduït i passa de 7,8 a 5,6 milions d'euros, la majoria a crèdit. La tinenta d'alcalde 
d'Hisenda, Maria Angels Freixenet (PSC), va destacar que els exercicis anteriors les 
inversions han estat més altes gràcies als plans estatals extraordinaris (FEIL i FEOSL) 
que, en dos anys, han significat una inversió de 24 milions d'euros. En els quatre anys 
de mandat, el tripartit ha destinat 35 milions d'euros a la inversió i, per tant, en global 
s'ha arribat als 60 milions d'euros.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimarts 9 de novembre de 2010 
 

• Les insolvències cauen més d'un 44% a Girona en respecte al segon 
trimestre 

 
Un total de 15 empreses i persones es van declarar en concurs de creditors a Girona 
entre juliol i setembre de 2010, fet que representa un descens del 28,57% respecte el 
mateix període de 2009, tot i que un 44,44% menys que en el trimestre anterior. 
Segons l'Estadística del Procediment Concursal publicada ahir per l'Institut Nacional 
d'Estadística (INE), la xifra de ciutadans insolvents va disminuir el 50% respecte al 
tercer trimestre de 2009, mentre que les empreses i autònoms en concurs de creditors 
(antiga suspensió de pagaments) van retrocedir el 23,53% en taxa interanual. No 
obstant això, respecte al trimestre anterior, les empreses concursades van baixar el 
31,58% i els particulars en suspensió de pagaments es van reduir el 75%. Del total de 
les empreses concursades, el 15,38% (2) va tenir com a principal activitat la 
construcció i promoció immobiliària, mentre que el 30,7% (4) la indústria i l'energia, i el 
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18,3% (4) el comerç. Mentrestant el sector de la hostaleria va registrar 2 concursos de 
creditors i la resta de serveis, un. Per nombre d'empleats, el 46% del total de les 
societats insolvents es va concentrar en les empreses corresponent al tram de 10 a 19 
assalariats. Atenent al tipus de concurs la totalitat dels que es van presentar a Girona 
van ser voluntaris. Pel que fa a la classe de procediment, tots 15 van ser abreujats. Una 
tendència que ja es va registrar el segon trimestre de l'any quan els 27 concursos 
registrats van seguir aquesta classe de procediment. Resta del territori Un total de 279 
empreses i persones físiques de Catalunya han soli·citat durant el tercer trimestre de 
l'any concurs de creditors, l'antiga suspensió de pagaments. La xifra és la més alta 
registrada mai entre juliol i setembre i suposa un 11% més d'impagaments respecte el 
mateix període del 2009, quan es van registrar 252 sol·licituds.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
 
Dijous 11 de novembre de 2010 
 

• La venda d'habitatges cau a Girona després de cinc mesos 
 

Després de cinc mesos consecutius d'increment, al setembre les vendes d'habitatges a 
les comarques gironines van baixar un 12,7% respecte al mateix mes de l'any passat. 
Segons les dades de l'INE, es van vendre un total de 561 habitatges, quan el mateix 
mes del 2009 en van ser 643 i, el després de l'agost, 771. D'aquestes 561 operacions 
de venda, 305 corresponien a habitatges de segona mà i, 256, de nova construcció. I, 
del total, només 20 corresponen a pisos protegits. Al conjunt de Catalunya s'ha produït 
un descens interanual del 2%, una situació que no es donava des de fa deu mesos. En 
total es van vendre 4.354 habitatges, un centenar menys que fa un any. Gairebé tot el 
descens interanual l'ha concentrat l'habitatge nou, el que paga l'IVA, ja que se n'han 
venut 1.875, un 4,5% menys. A l'Estat, les compravendes han trencat vuit mesos 
d'alces i han caigut un 4,1% (36.049). Els experts creuen que aquest descens és un 
primer indicador de la caiguda que viurà el sector el 2011, però estan convençuts que 
pujarà en els últims mesos d'aquest any impulsat per la fi, el 31 de desembre, de les 
desgravacions fiscals a la compra d'habitatges. El professor de la UB Gonzalo Bernardos 
creu que el descens del setembre respon a la ressaca de l'alça de l'IVA del juliol, ja que, 
tal com explica, l'INE recull les operacions de dos i tres mesos enrere perquè rep les 
dades dels registradors amb demora, i les xifres del setembre reflecteixen la situació 
del mercat al juliol. Això explica que l'INE mostri a l'agost, un mes fluix, un 21% més de 
vendes que al setembre. Per aquest motiu alerta que les dades del mes vinent no seran 
bones, però sí les dels tres mesos següents, davant la imminent fi de les desgravacions. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 
 

Dissabte 13 de novembre de 2010 
 

• L'Ajuntament demana 413.000 euros per ajudar a trobar feina a 100 joves a 
l'atur i sense estudis  

 
L'Ajuntament de Girona ha demanat al Departament de Treball de la Generalitat una 
subvenció de 413.000 euros per ajudar a trobar feina a cent joves que estan a l'atur i 
que van acabar els estudis prematurament. La petició de la subvenció forma part del 
programa "Suma't" de la Generalitat, a través del Servei d'Ocupació de Catalunya 
(SOC), que pretén incrementar la formació i l'ocupabilitat de les persones joves, 
mitjançant la formalització de contractes per a la formació. La decisió de participar a la 
convocatòria del SOC es va tractar al darrer consell Econòmic i Social, segons va 
explicar ahir la tinenta d'alcalde de Desenvolupament Local, Cristina Alsina. Els joves 
interessats han de complir un seguit de requisits. Han de tenir de 18 a 25 anys i ni han 
de tenir estudis ni han de tenir feina (són els joves coneguts popularment com a 
"ninis"). El consistori farà d'intermediari entre els cent joves escollits i les empreses per 
assegurar-los un contracte de sis mesos que servirà com a formació, ?aprenentatge i 
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possible inserció al treball. Inicialment es destinaran cent hores a la tutoria i inserció del 
jove. Posteriorment hi haurà 288 hores dedicades a la formació en competències clau 
(aspectes informàtics i lingüístics, per exemple, així com la formació per facilitar 
l'obtenció del títol de graduat en ESO) i finalment se signarà el contracte de sis mesos a 
temps complert. El SOC finançarà el 70% dels sous. Alsina va assegurar que en les 
properes setmanes parlaran amb la patronal, empreses concretes i les associacions de 
comerciants i d'hostaleria perquè contractin aquest centenar de joves. Segons la 
regidora, el Consell Econòmic i Social ja va detectar que hi ha "bona disponibilitat" per 
part d'aquestes entitats. L'Ajuntament incidirà en diversos àmbits; comerç, màrqueting, 
hostaleria, turisme, mecànica, indústria, instal·lació i manteniment o transport de 
vehicles en són alguns exemples. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

• El CRDI ofereix 630 hores d'arxiu de Ràdio Girona   
 

El Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l'Ajuntament de Girona ofereix la 
possibilitat d'escoltar, a través del seu web, 630 hores d'enregistraments sonors de 
l'arxiu de Ràdio Girona, entre els anys 1950 i 2004, en format MP3 i sense cap restricció 
d'accés. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 

• Girona és la demarcació catalana que perd més poder adquisitiu 
 

Els treballadors que estiguin sotmesos a un conveni col·lectiu que no inclogui una 
clàsula de revisió salarial vinculada a l'IPC poden veure com el seu poder adquisitiu 
baixa. I els treballadors gironins serien dels més perjudicats. L'increment salarial mitjà 
pactat en conveni col·lectiu a Girona fins al setembre se situava en l'1,87 per cent, un 1 
per cent inferior a la pujada anual de preus. És la pèrdua de poder adquisitiu més 
elevada de les quatre demarcacions catalanes, molt similar a la de Barcelona (-0,96%), 
i a més distància de les de Tarragona (-0,69%) i Lleida (-0,75 per cent). En el cas de 
contenir clàusules de revisió, els gironins també veuran com el seu poder adquisitiu 
baixa, ja que la majoria de convenis prenen com a referència l'IPC estatal o el català, 
notablement inferiors al gironí. CCOO i UGT van reclamar el manteniment de les 
clàusules de revisió salarial dels convenis perquè els treballadors puguin fer front a 
aquesta situació de crisi economica. La patronal ha demanat que no s'utilitzi com a 
referència la inflació dels mesos de novembre i desembre per actualitzar de rendes i 
salaris aquest any, perquè perjudicaria la competitivitat. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

• Girona lidera un rànquing hoteler en relació qualitat-preu   
 

Els hotels de Girona lideren el rànquing estatal de relació qualitat-preu que 
periòdicament publica el web www.hotel.info a partir de les respostes dels clients. 
Segons l'estudi difós ahir, els clients de Girona atorguen als establiments de la ciutat 
una nota de 8,35, molt per davant dels hotels de Burgos (8,05) o Jerez de la Frontera 
(7,89). Entre les grans ciutats europees, Praga, Varsòvia i Budapest obtenen les millors 
qualificacions. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

• Girona promourà contractes per a 100 joves 'ni-ni' 
 

