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Diumenge 1 de gener de 2012 
 

• Les sancions per incivisme a Girona ciutat es disparen 
 

L'Ajuntament de Girona va presentar ahir l'evolució del nombre d'expedients 
sancionadors per conductes incíviques on s'aprecia un fort augment de sancions aquest 
2011. Fins al 31 d'octubre 2011 s'havien obert 777 expedients, quan l'any anterior, al 
llarg dels dotze mesos, havien estat 521 (un 49% més). El màxim històric va produir-se 
l'any 2008, quan la suma va arribar fins a 658 expedients. El 2006, la xifra es va quedar 
en 268 casos. 
 
Molts dels conceptes sancionables pràcticament s'han doblat. Per exemple, l'any 2010 
es van multar 77 persones per orinar al carrer i els deu primer mesos d'aquest any es 
van obrir 139 expedients. El mateix succeeix per embrutar a la via pública, on s'ha 
passat de 54 a 120 sancions. Per fer sorolls en un domicili l'augment ha estat de 81 a 
129 i per fer fressa al carrer, l'evolució ha estat de 78 casos l'any 2010 a 127 sancions 
entre aquest gener i finals d'octubre. 
 
L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, va justificar aquests augments en el nou criteri 
de l'equip de govern davant l'incivisme. El batlle va assenyalar que "no ha crescut 
l'incivisme, sinó el rigor i el control". I va avisar: "Anirà a més perquè incrementarem el 
control per fer que es compleixin les ordenances". L'alcalde va aprofitar les dades per 
revelar el Pla de Xoc per a l'any 2012 en neteja, seguretat i civisme. 
 
En civisme, l'apartat estrella serà la nova ordenança municipal que prohibirà beure 
alcohol al carrer (fer "botellón") i que incrementarà la quantitat a pagar per les multes. 
Segons el Pla, hi haurà "tolerància zero" amb els amos incívics de gossos i amb la 
venda d'alcohol a menors (hi haurà més inspeccions als locals). A més, es farà un Pla 
de detecció de zones on creix l'incivisme. 
 
En neteja, l'apartat estrella és el desplegament del contracte de la nova empresa 
municipal sota la imatge de "Girona + Neta". Es prioritzarà la neteja de la via pública 
per part de les brigades ( i es revisarà els horaris), s'intensificarà la poda dels arbres i 
es farà un pla de millora dels parcs i jardins. 
 
Pel que fa a la seguretat es buscarà una millor coordinació entre la policia i els agents 
cívics i es posaran en funcionament les patrulles mixtes a les zones turístiques. Per 
garantir més seguretat als vianants, hi haurà càmeres de vídeo vigilància i es millorarà 
la il·luminació. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
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Dimarts 3 de gener de 2012 
 

• Les matriculacions de vehicles a Girona van caure un 17% l'any 2011 
 

Les matriculacions de turismes i tot terrenys van registrar una caiguda del 17,1% a la 
província de Girona el 2011, fins a situar-se en les 11.295 unitats venudes al tancament 
de l'any, segons dades de l'Associació Nacional de Venedors de Vehicles a Motor, 
Reparació i Recanvis (GANVAM). En el conjunt de l'Estat espanyol, les vendes de cotxes 
es van reduir un 17,7% fins a desembre, comptabilitzant un total de 808.059 unitats 
venudes. 
 
Aquest descens de les compres de vehicles a Girona es va deure, principalment, a la 
baixada de les vendes de turismes, que van caure un 19,4%, fins a les 9.310 unitats 
venudes. Per la seva banda, les adquisicions de tot terrenys van descendir un 4,4%, 
comptabilitzant 1.985 unitats matriculades durant l'any passat. 
 
Per províncies, Barcelona va concentrar el 78,7% de les operacions registrades durant 
el mes passat a la regió, per davant de Girona (9,4% de les vendes), Tarragona (8,1% 
de les vendes) i Lleida (3,8% de les vendes). 
 
Catalunya va ser, amb una caiguda del 18,3%, la cinquena comunitat que menys va 
reduir les seves vendes l'any 2011, amb un total de 119.944 unitats venudes. Amb això, 
la comunitat concentra un 14,8% de les matriculacions nacionals.  
 
La comunitat que més va caure el 2011 va ser Extremadura que, amb 10.137 unitats, 
va registrar una contracció del 36,3%, seguida de Galicia  (-33,9%), Castella- la Manxa 
(-32,9%) i Navarra (-32,2%).  
 