L'Ajuntament de Girona formalitzarà els propers dies un conveni en virtut del qual es 
promourà la contractació i la formació de 100 joves ni-ni. El conveni es recolza en el 
programa d'ocupació Suma, del Departament de Treball i amb la col·laboració del 
Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). L'objectiu és dotar-los d'una formació i d'una 
experiència professional que faciliti la seva inserció en el mercat laboral. El conveni 
anirà dirigit a 100 joves de la ciutat, d'entre 18 i 24 anys, que estiguin en condicions 
d'atur i que no tinguin estudis o no hagin acabat l'educació secundària obligatòria. Els 
sectors que ha escollit l'Ajuntament per inserir aquests joves són: Comerç i màrqueting, 
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hostaleria i turisme, fabricació i mecànica, indústries alimentàries, instal·lació i 
manteniment, serveis socioculturals a la comunitat, i transport i manteniment de 
vehicles. Segons Cristina Alsina, s'ha escollit aquests sectors "perquè l'Ajuntament 
considera que són els camps en els quals és més fàcil la inserció i els que tenen més 
projecció de generar ocupació en el futur". Per tirar endavant aquest projecte 
l'Ajuntament demanarà 413.000 euros. 120.000 són per a tutories i per a acompanyar 
els joves en la instrucció, 2.000 per a informació a distància a través de l'Institut Obert 
de Catalunya, 75.000 per a formar-los en competències bàsiques i 216.000 per a fer la 
formació professionalitzadora. Mentre els joves estiguin fent formació, l'Ajuntament 
buscarà a la seva borsa 100 llocs de treball per a ells. Se'ls faran contractes de 6 mesos 
a temps complet, i les empreses rebran del SOC una subvenció del 70% del salari 
mínim interprofessional per cada lloc de treball que generin. Alsina va dir que "es tracta 
de trencar dues barreres per les quals aquests joves no poden trobar feina: una, no 
han acabat els estudis; i, la segona, la falta d'experiència laboral. Considerem que 
aquest projecte dóna un primer impuls a aquests joves". 
Ampliar la notícia: El Punt 
 
 

Dimarts 16 de novembre de 2010 
 

• Girona és l'única demarcació on puja l'estoc d'habitatges 
 

Girona és l'única demarcació catalana on es continua el procés d'acumulació d'estoc 
d'habitatges pendents de vendre. Segons un informe de Catalunya Caixa, al tancament 
del segon trimestre a les comarques gironines hi havia 26.100 habitatges per 
comercialitzar, el 5,3% del parc total. Aquesta dada suposa 100 habitatges més que al 
març d'aquest exercici. Aquest increment, però, cada vegada va a una velocitat més 
decreixent. Al conjunt de Catalunya, s'ha reduït el nombre d'estocs per primer cop des 
de l'inici de la crisi. En termes generals, hi ha 141.000 habitatges en espera d'un 
comprador, 2.000 menys que en el trimestre anterior. I el percentatge és d'un 3,7% del 
parc total. Per demarcacions, en termes absoluts, l'estoc a Barcelona ha baixat en 800 
habitatges, en 400 a Tarragona i en 300 a Lleida. En termes relatius, Tarragona i Lleida 
redueixen d'una dècima la ràtio sobre el parc total i se situen en el 6,2% i el 3,2%, 
respectivament, mentre que Barcelona es manté en el 2,9%. La baixa producció, 
juntament amb una demanda que s'ha recuperat lleugerament respecte als mínims 
registrats l'any passat, expliquen la situació. Figueres i Girona, líders L'estudi de 
Catalunya Caixa incorpora a l'anàlisi les estimacions per àrees urbanes amb més 
habitants. D'aquestes, destaquen Figueres i Girona, amb una ràtio que supera la 
mitjana de la demarcació (6,8 i 6,2% d'habitatges per vendre del parc total, 
respectivament). A part, són la cinquena i sisena població de Catalunya amb més ràtio 
d'estocs. Tot darrere se situa Olot (5,3%) i, per sota de la mitjana gironina, Palamós 
(4,8%) i Banyoles (4,1%). D'altra banda, l'informe parla de previsió d'absorció de 
l'estoc d'habitatge en el període 2011-2015. En el cas de Girona, s'alerta de l'important 
excés d'habitatge de segona residència, fet que trigarà temps a corregir-se. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 

• Girona és l'única demarcació catalana on creix l'estoc d'habitatge pendent 
de vendre 

 
Girona comptava a finals de juny amb 26.100 habitatges pendents de vendre i se situa 
com l'única demarcació catalana on segueix augmentat el parc immobiliàri residencial 
no venut. Són dades d'un informe presentat ahir per CatalunyaCaixa, que apunta que, a 
nivell català l'estoc pendent de vendre s'ha reduït per primera vegada des de l'inici de la 
crisi. L'increment de l'estoc a Girona és molt suau -100 habitatges més en un trimestre i 
600 més de des finals de 2009-, tot i que les àrees urbanes de Figueres i Girona se 
situen entre les que tenen un major percentatge de pisos sense vendre en relació al 
parc total d'habitatges. L'estudi assenyala també que Girona "presenta importants 
excessos d'habitatge no principal (sobretot en municipis de la Costa Brava), que 
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trigaran molt més temps en corregir-se A tot Catalunya, les existències d'habitatges 
pendents de vendre va assolir un màxim de 143.000 en el primer trimestre de l'any, 
xifra que es va reduir en 2.000 fins al juny. La ràtio sobre el total del parc d'habitatges 
existents s'ha estabilitzat en el 3,7% (un 5,3% a Girona), el mateix nivell que en el 
quart trimestre de 2009 i una dècima per sota del conjunt d'Espanya. Prop del 80% 
dels 946 municipis catalans van reduir o van estancar el seu nivell d'habitatges sense 
vendre en el primer semestre de 2010, encara que en alguns municipis destacats van 
seguir acumulant excés d'oferta, com Badalona, Sabadell, Girona, Rubí i l'Hospitalet de 
Llobregat. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

• Girona és la demarcació catalana que perd menys immigrants 
 

La població immigrada a les comarques gironines s'havia reduït, el juliol d'aquest any, 
un 0,17% respecte al juliol de l'any passat, segons les últimes dades del padró de la 
secretaria per a la Immigració del Departament d'Acció Social. Segons aquestes dades, 
Girona és la demarcació que ha perdut menys població immigrant de tot Catalunya. L'1 
de juliol, a les comarques gironines hi havia 166.300 estrangers empadronats, un 
nombre que representa un 21,9% del conjunt de la població. Amb tot, Girona continua 
sent la demarcació catalana amb un índex més alt de persones immigrants. Per contra, 
l'Alt Pirineu i l'Aran és el territori on hi ha hagut un descens més notori, del 2,81%. A 
tot Catalunya, s'han donat de baixa prop de 10.000 persones estrangeres, que 
actualment són més d'1,2 milions. Les persones de nacionalitat equatoriana, boliviana, 
argentina, brasilera i colombiana són el col·lectiu més nombrós que s'ha donat de 
baixa. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 

• Girona registra la creació de 74 empreses el setembre 
 

Girona va registrar la creació de 74 empreses el mes de setembre, un 10% menys que 
el mateix període de l'any passat. Segons dades fetes públiques ahir per l'INE, Madrid, 
amb 1.057, va ser la comunitat on més empreses es van crear, per davant de 
Catalunya, on se'n van constituir 843, i d'Andalusia (828). En total, es van constituir en 
aquest període 5.206 empreses, un 2,5 per cent menys que en el mateix mes de l'any 
passat, amb un capital subscrit de 934 milions d'euros. Zyncro, empresa tecnològica 
fundada per l'empresari figuerenc Dídac Lee (grup Inspirit) prepara la seva fase 
d'internacionalitat. La companyia ha anunciat la incorporació de Lluís Font com a CEO, 
nomenament que s'emmarca en la seva estratègia de creixement, ja que el proper 
semestre té previst la seva entrada a la resta de països europeus i als EUA. Lee, que va 
qualificar Font com "un Messi del nostre sector", està convençut que Zyncro "té tots els 
requisits per ser un referent mundial".  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimecres 17 de novembre de 2010 
 

• La venda d'habitatge creix un 16,4% a Girona l'últim any 
 

La compravenda d'habitatges va pujar un 3,11% el tercer trimestre de l'any en relació a 
les registrades en el segon trimestre. Són dades del Col·legi de Registradors de la 
Propietat, que atribueix l'increment a les operacions inscrites al juny, abans de pujar 
l'IVA del 7 al 8%. Segons l'estadística feta pública, en els darrers dotze mesos, a Girona 
s'han venut 8.431 habitatges, fet que suposa un increment del 16,4% respecte a ?l'any 
anterior. El creixement ha vingut, sobretot, per la compra d'habitatge usat (+25,6%), 
mentre que l'obra nova va pujar de forma més moderada (9,03%). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
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Dijous 18 de novembre de 2010 
 

• L'Ajuntament de Girona amplia la plantilla el 2011 fins als 956 treballadors 
 

L'Ajuntament de Girona preveu incrementar la plantilla municipal per a l'any que ve 
amb 21 nous llocs de treball, cosa que portarà la plantilla municipal fins als 956 
treballadors. La regidora d'Administració i Règim Interior, Amèlia Barbero, va explicar 
que setze de les vint-i-una places noves són per cobrir les necessitats dels nous 
equipaments que es posaran en marxa el 2011. Així, es preveuen nou mestres i 
educadores per a la nova escola bressol de la Devesa i set persones més per a 
l'obertura del centre social i cultural de la Marfà de Girona. La resta de llocs de treball 
previstos de nova creació són per contractar dos policies municipals més i tècnics per a 
àrees com les de mobilitat, centre de recursos i difusió de la imatge o del mateix règim 
interior. Crítiques de l'oposició El nombre de treballadors de la plantilla va rebre en el 
ple de dimarts les crítiques de CiU i PP. La portaveu popular, Concepció Veray, va 
criticar que des que és regidora "la plantilla ha passat de 800 als 956 d'ara", per bé que 
va aplaudir l'increment en els últims anys de la plantilla de la policia. Per això la 
formació es va abstenir. Des de CiU s'hi va votar en contra i el regidor Joaquim Oliva va 
subratllar que a Girona "el percentatge de despesa de la plantilla és dels més alts de 
Catalunya". Per a l'any que ve, la plantilla tindrà un cost de 38,5 milions i suposa un 
40% del pressupost. Oliva considera que "cal posar-hi un límit" i va acusar el tripartit 
de mantenir "un model insostenible, heretat del nadalisme". A més, considera que 
caldria millorar l'eficiència i eficàcia del personal. Barbero va defensar les polítiques de 
personal dels últims anys recordant que "s'han creat nous programes i serveis d'atenció 
que necessiten personal, perquè és important estar al costat dels gironins en moments 
difícils". El tripartit també preveu la promoció interna de deu treballadors que 
assumeixen noves responsabilitats.  
Ampliar la notícia: El Punt 
 
 

Dissabte 20 de novembre de 2010 
 

• Els Serveis Socials segueixen 1.186 dependents a Girona 
 

Els Serveis socials de l'Ajuntament de Girona segueixen un total de 1.186 persones 
dependents i que reben algun tipus de prestació econòmica. Per aquest motiu, 
l'Ajuntament preveu contractar un treballador social més per donar suport a l'entrada 
en vigor dels ajuts a les persones amb baixes i mitjanes dependències, que es preveu 
molt nombrós. Aquesta és una de les dades que va exposar ahir el tinent d'alcalde de 
Serveis Socials de l'Ajuntament de Girona, Joan Olóriz, en exposar un balanç del Servei 
d'Atenció a la Gent Gran. El regidor va fer públics els resultats d'acord amb el primer 
mig any. Pel que fa a atencions domiciliàries, en atencions persones l'objectiu en un 
any són 375 persones i en sis mesos ja se n'havia atès 298. En cura de la llar es vol 
arribar a 220 casos i en un semestre ja se n'hi ha 172. S'han servit 16 persones amb 
càtering en mig any i l'objectiu pels dotze mesos és de vint. En teleassistències 
l'objectiu eren 1.000 persones i la setmana passada ja s'atenien 1.250 casos.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
• Girona té 1.186 persones que cobren per dependència 
 

Gairebé 1.200 persones de la ciutat de Girona reben ajudes de la llei de la dependència, 
un cop superat tot el procés de valoració i certificada la necessitat de prestacions. 
L'Ajuntament de Girona està satisfet del funcionament i dels terminis, ja que ha 
aconseguit que el procés burocràtic fins a percebre la prestació sigui d'uns 5 a 7 mesos. 
En aquest any, dels gairebé 700 ciutadans que han presentat la documentació ja s'han 
resolt més de mig miler de casos. Si es fa l'anàlisi per hores d'atenció es mostra 
clarament el volum que suposa, ja que en hores d'atenció personal per a persones amb 
dependències diverses s'han superat les 19.000 hores en serveis. Encara cal sumar-hi 
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les 464 hores més per cura de la llar dels ciutadans amb dependència. Centre de dia, a 
la tardor Un altre dels projectes importants per al col·lectiu de la gent gran és el centre 
de dia de Santa Eugènia, que el regidor de Serveis Socials, Joan Olòriz, preveu que 
pugui obrir-se a la tardor de l'any que ve. Si no hi ha entrebancs, les obres de l'edifici 
s'acabaran al mes d'abril, però després caldrà equipar-lo per poder-lo obrir. Des de 
Serveis Socials també es destaca l'esforç que es fa en atenció domiciliària, on s'han 
atès unes 1.470 persones, i més de 1.120 ciutadans ja tenen els dispositius de 
teleassistència, un sistema que permet mantenir més temps a la llar la gent gran. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 
 

Dilluns 22 de novembre de 2010 
 

• Eco-sí té un gran ressò i manté els 9.000 visitants 
 

Eco-sí va tancar ahir la cinquena edició amb uns 9.000 visitants, un nombre similar a 
l'edició anterior. Aquest saló, organitzat per Fira de Girona i per l'Ajuntament de Girona, 
s'està consolidant com a referent. "És un públic fidel, conscienciat i que espera Eco-sí 
per descobrir les últimes novetats que es presenten", va destacar la directora de Fira de 
Girona, Anna Albar. Aquest any, l'espai dedicat a la bioconstrucció i la sostenibilitat ha 
tingut molt bona resposta i s'hi han presentat diferents experiències. Les xerrades 
anaven lligades amb l'estand que la regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat de 
l'Ajuntament de Girona ha presentat a l'Eco-sí, centrat en la bioconstrucció per 
fomentar el concepte de la sostenibilitat en el camp de l'edificació. També han tingut 
molt bona acollida les xerrades, presentacions i els tallers que s'han fet, d'entre els 
quals, n'hi havia d'agricultura ecològica, reciclatge, homeopatia i plantes medicinals, 
rellotges solars, i també hi havia una sala de silenci. A la fira també s'ha fet l'Eco-
Mercat, un mercat viu de productes ecològics de temporada procedents de productors 
de la comarca. Una de les novetats era la presentació d'una mostra de peces utilitàries 
antigues, i s'ha ofert una exhibició d'oficis. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 

• El Bisbat recapta una mitjana de 0,15 euros dels gironins per a l'Església 
diocesana 

 
La col.lecta de Germanor de 2009 (destinada a l'autofinançament de les esglésies 
diocesanes) va recaptar 129.149,01 euros a Girona. La diòcesi tenia, en aquest període, 
segons el registre estadístic de l'Església catalana, 842.316 habitants. La recaptació és 
la segona xifra més alta en les diòcesis que formen la Conferència Episcopal 
Tarraconense (CET). Tanmateix, la mitjana de donació de cada gironí per a aquesta 
finalitat va ser de 0,15 euros, cosa que situa la diòcesi en el sisè lloc de més 
generositat en les 10 diòcesis catalanes. Urgell, que té parròquies que depenen 
administrativament, de la demarcació de Girona, és la diòcesi que té la mitjana més 
alta (0,31) i Terrassa, la més baixa (0,05). A destacar que Terrassa, creada el 2004, és 
la segona diòcesi en número d'habitants (1.238.655 el 2009) però va reunir 70.761 
euros. En la suma total de la col.lecta de Germanor de 2009, les diòcesis catalanes van 
recaptar 1.319.658,87 euros. D'aquests, 828.029,01 euros es van recollir a Barcelona i 
Girona, cosa que significa el 62,74% del total a Catalunya. Això significa una mitjana de 
0,16 euros per habitant.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimarts 23 de novembre de 2010 
 

• Girona i Puigcerdà, líders en renda familiar 
 

Girona i Puigcerdà són els municipis de la demarcació de més de 5.000 habitants amb 
un nivell més alt de renda familiar bruta per habitant. Segons l'Institut d'Estadística de 
Catalunya (Idescat), aquestes poblacions tenien una renda de 19.200 i 18.500 euros 
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l'any 2007 respectivament, un 17 i 12% per sobre de la mitjana catalana, que se 
situava en 16.400 euros. A Girona, l'increment respecte al 2004 ha estat del 2,8% i, a 
Puigcerdà, del 7%. Tot seguit, en el rànquing hi trobem Ripoll i Tossa (18.000 euros), 
Banyoles (17.500), Olot (17.400) i la Bisbal d'Empordà i Cassà de la Selva (17.300). En 
canvi, a la cua hi trobem Salt (amb 11.700 euros), Maçanet de la Selva (12.800), 
Castelló d'Empúries (13.800), Blanes i Roses (14.900), i Palafrugell i Lloret (15.000 
euros), municipis que se situen per sota de la renda familiar mitjana a Catalunya En el 
conjunt de les comarques gironines, la renda per habitant se situa en 16.700 euros, 
lleugerament per sobre de la mitjana catalana. Segons l'Idescat, un 57,8% dels 
ingressos familiars provenen del treball assalariat, mentre que les rendes provinents de 
les activitats professionals i empresarials representen el 29,5%. Finalment, la 
participació de les prestacions socials en els ingressos familiars és del 12,7%. Pel que fa 
als usos d'aquesta renda, un 63,7% són per cotitzacions socials i, un 36,3%, per fer 
front als impostos. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 

• Girona, el municipi gironí amb la renda per habitant més alta 
 

Girona és el municipi gironí de més de 5.000 habitants amb una renda per habitant més 
elevada. Segons les útimes dades de l'Idescat, a l'any 2007 la renda familiar bruta per 
habitant a la capital de la demarcació se situava en 19.200 euros. A l'extrem contrari se 
situava Salt, amb 11.700 euros, que està entre els tres grans municipis catalans amb 
menor renda. En el conjunt de Catalunya, Matadepera és el municipi (de més de 5.000 
habitants) amb el nivell de renda per habitant més alt de Catalunya, amb 31.000 euros, 
un 89,3% per sobre de la mitjana catalana La Val d'Aran és la comarca amb més renda 
per habitant de Catalunya amb 20.300 euros per habitant, que supera en un 24,2% la 
mitjana catalana. La segueixen tres comarques que també són de muntanya, amb unes 
rendes per habitant que superen en un 10% la mitjana catalana: Pallars Sobirà, Urgell i 
la Cerdanya. Aquestes comarques es caracteritzen per tenir una elevada proporció 
d'ingressos procedents de les activitats professionals i empresarials (més de 10 punts 
per sobre la mitjana catalana) i per tenir dues comarques (Val d'Aran 5,6% i Cerdanya 
8,9%) amb la proporció més baixa procedent de prestacions socials. Totes aquestes 
han registrat unes taxes de creixement anual acumulatiu inferiors a la mitjana catalana. 
Amb una renda per habitant per damunt de la mitjana (entre un 5 i un 10%) es troba 
un grup de 9 comarques situades a l'interior de Catalunya: Garrigues, Pallars Jussà, 
Segrià, Alta Ribagorça i Solsonès i a l'àmbit de les comarques gironines: Ripollès, 
Garrotxa, Gironès i Pla de l'Estany. Aquestes comarques, excepte el Gironès, tenen uns 
ingressos familiars procedents de les activitats professionals i empresarials per sobre de 
la mitjana catalana (25,2%). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