En relació amb les marques més venudes a Girona durant l'any passat, encapçala el 
rànquing de matriculacions la casa Nissan, amb 987 unitats venudes, seguida de Ford i 
Citröen, amb 967 i 883 unitats, respectivament. Les marques Peugeot, amb 840 
unitats, i Volkswagen, amb 823 unitats, van ser també representatives el 2011, ocupant 
el quart i cinquè lloc entre les més demandades a la província.  
 
El president de Ganvam, Juan Antonio Sánchez Torres, va qualificar el passat exercici 
2011 com "un any per oblidar que marcarà una trista fita per a l'automoció al nostre 
país, de la mateixa manera que va ocórrer en 1993, encara que va assegurar que "com 
llavors, el sector compta amb potencial suficient per recuperar-se i seguir endavant". 
Per això confien que el 2012 les vendes de vehicles es recuperin. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 3 de gener de 2012 
 

• Les comarques gironines sumen 58.620 aturats durant el desembre 
 

La demarcació de Girona ha estat la que ha sumat menys aturats percentualment 
durant el 2011. Un total de 58.620 desocupats estan apuntats al SOC, un 6,55% més 
que fa un any. En els darrers dotze mesos, les comarques gironines han sumat 3.604 
aturats més, tot i que al desembre el nombre de persones sense feina s'ha estabilitzat i 
l'atur s'ha reduït en 14 persones. El sector serveis, amb 314 aturats menys, és el que 
més ha contribuït a aquesta disminució de la desocupació, juntament amb els 13 
aturats menys a l'agricultura i les 85 persones sense ocupació anterior que han 
abandonat l'atur. Per contra, la construcció i la indústria han allargat les llistes del SOC 
amb 285 i 113 aturats més. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
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http://www.diaridegirona.cat/economia/2012/01/03/matriculacions-vehicles-girona-caure-17-lany-2011/539877.html
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Dimarts 3 de gener de 2012 
 

• El preu mitjà de l'habitatge nou baixa un 4,1% al 2011 
 

El preu mitjà de l'habitatge nou ha caigut un 4,1% al 2011, segons dades de la Societat 
de Taxació. A les demarcacions de Tarragona i Lleida es van registrar les majors 
caigudes, amb un 6,1% i un 5,7% respectivament. A les comarques de Barcelona, la 
diferència va ser del 3,9%, i a Girona és on menys va baixar, amb un 3,5%. Per altra 
banda, Barcelona és la ciutat d'Espanya on més car resulta adquirir un habitatge nou: 
3.671 euros per metre quadrat. La segona demarcació amb el metre quadrat construït 
més car és Girona (2.332 €/m2), seguida de Tarragona (2.070 €/m2) i Lleida, la més 
barata (1.547 €/m2). El preu de l'habitatge a Catalunya és similar a la mitjana estatal 
del 4%. 
 
La localitat on s'ha registrat una major caiguda en els preus de l'habitatge lliure és Olot 
(-9,1%), seguida de Cubelles (-7,7%). Per altra banda, les poblacions de més de 
25.000 habitants on menys s'ha reduït el preu de l'habitatge són Sant Joan Despí (-
0,3%) i Sant Adrià del Besòs (-1,3%). Sense comptar amb Barcelona, els habitatges 
amb el metre quadrat més car de mitjana es troben a Esplugues de Llobregat amb 
3.061 €/m2 i a Sant Cugat del Vallès amb 2.823 €/m2 construït. 
 
L'estudi preveu que al 2012 l'oferta d'immobles residencials continuï sent important, tot 
i la reducció en el volum d'habitatges iniciats. Així mateix, la comercialització de l'estoc 
ja construït serà lent degut a la situació econòmica. La reducció d'aquest estoc serà, 
segons l'informe, més dinàmica en les zones cèntriques de les ciutats per la manca 
d'habitatges nous ja construïts i sòl edificable. 
 