• Un estudi situa Girona com la segona ciutat més ben gestionada 
 

L'Informe Merco Ciutat de l'any 2010 situa la gestió municipal de l'Ajuntament de 
Girona com la segona millor en un llistat de les principals ciutats catalanes. L'estudi s'ha 
fet a 81 ciutats de l'Estat, entre les quals hi ha les capitals de província i les ciutats amb 
més habitants. Entre aquestes, n'hi ha onze de catalanes (Lleida, Girona, Sabadell, 
Reus, Terrassa, Barcelona, Mataró, Tarragona, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona i 
Santa Coloma de Gramenet). L'estudi considera que Bilbao és la ciutat millor 
gestionada, seguida per Cadis, Ceuta, Elx, Oviedo, Dos Hermanas, Alcobendas, Lleida, 
Sant Sebastià i Albacete. Després de Lleida, Girona és la segona ciutat catalana i en el 
rànquing estatal ocupa la vintena posició. La ciutat gironina ha guanyat vint posicions 
respecte del mateix informe que l'any passat. Girona està per sobre de Sabadell (23), 
Reus (37), Terrassa (38), Mataró (45), Barcelona (58), Tarragona (65), l'Hospitalet del 
Llobregat (69), Badalona (71) i Santa Coloma de Gramenet (76), esquitxada pels casos 
de corrupció. L'estudi inclou per primer cop un llistat amb les màximes autoritats de 
cada població. En aquest llistat, l'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, apareix la tercera 
en l'ordre de mandataris catalans. Si en gestió municipal Girona era la vintena de 
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l'Estat, l'alcaldessa és la trenta-dosena en l'ordre d'alcaldes. En un rànquing més global 
(una macroenquesta, anàlisis de 100 fonts secundàries, anàlisis de mèrits després de 
peticions i l'opinió de cent experts) Girona se situa en 35è lloc (un lloc millor que l'any 
2009). El llistat l'encapçalen Madrid, Barcelona i Bilbao. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimecres 24 de novembre de 2010 
 

• L'aeroport de Girona pateix un descens del 8% de passatgers 
 

L'aeroport Girona-Costa Brava és l'únic de l'Estat on operen companyies de baix cost on 
es va reduir el nombre d'usuaris d'aquest tipus de línies a l'octubre -en comparació amb 
el mateix mes del 2009- ja que va rebre un 3,7% menys de turistes per aquesta via, 
fins a 185.672 viatgers. En l'acumulat entre gener i octubre de 2010, els principals 
aeroports que reben aquest tipus d'aerolínies també van mostrar evolucions positives, 
excepte Girona, amb un descens del 8,1% i en aquest cas també Palma de Mallorca 
amb una caiguda de l'1,3%. Girona contrasta amb la tendència general, ja que les 
aerolínies de baix cost van transportar 2,98 milions de passatgers a l'octubre, cosa que 
suposa un augment del 9,5% respecte al mateix mes del 2009. En canvi, les 
companyies tradicionals van traslladar 2,38 milions de viatgers, un 10,9% més, segons 
dades difoses avui per l'Institut d'Estudis Turístics (IET), dependent del Ministeri 
d'Indústria, Turisme i Comerç. Aquest octubre, els aeroports espanyols més utilitzats 
per les aerolínies de baix cost van ser el de Palma de Mallorca i el de Barcelona-El Prat. 
Catalunya encapçala el rànquing d'arribades encara que Madrid i Canàries van ser les 
que van registrar majors increments. El mes passat, les companyies aèries low cost van 
comandar més de la meitat de les entrades de ?passatgers internacionals cap a l'Estat, 
un 55,5%, dels 5,36 milions de viatgers que van passar pels aeroports espanyols; 
mentre que les aerolínies tradicionals van concentrar el 44,5% restant, seguint amb la 
tendència dels mesos anteriors.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

• La ciutat guanya vint posicions en gestió municipal 
 

Un estudi de Merco Ciudad situa la ciutat de Girona com la vintena en gestió municipal 
de la vuitantena de ciutats de tot l'Estat que s'han analitzat. Segons l'informe, la capital 
gironina ha remuntat vint llocs respecte de l'any anterior, quan s'havia quedat situada 
en el lloc 40 del rànquing. El mateix informe recull, a través d'enquestes, la valoració 
dels alcaldes, en què l'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, se situa en el lloc 32 dels 81 
analitzats. Merco Ciudad obté aquests resultats d'una sèries d'enquestes, però també 
d'analitzar altres factors de les diverses ciutats tingudes en compte i de parlar amb 
experts en diversos àmbits municipals. En l'anàlisi general de ciutat, Girona se situa en 
el lloc 35 al darrere de les capitals catalanes, en un rànquing que encapçalen Madrid i 
Barcelona.  
Ampliar la notícia: El Punt 
 

• Tot Nuvis tindrà 160 expositors i inclourà tallers de ball i decoració 
 

Fira de Girona acull aquest cap de setmana la divuitena edició de Tot Nuvis, que 
enguany incorpora nous tallers dirigits als nuvis i a les núvies per ajudar-los a l'hora de 
preparar el seu casament. Entre els noms "mediàtics" que prendran part en aquests 
tallers hi ha el d'Elena Canadell, professora del programa de televisió "Mira quién 
baila!", que ensenyarà vals, i de l'Eduard Maynegra, que va formar part de l'equip que 
va ornamentar la catedral de l'Almudena de Madrid pel casament del príncep Felip i 
Letizia. El saló, que comença divendres, comptarà amb 160 expositors i s'hi esperen 
uns 10.000 visitants. El saló dedicat als nuvis s'allargarà fins al diumenge i també 
l'entrada del primer dia. El nombre d'expositors es manté similar al de l'any passat, tot i 
que alguns estands han llogat menys metres que en edicions anteriors. La presidenta 
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de Fira de Girona, Anna Albar, ha explicat que en els darrers anys ha canviat el format 
de casaments i les empreses que s'hi dediquen s'hi han hagut d'amotllar. Albar ha 
indicat que ara els casaments es fan amb menys convidats i, per tant, també es rebaixa 
tot el que està relacionat a aquest món (com ara regals). Els visitants hi podran trobar 
tota mena de complements vinculats a un casament: agències de viatges, animació 
(discoteques mòbils), assegurances, edicions, publicacions i mitjans de comunicació, 
fotografia, hostaleria, impremta, joieria, perruqueria i maquillatge, regals i atencions, 
restauració i càtering, serveis d'organització, vestits de núvia, de nuvi i de cerimònia, 
vídeo i altres, com ara cotxes. Per sectors destaca la fotografia, el vídeo i l'animació, 
que ocuparà el 35,87% de la superfície del saló, i hostaleria, restauració i càtering, amb 
un 32,95%. Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
 
Dijous 25 de novembre de 2010 
 

• Girona preveu ingressar més impostos per l'alça de la venda de pisos 
 
La crisi al sector de la construcció encara és lluny del final del túnel, però algunes dades 
comencen a mostrar optimisme. Així ho demostra l'Ajuntament de Girona que preveu 
que durant l'any que ve augmentin un 25% els ingressos provinents de noves altes de 
l'impost de béns immobles (IBI). La regidora d'Hisenda i Seguretat, Maria Àngels 
Freixenet, recorda que en els bons temps les altes d'IBI suposaven 800.000 euros l'any. 
Aquest any ja es van quedar en els 400.000 euros. L'equip de govern, malgrat mantenir 
la prudència, fa una correcció a l'alça esperant un major dinamisme en el mercat 
immobiliari i que es venguin els pisos en estoc que es van construir en anys anteriors i 
que encara són buits. Per això, esperen que per aquest concepte els ingressos pugin als 
500.000 euros per a l'any 2011. Una altra dada que es preveu que pugui anar a l'alça 
l'any que ve són els diners provinents de les plusvàlues que paguen els ciutadans de les 
operacions de compra i venda de pisos. Tot i aquestes dades més optimistes, l'equip de 
govern ha tornat a revisar a la baixa els ingressos per obres per a l'any 2011. En els 
pressupostos de l'any que ve es preveu que s'ingressaran 2,6 milions d'euros en 
concepte de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). La xifra que 
s'espera ingressar suposa una nova davallada i se situa gairebé a la meitat dels 
ingressos que s'havien produït a l'any 2008. L'aturada de la construcció va provocar que 
en els anys successius es decidís rebaixar les expectatives dels 4 milions amb què es 
comptava en ple auge immobiliari als 2,6 que es preveuen per l'any que ve. Freixenet 
assegura que la previsió a la baixa d'aquest impost "es fa amb molta prudència, perquè 
la situació no els fa ser massa optimistes".   
Ampliar la notícia: El Punt 

  
 
Divendres 26 de novembre de 2010 

 
• Cadascun dels 385 centres cívics de Girona dóna servei a 1.685 habitants 

 
Tots i cadascun dels 385 equipaments cívics que hi ha a les comarques gironines dóna 
servei a 1.685 habitants, una xifra lleugerament inferior a la mitjana de Catalunya. El 
Departament de Governació i Administracions Públiques, juntament la Federació 
d'Ateneus de Catalunya han dut a terme un estudi per cercar arreu del territori català 
tots aquells equipaments cívics o de proximitat que acullen activitats de caràcter 
comunitari. Aquest projecte s'inclou en el marc de la Xarxa d'equipaments cívics de 
Catalunya, la Xecat, que impulsa la Secretaria d'Acció Ciutadana i que aplega els 
equipaments en un mateix projecte. L'informe identifica un total de 385 centres 
d'aquest tipus a Girona una xifra que, segons Governació "fa paleses la riquesa i la 
diversitat d'aquests espais". En altres demarcacions, com la de Barcelona, la ràtio 
d'habitants per equipament és de 3.713, més del doble que a Girona. A banda de 
localitzar els equipaments, s'ha realitzat un qüestionari per obtenir informació sobre les 
activitats que s'hi duen a terme, les instal·lacions, la titularitat. Els resultats han de 
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servir, en última instància, per conèixer en profunditat la realitat en matèria 
d'equipaments cívics del país i orientar les polítiques a fi de corregir les mancances 
d'aquesta xarxa i aconseguir-ne l'equilibri territorial. El retrat de la distribució dels 
equipaments cívics catalans permetrà potenciar l'eficiència del sistema actual, evitar 
duplicitats, millorar i adaptar els programes d'activitats, optimitzar recursos i afavorir el 
partenariat entre els titulars. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dissabte 27 de novembre de 2010 
 
• Els lloguers tornen a situar-se per sota les quotes d'hipoteca 

 
El preu dels lloguers d'habitatges s'ha tornat a situar per sota les quotes mensuals 
d'hipoteca. Una situació que, segons el secretari del gremi de constructors i promotors 
de Girona, Josep Donés, és un signe de normalització i estabilització del sector 
immobiliari, després del boom de la construcció i la posterior crisi del sector. "Els 
lloguers s'estan estabilitzant a la baixa, perquè ara hi ha més oferta que demanda", 
sosté Donés. Un abaratiment que, tal com va explicar el president del Col·legi d'Agents 
de la Propietat Immobiliària (API), Ramon Corominas, ha provocat que "molta gent que 
ja estava de lloguer hagi rescindit el contracte per buscar un habitatge que els sigui 
més econòmic". La ciutat de Girona és la que registra preus més cars de lloguer, tant 
en els habitatges de 2, 3 i 5 habitacions (532, 633 i 703 euros, respectivament). Pel 
que fa a la venda d'habitatges d'obra nova, l'estudi determina que en alguns municipis 
els preus ja comencen a pujar a causa de la reducció de l'estoc. És el cas, per exemple, 
de Salt i Girona. En el cas d'obra nova, l'estudi analitza habitatges d'entre 55 i 75 
metres quadrats útils. En el cas de la ciutat de Girona, els preus han pujat un 2,4% 
(2.774 euros). 
Ampliar la notícia: El Punt 
 
 

Dilluns 29 de novembre de 2010 
 
• Els resultats de les eleccions al Parlament a Girona  

 
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Girona el 
28 de novembre del 2010. 
Ampliar la notícia: El Punt 
 
 

Dimarts 30 de novembre de 2010 
 
• CiU guanya a setze barris de Girona i pren al PSC alguns feus històrics 

 
La ciutat de Girona no va ser una excepció respecte de la resta de Catalunya, i 
diumenge el color predominant en les paperetes va ser el de CiU. La federació 
nacionalista va aconseguir la victòria en setze dels dinou barris de la capital. El PSC 
només va mantenir barris com Font de la Pólvora (40%), Vila-roja (46%) i Taialà 
30,6%. En aquest últim barri, un feu històric dels socialistes, la victòria ha estat només 
per setze vots. És per això que un dels fets més significatius són els barris que CiU 
aconsegueix arrabassar als socialistes i on tradicionalment el PSC obtenia la victòria. 
Així, per exemple, en barris com Santa Eugènia, la formació de CiU ha obtingut gairebé 
un 37% dels vots, mentre que el PSC no ha assolit el 20%, quan ara fa quatre anys 
havia guanyat al barri amb un 30% de suport. També simptomàtic és el barri de 
Fontajau, on els nacionalistes capturen més d'un terç dels vots i releguen els socialistes 
al segon lloc. En certes zones, la victòria de CiU ha suposat donar un tomb, ja que el 
triomf per sobre del PSC és la primera vegada que es dóna en algunes meses. En el 
barri del Mercadal, el PSC s'ha situat en cinquena posició i ha vist com l'han superat 
ERC, PP i Solidaritat Catalana per la Independència. Els socialistes mantenen la segona 
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posició en la majoria dels barris, però ERC se situa segon al Barri Vell, el Carme i 
Mercadal. Per contra, el PP també ha obtingut la segona posició en els barris de 
l'Eixample Nord, Font de la Pólvora i Palau. Els resultats a Girona són històrics per a 
CiU, que amb un 40,5% gairebé ha triplicat el PSC amb un 15%, mentre que en tercera 
posició se situa el PP amb un 9,8%, seguit d'ERC (8,6%) i ICV amb un 5,4%. Tothom 
coincideix que no és extrapolable a les municipals, però CiU obtindria majoria amb 13 
regidors; el PSC, 4; el PP, 3; ERC, 2; ICV, 1; SI, 1, i finalment Rcat, 1. 
Ampliar la notícia: El Punt 
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Dimecres 1 de desembre 2010 
 

• La sida s'ha detectat en 808 homes i 233 dones a Girona des de 1981 
 

Els casos de sida comptabilitzats a la regió sanitària de Girona es quantifiquen en 1.041 
en els últims 30 anys, prop del 6,3% dels registrats a Catalunya entre 1981 i 2010 
(16.430). La majoria d'aquests casos, 808, s'han detectat en homes i els 233 restants 
en dones; i, en tots dos sexes, la majoria d'afectats eren heterosexuals. De la xifra 
total, 23 són menors de 13 anys, als quals els va transmetre la malaltia la seva mare; 
14 són nadons i 6 infants d'entre 1 i 4 anys. A aquestes dades s'hi han d'afegir els 
casos de VIH -detecció del virus sense que s'hagi desenvolupat la malaltia- que, en el 
mateix període de temps, a les comarques de Girona van pujar a 559 -441 homes i 148 
dones- i a 6.134 al conjunt del país. Dels 1.041 gironins en els quals s'ha detectat la 
malatia des de 1981, el 53,5% (557) ha mort. L'any passat, la despesa generada pels 
tractaments antiretrovirals a Catalunya va sumar 152.654.332 euros, un 11,5% més 
que el 2008. El Departament de Salut va informar que es confirma la tendència a 
l'estabilitat en el nombre de nous diagnòstics de la infecció; i que en els darrers anys 
s'ha detectau un increment de la infecció per relacions sexuals no protegides entre 
homes i en la població nouvinguda. El retard en el diagnòstic és més important en 
homes heterosexuals majors de 44 anys. El tema principal del 23è Dia Mundial de la 
Sida, que es commemora avui, s'adreça a promoure el diagnòstic precoç del VIH i a 
prevenir-ne la infecció, sota el lema "Estima't. Fes-te'n la prova. Fes servir el 
preservatiu". 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
• Pla laboral a Girona per inserir 120 aturats amb més de cinquanta anys 
 

Un nou pla laboral vol potenciar la inserció de 120 aturats de la ciutat de Girona que 
tenen més de 50 anys. Les dades són reveladores i aquest col·lectiu suposa el 21% 
dels aturats de la ciutat, ja que la capital comptabilitza 1.383 persones aturades per 
sobre de la cinquantena dels prop de 6.650 aturats que té la ciutat. El programa preveu 
fer una diagnosi a consciència de cada cas que "permeti un programa específic per a 
cadascun, per escollir itineraris pertinents". Les dades mostren que un terç dels aturats 
majors de 50 anys de Girona provenen del sector de la indústria, bàsicament, pels 
sectors econòmics que més han patit en la crisi i producte dels expedients de regulació 
d'ocupació. Un 23% més es troben a l'atur afectats per la crisi de la construcció en què 
havien treballat, mentre que un 19 per cent provenen del sector serveis, el mateix 
percentatge d'aturats d'aquesta edat que provenen de l'agricultura. Per això, Alsina 
assenyala que en alguns casos caldrà "canviar de sector i durant el pla caldrà potenciar 
habilitats noves, des de les noves tecnologies o formació amb àmbits diversos que 
permetin una nova vida laboral, certificar i superar barreres socials d'aquest col·lectiu". 
El programa Reinicia't suposarà una inversió de 90.000 euros aportats pel SOC i uns 
6.000 euros que hi aporta l'Ajuntament de Girona. Es calcula que el pla suposarà unes 
3.120 hores de treball tècnic. Els aspirants al projecte d'inserció laboral són els més de 
700 homes i unes 680 dones, que actualment es troben en situació d'atur. En una 
segona fase, també s'aprofitarà per promoure l'emprenedoria entre el col·lectiu per tal 
d'afavorir l'autoocupació dels aturats. Ampliar la notícia: El Punt 
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Dijous 2 de desembre 2010 
 