En quant a la demanda, s'espera que es mantingui la situació de debilitat dels últims 
anys i que continuï la tendència de decreixement dels preus fins que s'absorbeixi 
l'excedent d'oferta existent. El 2011 és el quart any consecutiu de disminució del preu 
de la vivenda. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 4 de gener de 2012 
 

• Girona és on menys baixen els preus dels pisos al país 
 

La demarcació de Girona és la que el 2011 ha registrat la menor baixada de preus en 
els habitatges nous de tot Catalunya. En total, durant l'any passat el preu es va reduir 
un 3,5%, mentre que a Catalunya el preu mitjà de l'habitatge nou va caure al 4,1%, és 
a dir, 3.367 euros; un nivell similar al que presentava a final del 2004. A més, Girona 
ciutat és la segona capital catalana amb el metre quadrat construït més car: 2.332 
euros/m². Al davant seu, Barcelona, amb 3.671 euros/m² és la ciutat de l'Estat 
espanyol on resulta més car adquirir un habitatge nou. 
 
Aquestes són algunes de les dades difoses ahir per la Societat de Taxació, que també 
constaten que durant el 2011 la població catalana on hi ha hagut més caiguda del preu 
de l'habitatge lliure és Olot, amb un 9,1% de caiguda, que ha situant els preus en 
1.745 euros/m². De la resta de poblacions gironines analitzades per aquest estudi -
vegeu gràfic-, es conclou que Arbúcies és on el preu del m² de l'habitatge nou és més 
barat -1.539 euros/m²-, i que Puigcerdà és la població que resulta més cara -2.676 
euros/m². 
 
A la resta de Catalunya, Cubelles és la segona localitat on s'ha registrat més caiguda de 
preus, un 7,7%, i, sense comptar Barcelona, els habitatges amb el metre quadrat més 
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http://www.diaridegirona.cat/economia/2012/01/03/preu-mitja-lhabitatge-nou-baixa-41-al-2011/539968.html


car són a Esplugues de Llobregat (3.061 euros/m²) i Sant Cugat del Vallès, amb 2.823 
euros/m² construït. 
 
Al conjunt de l'Estat, la caiguda en el preu de l'obra nova des de final del 2007 s'eleva 
al 18,2%, bastant similar a la registrada a Catalunya. El preu mitjà d'un metre quadrat 
se situava al desembre en els 2.376 euros, un 4% menys que fa un any. 
En general, l'estudi conclou que el mercat de l'habitatge va continuar l'any passat amb 
el procés de correcció de preus i des de finals del 2007 -quan es va assolir el pic de la 
bombolla immobiliària- aquests s'han desinflat un 19% en el cas del residencial de 
primera mà a Catalunya. 
 
El lent però continu ajustament de l'habitatge es produeix en un moment de 
desacceleració econòmica i amb l'aixeta del crèdit pràcticament tancada per finançar la 
compra d'una residència. 
 
Amb una desocupació superior al 20%, la feble demanda fa que la comercialització es 
redueixi cada mes i l'octubre sumava ja el divuitè consecutiu de vendes a la baixa, 
segons dades de l'INE, que recollien una reducció en la constitució d'hipoteques de més 
del 40% al conjunt del mercat espanyol. 
 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dijous 5 de gener de 2012 
 

• Girona ja supera els 98.000 habitants i la xifra d'immigrants es manté en el 
20 % 

 
Girona ja ha superat el llindar dels 98.000 habitants. Després de tres anys mantenint-se 
en unes 96.000 persones empadronades, al llarg de l'any 2011 la ciutat ha sumat 1.316 
veïns. El nombre d'estrangers, que els dos darrers anys havia patit un descens, 
recupera habitants i arriba als 19.714, amb 272 empadronats més. El percentatge de la 
població de nacionalitat estrangera respecte del total és del 20,11 per cent, 
pràcticament com fa dotze mesos, quan se situava en el 20,10 per cent. 
 
L'inici de l'any 2008 reflectia una població total de 94.541 habitants. Es venia 
d'anualitats en què els increments eren d'entre 2.000 i 4.000 persones i semblava que 
en poc temps s'arribaria als 100.000 gironins empadronats.  
 
Les xifres però són sempre fluctuants, ja que en tot moment hi ha tramitacions obertes. 
De fet, el proper ple tot just podria aprovar enviar a l'INE les dades corresponents a l'1 
de gener de 2011. Cal tenir en compte que en els casos de les baixes del padró 
municipal, poden arribar a durar tres mesos o més. D'aquesta manera, l'inici de la 
gestió es pot fer a finals d'un any i acabar en un altre. Per això, inicialment aquesta 
persona encara consta com a resident a la ciutat a finals d'un any però quan s'arriba a 
finals de l'altre, ja no compta. 
 