• Girona perd població i torna a les xifres de principi d'any 
 

La ciutat de Girona ha mantingut durant tota la crisi el seu atractiu i les xifres 
assenyalaven que la població a la capital continuava a l'alça. Una tendència que s'ha 
trencat en els últims quatre mesos i que es pot explicar també per les complicacions 
econòmiques, que obliga moltes famílies a buscar-se la vida en altres municipis o 
buscar habitatge en pobles on els lloguers estiguin a preus més assequibles. La 
davallada des del mes de juliol ha suposat que el nombre de persones empadronades 
hagi baixat un miler de ciutadans i s'hagi situat en els 96.822, quan fa només quatre 
mesos se superaven els 97.800. El descens de població ha provocat que l'actual 
nombre de ciutadans de Girona s'hagi situat als nivells que hi havia a Girona a principi 
d'any quan la capital tenia 96.600 habitants. La davallada de població per barris de la 
ciutat és bastant uniforme i no destaca cap sector afectat especialment per la marxa de 
residents a la ciutat. La distribució per sexes assenyala que a Girona hi ha unes 3.200 
dones més que no pas homes. Si s'analitza la distribució de la població immigrada a la 
ciutat es detecta que la gran densitat de població de l'Eixample situa un 43% dels 
estrangers en aquest àmbit de la ciutat. Tot i això, destaca que un 16% dels 
immigrants viuen a Santa Eugènia i Can Gibert. El creixement de Girona ha estat 
exponencial en els últims vint anys. Ho demostra que, des de l'any 1990, la població 
s'hagi incrementat un 36% amb l'arribada d'immigrants i 25.000 nous ciutadans en el 
padró gironí. I és que fa 20 anys a Girona hi havia tot just 70.876 habitants. El padró 
de Girona ha permès conèixer que a l'any 1787, la ciutat disposés de poc més de 8.000 
residents i a l'any 1861, la població comptabilitzada a la capital gironina era de 14.341 
persones. A l'any 1950 hi havia 26.163 persones.  
Ampliar la notícia: El Punt 
 
 

Divendres 3 de desembre 2010 
  

• La majoria de gironins ja opten per casar-se pel civil 
 

El descens del nombre de matrimonis al territori gironí va ser l'any passat generalitzat, 
excepte a les comarques de l'Alt Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany, d'acord amb 
les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Un total de 2.617 parelles 
heterosexuals van contraure matrimoni a les comarques gironines, una xifra que 
representa una davallada del 5,18% respecte a l'any 2008. I d'aquestes, un 75% es 
van casar pel civil, un nombre que està quatre punts per sobre del registrat el 2008 i 
que confirma, un cop més, la preferència d'aquest tipus de celebració en les parelles 
gironines. Descens generalitzat Per comarques, el Baix Empordà (amb 424 matrimonis 
heterosexuals); la Cerdanya (amb 42); la Garrotxa (amb 180); el Ripollès (amb 60), i la 
Selva (amb 614) van registrar, l'any passat, un descens en el nombre d'enllaços. 
Mentre que a l'Alt Empordà (amb 471 casaments de diferent sexe), el Gironès (amb 
729) i el Pla de l'Estany (amb 139) es van celebrar més enllaços matrimonials. El 
descens en el nombre de casaments també es va constatar en les taxes brutes de 
nupcialitat, que relacionen els matrimonis amb la població de cada territori. I l'única 
comarca gironina que registra una taxa bruta elevada de nupcialitat és el Pla de 
l'Estany, amb 4,6 matrimonis per 1.000 habitants. I Girona, amb 4,3 casaments per 
cada 1.000 habitants, se situa, en l'àmbit de Catalunya, en el segon lloc de la llista de 
municipis de més de 50.000 habitants amb valors més elevats de la taxa bruta 
nupcialitat precedit únicament per Viladecans. L'increment del nombre d'estrangers en 
la població gironina també s'ha reflectit en la composició de les parelles. Un 67,4% dels 
cònjuges que es van casar l'any passat pertan-yien, tots dos, a l'Estat espanyol i un 
6,1% eren d'origen estranger. Aquest percentatge va ser, després del de l'àmbit 
metropolità, amb un 7,3%, el més alt de Catalunya.  
Ampliar la notícia: El Punt 
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Dissabte 4 de desembre 2010 
  

• La neteja de Girona durant els propers vuit anys costarà uns 93 milions 
d'euros 

 
"Més per menys diners". Amb aquesta frase l'actual regidor de Medi Ambient de 
l'Ajuntament de Girona, Enric Pardo, resumia ahir la filosofia del nou concurs per a la 
prestació del servei de recollida de residus i neteja viària que impulsa l'equip de govern. 
L'Ajuntament preveu convocar una licitació per vuit anys per un total de 93.324.333 
euros (prorrogable dos anys més per un total de 116 milions). El preu del conurs per al 
primer any serà d'uns 11,5 milions, una xifra que és similar a la que si es prorrogués 
l'actual servei s'hauria de pagar i que se situaria en 11,2 milions d'euros, segons va 
assenyalar Pardo. No obstant això, es preveu un seguit de millores en el servei que 
beneficiaran la percepció d'estat de neteja de la ciutat, segons el regidor, i que no 
recupercutirà en la butxaca del ciutadà. La licitació s'ha fet necessària ja que l'actual 
empresa que s'encarrega del servei, Musersa, participada en un 80% per Foment de 
Construccions i Contractes i un 20% per l'Ajuntament), s'ha de dissoldre perquè ja ha 
acabat la seva vigència i actualmet treballa gràcies a una pròrroga. El nou concurs 
resoldrà també la recollida selectiva, que actualment porta a terme Foment. Per altra 
banda, tota la xarxa de contenidors tindrà una remodelació. Un informe indica que fruit 
de l'augment de la recollida selectiva (ara arriba al 38%) no calen tants contenidors de 
rebuig (els verds) i s'han d'augmentar els de vidre, cartró i envasos. Els d'orgànica es 
renovaran totalment, però hi haurà la mateixa quantitat. El format d'iglú només es 
mantindrà en els contenidors de vidre i la recollida es farà amb camions de càrrega 
lateral (excepte al sector est, Barri Vell i Vista-Alegre, on determinats camions no hi 
poden passar). Tot plegat amb l'objectiu d'aconseguir que la recollida selectiva arribi al 
50% del total.   
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
 

Diumenge 5 de desembre 2010 
  

• La despesa mitjana de Nadal serà de 700 euros per família 
 

L'encesa dels llums als carrers i l'obertura dels comerços els dies festius donen el tret 
de sortida de la campanya de Nadal que, com cada any, comença "molt fluixa", però el 
sector espera que "es vagi animant a partir de mitjans d'aquest mes, segons assegura 
el president de l'agrupació de comerç Girona Centre, Josep M. Noguer. La Confederació 
de Comerç de Catalunya, considera que aquest any s'incrementaran les compres però 
assegura que la facturació final serà semblant a la de l'any passat perquè "els preus 
dels productes són inferiors als del 2009". Segons el president de la confederació, 
Miquel Àngel Fraile, aquest any la despesa mitjana per família és d'uns 700 euros. "Un 
25% de les vendes es concentren per Nadal i Reis i en alguns sectors, com ara el de les 
joguines, la perfumeria i les joieries entre el 70 i el 80% de les vendes són en aquesta 
època", va assegurar Fraile. D'aquests 700 euros, se'n destinen a l'alimentació entre un 
18 i un 20%, a joguines un 8% i la resta és per a parament de la llar, roba, 
complements, restauració i oci, entre altres sectors. Els comerciants asseguren que 
aquest any "han fet la feina" per incentivar el consum, que de fet reconeixen que "està 
molt millor que l'any passat". "Hem il·luminat carrers, arreglat botigues, posem a la 
venda el millor producte, i tota la cadena ha ajustat preus i marges", va comentar. 
Fraile es mostra convençut que "el client té ganes de comprar quan té un al·licient" i el 
Nadal "és un al·licient". Pel que fa a les grans superfícies catalanes, preveuen 
augmentar un 2% les vendes fins gener, segons l'Associació Nacional de Grans 
Empreses de distribució (Anged) de Catalunya. Segons l'Anged, els productes amb més 
sortida seran les joguines i els articles de regal, però també les colònies, les 
videoconsoles, els televisors 3D i les novetats editorials i en DVD. 
Ampliar la notícia:  El Punt 
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Dimarts 7 de desembre 2010 
  

• Les temperatures han pujat 14º en dos dies a Girona 
 

D'un fred extrem a unes temperatures temperades. Alguns municipis, fins i tot, han 
superat els 21º de màxima. La diefrència entre dissabte i dilluns ha estat tal que la 
diferència entre mínimes d'ambdós dies ha estat entorn els 14º a la major part dels 
municipis que disposen d'estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. 
Un exemple d'aquesta oscil·lació provocat per l'augment de les temperatures tant 
mínimes com màximes es va viure a la ciutat de Girona, on la matinada del divendres al 
dissabte el termòmetre va arribar a baixar fins als -5º, mentre que la mínima de la nit 
de diumenge a dilluns ha estat de 9º. Una dada significativa del canvi de temperatures 
que s'estan vivint aquests dies, i que sembla que s'allargarà durant la setmana, és 
sobretot l'ascens tèrmic dels valors mínims, que s'han situat entre els 8 i els 11º. Unes 
temperatures que fa només dos dies eren les màximes registrades. D'aquesta manera, 
a Torroella de Montgrí la mínima registrada ahir va ser de 10,3º, mentre que dissabte la 
màxima va ser de 10,2. I de la mateixa manera, la temperatura més elevada ahir en 
aquest municipi va ser de 20,5 graus. De fet, van ser molts els municipis de les 
comarques de Girona els que ahir van superar la xifra dels 20º: Fornells de la Selva 
(21,2º), Girona (21), Cruïlles (20,3º), Ventalló (21,1º), la Bisbal d'Empordà (20,4º) o 
Torroella de Montgrí, entre d'altres. Aquest ascens de les temperatures va provocar que 
molts veïns hagin hagut de tornar a deixar els abrics a l'armari. I partint de les 
previsions meteorològiques sembla que la tendència climatològica es mantindrà. El 
Servei Meteorològic de Catalunya preveu per avui que el quadrant nord-oest estarà 
cobert, mentre que a la resta es mantindrà mig ennuvolat. S'esperen algunes 
precipitacions però s'espera que siguin febles. Aquestes pluges s'esperen bàsicament al 
nord-oest i a la tarda.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
 
 Dijous 9 de desembre 2010 
  

• Les vendes creixen respecte el pont de la puríssima del 2009 
 

Les vendes i l'afluència de públic als principals eixos comercials catalans i als centres 
comercials aquest pont de la Constitució han superat les de l'any anterior, segons el 
primer balanç del secretari general de la Confederació de Comerç de Catalunya, Miguel 
Ángel Fraile. A les comarques gironines, les grans superfícies i també bona part del 
petit comerç dels principals eixos comercials urbans, van obrir ahir les seves portes. En 
el conjunt de Catalunya, s'estima que ahir van obrir les portes un 30% dels comerços, 
sobretot a les principals ciutats. El millor dels tres dies del pont va ser dimarts, que era 
laborable, i en què van obrir el 100% dels comerços, si bé dilluns van obrir un 80% 
dels principals eixos i centres comercials. Fraile, que no va voler avançar xifres en 
espera d'analitzar totes les dades, va assenyalar que aquests dies del pont que han 
obert els eixos comercials, l'afluència de públic "ha estat més important". També va 
indicar que la vaga de controladors que va obligar a tancar el trànsit aeri i que va 
causar un caos als aeroports "no ajuda" a la campanya, tot i que ha admès que el que 
sobretot s'ha vist afectat ha estat el turisme estranger. Fraile va recordar que la 
campanya de Nadal tindrà uns dies "molt intensos" -diumenge vinent els establiments 
estaran oberts un altre cop- i va estimar que el 25% de la facturació anual dels 
comerços es produeix en aquestes dates, d'ara fins al Nadal. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
• El termòmetre bat records històrics 
 

Durant el pont festiu hi ha hagut uns registres de temperatures càlides del tot inusuals 
en un mes de desembre. Tant les màximes com les mínimes dels darrers dos dies, a 
Girona i a Salt, s'han situat entre les més altes des de 1884. Aquest fenomen és 
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extensible a la majoria de comarques gironines. Ahir i dimarts, a l'observatori 
meteorològic de Bell-lloc, la temperatura màxima va ser de 23 graus, que és la segona 
més alta des de 1884 i només superada per la que es va registrar el 8 de desembre de 
1978, que va ser de 24 graus. La mínima al centre de Girona va ser de 14,9 graus, que 
és la tercera més alta dels darrers cent trenta anys. A Olot, el termòmetre marcava 17 
graus a les set del matí. Aquestes temperatures contrasten amb el fred del cap de 
setmana passat i, de fet, s'han produït contrastos de 17 graus en el cas de la mínima -
dissabte, a Girona, va ser de tres sota zero- i de 14 en la màxima. El responsable de 
l'observatori de Salt, Gerard Taulé, atribueix aquest fenomen al flux d'aire del sud-est, 
que ha provocat fortes pluges a Andalusia, mentre que al nord de Catalunya ha arribat 
ressec. De cara a demà, les previsions són que es normalitzin les temperatures que, en 
aquesta època de l'any, se situen entre els 2 i els 14 graus. 
Ampliar la notícia: El Punt 

 
 
Dilluns 13 de desembre 2010 
  

• Quatre impostos de Girona superen la mitjana estatal 
 

Només un dels cinc principals impostos municipals de Girona, el de Béns Immobles 
(IBI), està per sota de la mitjana del conjunt de l'Estat. Per contra, els gironins paguen 
més que la mitjana dels espanyols pel que fa a l'Impost de Vehicles de Tracció 
Mecànica, l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), l'increment del Valor dels 
Terrenys (Plusvàlua) i l'impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). 
L'Ajuntament de Girona manté congelats aquests tributs des de 2009 i també ho farà al 
2011. Per a l'IBI, Girona se situa en el lloc 48 d'aquesta classificació, amb un esforç 
fiscal relatiu del 54%, gairebé 30 punts per sota de la mitjana estatal que en aquest 
2010 queda fixada en el 81,21%. Vint capitals fixen el 100% del límit màxim establert 
per la normativa, entre les quals es troben Tarragona, Lleida, Ciudad Real i Osca, entre 
d'altres. Girona manté el mateix nivell impositiu de l'IBI de l'any passat, situant-se 47a 
en la classificació de la variació interanual degut a la congelació des de fa tres anys. 
També se situen en el costat menys positiu pels gironins l'IAE, el ICIO i l'impost de 
Plusvàlua. Pel que fa a l'Impost d'Activitat Econòmiques, Girona registra un esforç fiscal 
relatiu del 65,18%, mentre que la mitjana de les 52 capitals estudiades és del 44,18%. 
L'estudi també revela que les empreses gironines estan entre les que més paguen per 
aquest concepte. Només cinc capitals de província tenen un IAE tan elevat: Pamplona, 
Almeria, Barcelona, Cadis i Còrdova. Tot i això, només les empreses que facturin més 
d'un milió d'euros tenen l'obligació d'abonar aquest impost. L'ICIO -conegut com 
Impost de Construccions- és el tercer tribut que la capital gironina es manté per 
damunt en relació amb la resta de nuclis urbans estudiats. L'Ajuntament recapta el 
97,50% d'allò establert per la llei, mentre que la mitjana arriba fins al 91,77%. Aquesta 
càrrega deixa Girona en el lloc 32è lloc.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimarts 14 de desembre 2010 
  

• Girona és la ciutat de l'Estat on més baixa el preu del cistell de la compra 
 
El "cistell de la compra tipus" s'ha abaratit un 1,6% a Girona en el quart trimestre del 
2010 convertint-se en la capital de província de tot l'Estat on més han baixat els preus 
els últims tres mesos. Tot i aquest descens, Girona segueix entre les 15 capitals més 
cares de l'Estat a l'hora de fer la compra. Segons les dades de l'Observatori de Preus 
del Comerç Minorista presentades ahir pel Ministeri d'Indústria, omplir el cistell a Girona 
és un 11% més car que a València, la ciutat més barata. Les diferències són més 
significatives en alguns tipus de producte. Tot i disposar d'una important indústria 
càrnia, Girona és de les ciutats més cares per comprar carn. Aquests productes resulten 
un 28% més cars que a Zamora, la ciutat més barata, tot i que el preu de la carn ha 
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retrocedit un 6,5% de mitjana durant l'últim trimestre. En el cas de les comarques 
gironines, el cistell de la compra més econòmic possible d'aliments envasats -que inclou 
marques blanques- resulta un 36% més econòmic que l'estàndard. Salamanca i Segòvia 
són les ciutats espanyoles on es registren més diferències de preu entre el cistell 
estàndard i l'econòmic mentre que Las Plamas de Gran Canaria i Lleó les que menys. 
L'Observatori analitza els preus de 187 productes en un total de 4.128 establiments de 
56 grans ciutats espanyoles. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dijous 16 de desembre 2010 
  

• 52.800 persones han passat per Girona i Salt per Temporada Alta 
 
Ho han tornat a fer. La línia ascendent de Temporada Alta continua, i en la seva 
proppassada edició ha aconseguit portar a les platees de Girona i Salt fins a 52.808 
persones; es tracta de 48.583 entrades per a espectacles de pagament, més el públic 
que ha assistit a les activitats paral·leles. Això implica augmentar un 7,16 % els 
espectadors respecte al 2009, i conservar un 90,37 % d'ocupació; i en definitiva, fer 
que "durant dos mesos, Girona i Salt siguin les capitals culturals de Catalunya", en 
paraules del director del festival, Salvador Sunyer. Aquest va fer un balanç artístic, com 
tots, "subjectiu", afirmant que al festival s'hi havien vist "algunes coses dolentes i 
d'altres molt dolentes" (cosa que, va puntualitzar, és inherent a l'esperit de risc de 
Temporada Alta), però també alguns espectacles que "quedaran gravats a la memòria 
dels qui han tingut la sort de veure'ls". Entre ells va esmentar algunes propostes 
internacionals com el club transvertit de Gardenia, l'Obludarium dels monstres dels 
germans Forman, els dos espectacles de Krystian Lupa o el sanguinari Richard III de la 
companyia britànica Propeller. En total, durant dos mesos han passat per les ciutats fins 
a 76 espectacles amb 127 representacions (de les quals se n'havien programat 
originalment 112). D'aquestes obres, 24 eren estrenes absolutes; 18, coproduccions del 
festival; i 25 amb producció, coproducció o col·laboració d'El Canal. Aquesta tendència 
a l'alça confirma el que, segons Sunyer, ha de ser el futur: un Temporada Alta 
"aglutinador del teatre català", un aparador de les propostes de casa juntament amb 
els millors espectacles internacionals, i la promoció de Girona com a "un espai de 
creació de primer ordre", que atregui artistes i companyies no només de Catalunya, 
sinó també de l'estranger.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 