Per això, aquesta xifra de tancament de l'any 2011 variarà. A més en ocasions l'INE 
demana confirmacions de si un llistat de persones. en concret resideix a Girona o no. 
Cada any, sense tenir en compte aquestes sol·licituds de l'INE, les esmentades 
tramitacions de baixes acaben servint per reduir el nombre d'habitants que inicialment 
s'havia apuntat.  
 
La població immigrant a Girona s'havia arribat a multiplicar per tres (fet que significava 
un creixement d'un 300%) des de l'any 2000 fins al 2008. Durant aquests vuit anys, la 
ciutat va augmentar el padró en pràcticament unes 21.000 persones. La puja va ser de 
més del 50% a conseqüència de l'arribada de persones procedents de fora de l'Estat. 
Els estrangers empadronats en aquests vuit anys van ser de més de 12.000 residents. 
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Els països originaris més destacats són el Marroc, Hondures i Romania. Els de l'Amèrica 
Llatina viuen sobretot a Santa Eugènia. Els magribins viuen majoritàriament a Santa 
Eugènia i Sant Narcís, però també al Pont Major i l'Eixample. La nacionalitat marroquina 
és l'estrangera a més present, amb 3.851 persones. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dijous 5 de gener de 2012 
 

• “Girona 10”: el 60% de reserves des de fora de la demarcació 
 

El 60% de les reserves d'habitacions d'hotel de la promoció 'Girona10' s'han fet des de 
fora de la demarcació de Girona. Els organitzadors han donat a conèixer aquesta dada 
que, segons remarquen, denota que l'acció turística ha tingut ressò més enllà de les 
comarques gironines i, fins i tot, també a la resta de l'Estat. Gran part de les reserves 
provenen de visitants de Barcelona i rodalies i un 40% s'han quedat en mans de 
gironins però, segons els impulsors de la iniciativa, són per regalar a persones de fora 
de Girona. L'Associació d'Hostaleria Girona- Radial ha organitzat per al cap de setmana 
del 14-15 de gener un viatge de premsa per a una quinzena de periodistes d'arreu de 
l'Estat. 
 
Els organitzadors de l'acció turística 'Girona10' han volgut fer aquest dijous una 
valoració més reposada dels resultats. Després que les més de 1.500 places hoteleres 
(el 40% del parc hoteler de la ciutat) s'esgotessin en només quinze minuts, els 
promotors asseguren que ha estat "tot un èxit". Davant algunes crítiques sobre els 
motors de cerca i la reserva d'habitacions, han promès millorar la informació i la gestió. 
Davant les opinions escèptiques entorn el ressò de l'acció més enllà de Girona també hi 
han volgut posar dades. 
 
El president de l'Associació d'Hostaleria Girona- Radial, Xavier Nicolazzi, ha explicat que 
el 90% de les habitacions s'han reservat des de Catalunya i sis de cada deu persones 
que s'han fet amb una plaça hotelera són de fora de Girona. "Hi ha molta gent de 
Barcelona i rodalies però també de comarques de Tarragona i Lleida", ha assegurat 
Nicolazzi que entén, doncs, que han aconseguit l'objectiu que es marcaven de 
promocionar Girona arreu. A més, també ha afirmat que els gironins que han reservat 
habitacions ho han fet, sobretot, per fer regals a amics o família de fora de la ciutat. 
 
D'altra banda, també ha destacat el ressò que l'acció ha tingut fora de Catalunya i, 
prova d'això, ha dit que televisions d'àmbit estatal estan demanat visitar la ciutat ja 
aquesta setmana per explicar la promoció i també passar el cap de setmana del 14 i 15 
de gener a Girona per fer reportatges sobre com es desenvolupa el què han batejat 
com 'Girona10', que ofereix menús a 10 euros, visites guiades gratuïtes i descomptes a 
botigues i al mercat municipal. La pròpia associació ha convidat una quinzena de 
periodistes d'arreu de l'Estat aquell cap de setmana perquè facin reportatges sobre 
l'acció turística i sobre els atractius de la ciutat. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Divendres 6 de gener de 2012 
 

• Unes 12.000 persones passen pel parc del Lleuresport de Girona 
 

El tradicional Lleuresport, que des de fa uns anys s'ha convertit en el parc infantil de 
Nadal de Girona, ha rebut aquest any un 8% més de visitants que l'any passat i ha 
superat els 12.000. Les múltiples activitats dirigies a infants i adolescents es 
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desenvolupen a les instal·lacions del GEiEG, que celebra el Lleuresport des de fa 27 
anys. 
 