• El preu del lloguer cau un 1,4% a Girona al novembre 
 

El preu mitjà dels habitatges de lloguer a la demarcació de Girona es va situar al 
novembre en 7,86 euros per metre quadrat al mes, xifra que representa un descens de 
l'1,4% respecte al mes anterior, segons dades facilitades pel portal immobiliari 
Fotocasa. Si s'analitza l'evolució dels preus en els últims dotze mesos, la caiguda 
registrada és del 2,6%. Girona és la segona demarcació més cara pel que fa als preus 
dels lloguers (al darrere de Barcelona), però se situa força per sota de la mitjana 
catalana (10,09 euros per metre quadrat al mes). Fotocasa també analitza els preus 
dels lloguers per municipis. La ciutat de Girona se situa entre les poblacions amb un 
major increment del preu (8,69 euros per metre quadrat al mes, un 1,1% més que el 
mes anterior). Tot i això, la variació interanual és del -3,3%.  
Ampliar la notícia: El Punt 
 
 

Dimarts 21 de desembre 2010 
  

• Els hotels gironins són els que tenen més reputació 
 
Els hotels de Girona, juntament amb els de Santiago de Compostel·la, són els 
allotjaments espanyols amb més reputació a Internet, fins al punt d'obtenir 8,09 punts 
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sobre 10 en un estudi realitzat per Vivential Value, consultora especialitzada en Gestió 
d'Experiència de Clients. L'anàlisi, sota el nom iRON_HU'10, ha estat elaborada basant-
se en els més de 1.900 establiments existents en les 52 capitals de província 
espanyoles, i analitzant les prop de 805.000 opinions disponibles en una desena de 
pàgines web d'hostaleria i turisme. Després es posicionen Burgos, amb un 8,03 punts; i 
València i Segòvia, totes dues amb 8,01 en puntuació. Tant Girona com Segòvia 
repeteixen en el 'top 5' per segon any consecutiu, mentre que València i Santiago 
ascendeixen des de posicions ja destacades el 2009. De totes, Burgos és la ciutat que 
ha experimentat un creixement interanual més alt. L'estudi també ha reflectit, a més, 
que el 46,10% dels hotels presenten una nota mitjana en les pàgines web inferior a 
vuit punts sobre deu. No obstant això, el 10,43% dels allotjaments han obtingut una 
valoració mitjana igual o superior a nou. En el nombre d'opinions localitzades pels 
usuaris en les diferents webs de turisme i hostaleria, la companyia destaca l'"important 
increment", ja que s'ha passat de les 560.000 opinions de 2009, a les 803.696 de 2010, 
un augment de més del 40%.  
Ampliar la notícia:  Diari de Girona 
 
 

Dimecres 22 de desembre 2010 
  

• Girona registra la xifra més baixa de creació d'empreses dels últims 15 anys 
 
El passat octubre només es van donar d'alta 69 societats mercantils a la demarcació. Si 
l'estadística de creació d'empreses és un dels termòmetres per avaluar el dinamisme 
d'una economia, a Girona la situació seria dramàtica. El passat octubre es van donar 
d'alta al Registre Mercantil de Girona 69 societats. Es tracta de la xifra mensual d'altes 
més baixa des que l'Institut d'Estadística va començar la sèrie històrica l'any 1995. Les 
dades acumulades d'aquest any -s'han creat poc més de mil empreses- són encara 
pitjors que les de 2009, quan Girona va registrar la pitjor dada de constitució de 
companyies de la seva història. Les 69 empreses creades el passat octubre van aportar 
un capital constitutiu que superava de poc els tres milions d'euros. Més actives en 
aquest apartat es van mostrar les 35 empreses que van afrontar una ampliació de 
capital, que van desemborsar un total de 13,5 milions d'euros. Les dades de l'INE 
també contaten que l'octubre es van dissoldre a Girona un total de 28 companyies. En 
el conjunt de l'Estat, el nombre de noves societats mercantils va baixar un 12,7% 
l'octubre respecte al mateix mes de 2009, amb un total de 5.493 noves empreses, un 
5,5% més que el setembre d'aquest any. Aquest descens interanual en el nombre de 
societats mercantils creades l'octubre és el segon consecutiu després de la caiguda del 
2,5% registrada el setembre després de vuit mesos de pujades. Per a la constitució 
d'aquestes societats es van subscriure més de 313 milions d'euros, un 11,4% menys 
que l'octubre de 2009, mentre que el capital mitjà desemborsat va registrar un 
augment interanual de l'1,5%, fins als 57.123 euros. D'altra banda un total de 2.036 
societats mercantils van ampliar capital, un 11% menys que un any abans, i el capital 
desemborsat per realitzar aquestes operacions va sumar 1.333 milions d'euros, un 
47,5% menys. En la banda positiva cal destacar la caiguda del 6,2% en la dissolució de 
societats. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Divendres 24 de desembre 2010 
 

• Girona, la tercera capital que menys població guanya 
 
La població de la ciutat de Girona a 1 de gener de 2010 se situava en 96.236 habitants, 
només un 0,05% més que l'any anterior, quan havia estat de 96.188. Tot i que és un 
dels creixements més petits entre totes les capitals de província (només Còrdova i 
Màlaga n'han tingut un de menor), Girona se situa en el grup de ciutats que guanya 
població en lloc de perdre-la, fet que passa a 16 capitals espanyoles. Pel que fa a la 
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resta de Catalunya, Lleida també suma nous habitants, mentre que Barcelona i 
Tarragona en perden. La capital espanyola on més augmenta -percentualment- la 
població és Àvila, on el nombre d'habitants creix un 2,44%. Aquest espectacular 
creixement està seguit de localitats com Badajoz, on la crescuda és de l'1,38%, 
Càceres, amb un augment de l'1,13%, Lleida, amb un 1,08% més de població, fet que 
li permet situar-se en 137.387 persones, i Múrcia, on la crescuda és de l'1,02%. Tots 
aquests creixements queden molt per sobre de l'increment que experimenten les 
comarques gironines, que només és del 0,05%. Tan sols Còrdova i Màlaga, que creixen 
un 0,04% cadascuna, registren un increment més petit. Tot i això, cal tenir en compte 
que Alacant, Barcelona, Burgos, Cadis, Lleó, Pamplona, Palència, Salamanca, 
Santander, Segòvia, Tarragona, Terol, València, Valladolid, Bilbao i Zamora han perdut 
població en lloc de guanyar-ne, mentre que la Corunya s'ha quedat exactament amb la 
mateixa quantitat, és a dir, que el seu padró no s'ha ampliat ni reduït. Així doncs, 
Girona és una de les capitals que menys creix, però sense arribar a perdre població. 
D'altra banda, cal tenir en compte que, més enllà de les excepcions, la gran majoria de 
localitats que creixen només ho fan entre entre un zero i un 1,5%, o sigui que es tracta 
de creixements més aviat discrets. Al conjunt de l'Estat espanyol, hi ha més de 15 
milions de persones que viu en alguna de les seves capitals de província, xifra que ha 
crescut un 0,22% respecte a l'any anterior. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Divendres 24 de desembre 2010 
 

• L'atur puja un 7,3% a Girona en els últims dotze mesos 
 
L'atur ha pujat un 7,3% a la ciutat de Girona en l'últim any. Al final del mes de 
novembre la capital gironina tenia 6.724 persones desocupades, una xifra que suposa 
que actualment hi ha 458 persones més desocupades que ara fa un any. La regidora de 
Desenvolupament Local, Cristina Alsina, subratlla com a indicatius positius que l'atur 
interanual ha baixat entre les franges d'edat més joves, però ha seguit a l'alça amb les 
franges de més edat. Les dades del novembre mostren que l'atur a la ciutat va pujar un 
1,2% amb 78 desocupats més, però en línia positiva hi ha l'augment de contractació en 
el sector de la indústria i la construcció, malgrat que el sector serveis torna a viure una 
baixada ostensible de la contractació. S'espera que el sector es recuperi al desembre 
per la campanya de Nadal.  
Ampliar la notícia: El Punt 
 

 
Dimarts 28 de desembre 2010 
 

• El consum de l'enllumenat cau un 28% des del 2006 
 

El consum de l'enllumenat públic a la ciutat de Girona ha baixat un 28% en els últims 
quatre anys. La renovació de les lluminàries que ha anat executant l'equip de govern ha 
permès que el consum vagi a la baixa des de l'any 2006. L'àrea de Medi Ambient 
calcula que fa quatre anys es consumien 122 kWh per cada habitant a l'any, una 
quantitat d'energia que s'ha reduït fins als 87 kWh aquest any. A l'estiu es va aprofitar 
un dels plans Zapatero per renovar l'enllumenat del Barri Vell per una tipologia de 
menor consum. També s'han canviat moltes òptiques dels semàfors pels llums LED. Un 
altre projecte que l'equip de govern tripartit ha tirat endavant ha estat el canvi dels 
pàmpols del pont de Fontajau. Els treballs en els quadres elèctrics i el control del flux 
de llum pels horaris ha permès reduir el consum elèctric.  
Ampliar la notícia: El Punt 
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