Per aquest motiu, el president del GEiEG, Francesc Cayuela, creu que "aquestes xifres 
indiquen, un cop més, que el GEiEG és una part important a la ciutat de Girona" i 
qualifica de "gran èxit" la nova edició de Lleuresport. El parc infantil té la col·laboració 
de l'Ajuntament de Girona, ja que es va decidir convertir-lo en el parc infantil de Nadal 
de la capital gironina.  
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 

Diumenge 8 de gener de 2012 
 

• L'atur puja en el 68% dels municipis gironins 
 

El 2011 no ha estat un bon any per al mercat de treball. Un total de 58.620 persones 
estaven registrades en les oficines de Treball de la província de Girona en finalitzar el 
mes de desembre de 2011. Aquesta xifra representa un increment de 3.604 persones 
en el conjunt de l'any, amb una alça percentual del 5,66% respecte al 2010. 
 
El mapa de l'atur gironí no convida a l'optimisme: cap comarca de la demarcació ha 
aconseguit tancar l'any amb menys aturats que a finals de 2010. La que presenta pitjor 
evolució en termes percentuals és el Pla de l'Estany, on el nombre de desocupats ha 
augmentat un 19,3 per cent i ha passat dels 1.486 aturats el mes de desembre de 2010 
als 17.793 actuals.  
 
La desocupació també ha crescut de manera significativa a la Cerdanya gironina 
(+15,41%), al Ripollès (+9,48%) i al Gironès (+9%). A l'extrem contrari, l'Alt Empordà 
ha estat la comarca que ha registrat un augment del nombre d'aturats més moderat, 
tancant el 2011 amb 11.036 persones registrades a les oficines de Treball, 355 més que 
un any abans (+3,32%). 
 
L'anàlisi municipal de l'atur permet constatar que la desocupació ha tornat a pujar en 
algunes de les grans poblacions de la demarcació. Així, en el darrer any cal destacar 
l'increment de l'atur a Blanes (+5,46%), Salt (+5,32%) i Olot (+2,98%). Aquests 
increments trenquen la tendència registrada en aquests municipis durant el primer 
semestre de l'any, quan el nombre de desocupats va baixar. El creixement de l'atur 
també s'ha mantingut tant a la ciutat de Girona -amb un increment interanual de 
l'11,31%, com a la de Figueres (+5,93%). 
 
Algunes de les poblacions gironines on més va augmentar el nombre de desocupats en 
els últims dotze mesos han estat Albanyà (+80 per cent), Mollet de Peralada (+ 166,6 
%) i Sant Llorenç de la Muga (+100 %). Malgrat que el nombre total de desocupats és 
baix, l'increment percentual ha estat elevat.  
 
A l'extrem contrari trobem 58 municipis on l'atur ha baixat el darrer any. En termes 
percentuals alguns dels decrements més destacats es troben a Borrassà (-40,9%), 
Meranges (-50 %), Viladamat (-39,29 %) o Terrades (-38,46 %).  
 
 
Així mateix, hi ha poc més d'una dotzena de municipis on la desocupació no va mostrar 
cap variació: van tancar l'any amb el mateix nombre d'aturats que dotze mesos abans.  
En termes absoluts, Girona es manté com la localitat amb un atur registrat més alt 
(7.380), seguida de Figueres (4.505), Blanes (4.057) i Salt (3.679). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dimarts 10 de gener de 2012 
 

• La crisi va impulsar la venda de cotxes usats un 10% el 2011 
 

La crisi, la falta d'ajudes i les dificultats de finançament han fet esfondrar les vendes de 
cotxes nous, que el 2011 van caure fins al nivell més baix en 18 anys. Ara bé, malgrat 
la crisi, moltes persones i famílies continuen havent de canviar de cotxe. Aquesta 
necessitat, afegida a les dificultats econòmiques que fan minimitzar les despeses, ha 
impulsat les vendes de cotxes de segona mà, que van pujar un 9,8% durant el 2011. 
 
L'any passat es van vendre 268.449 cotxes de segona mà a Catalunya, més del doble 
respecte als cotxes nous, segons les dades de la patronal espanyola de concessionaris 
Faconauto. La demarcació de Barcelona va ser la que va liderar les vendes, amb 
gairebé 196.000 i una alça del 14%. A les comarques de Lleida, el creixement del 
mercat es va situar en la mitjana catalana, mentre que a les de Girona i Tarragona no 
va arribar al 8%. Al conjunt de l'Estat es van vendre més d'1,6 milions de vehicles 
usats, el doble que de nous, amb una alça del 7,3%. 
 
Una mostra que el mercat d'ocasió s'ha convertit en la salvació de moltes famílies és 
que la majoria dels compradors són particulars, un 83%, i les vendes d'aquest canal 
van pujar, segons la patronal Ganvam. En el mercat de cotxes nous, per contra, les 
vendes a particulars van caure un 33,6% i van passar de representar el 60% del total 
al 48%. 
 
Les patronals de concessionaris alerten de l'envelliment del parc de vehicles perquè els 
cotxes vells contaminen més i són menys segurs. El nombre de vendes de cotxes usats 
de més de deu anys ja gairebé iguala la quantitat de vendes dels que en tenen menys, i 
voregen el 50% del total. El volum de vendes d'aquests models més vells creix amb 
força, mentre que la venda dels usats de menys de deu anys està estancada. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimecres 11 de gener de 2012 
 

• Puja un 4,3% la venda de pisos a la demarcació 
 

El passat novembre es van vendre a les comarques gironines un 4,3% més d'habitatges 
respecte el mateix mes del 2010, segons dades de l'Instituto Nacional de Estadística. 
Tal com passava ja a l'octubre, a Girona van canviar de mans el passat novembre 596 
habitatges, concretament 25 més que un any abans. Aquestes dades, però, no 
signifiquen que hagin estat particulars qui hagin adquirit tots aquests habitatges, sinó 
que es dóna el cas, que també hi poden haver implicades les dacions en pagament que 
es fan a entitats bancàries per promotors. Aquesta dada, però, no es desglossa. 
 
En total, al novembre es van vendre a Catalunya 3.667 pisos, un 6,9% menys respecte 
el mateix mes del 2010 quan se'n van vendre 3.939, segons dades de l'INE. El sector 
immobiliari acumula a nivell català ja deu mesos de descensos consecutius i ha perdut 
prop del 50% de les vendes que registrava l'any 2007, quan només en el mes de 
novembre es van comprar 6.755 pisos. Les vendes van caure un 18% a Barcelona, 
l'única demarcació catalana que registra valors negatius. Per contra, a Girona, 
Tarragona i Lleida es van registrar el novembre increments del 4%, el 18% i el 24% 
respectivament. A l'Estat, les vendes de pisos van caure fins a les 27.549 transaccions, 
un 14,4% interanual. 
 
Malgrat que el volum de pisos que canvien de mans continua anant a la baixa, el seu 
descens es va frenant. Si bé el novembre es va tornar a registrar un descens del 6,9% 
de les vendes, aquest és menor a la variacions interanuals de mesos enrere en que es 
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registraven caigudes de l'11%, el 24% o fins i tot el 40%. Catalunya a més, recupera el 
novembre unes vendes superiors a les 3.000 operacions, xifra que s'havia traspassat 
per primera vegada el passat mes d'octubre quan el sector immobiliari català va 
registrar el seu mínim històric: 2.981 operacions. Des del febrer del 2011 les compres i 
vendes d'habitatges han tornat a caure de forma continuada. 
 
El preu de l'habitatge de lloguer de segona mà va caure el 2011 un 8,5% a les 
comarques gironines, fins als 2.285 EUR/m respecte el 2010 segons l'informe anual del 
portal immobiliari Fotocasa.es. En aquesta demarcació hi ha la tercera ciutat catalana 
més barata per buscar un pis de lloguer: Salt que ofereix un preus de 1.694 EUR/m², 
això és un 8,9% més barat que el 2010. I també hi ha Palafrugell; l'únic municipi català 
on els preus van pujar un lleuger 1,2% el 2011. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dijous 12 de gener de 2012 
 

• L'Aeroport de Girona tanca el 2011 amb tres milions d'usuaris 
 

Just l'endemà de l'anunci de recuperació de rutes de Ryanair, Aena va fer públics ahir 
els resultats de l'aeroport de Girona el 2011. Van passar per les instal·lacions de Vilobí 
3.007.649 persones, un 38,2% menys que el 2010. Així, el 2011 va ser el tercer any 
seguit amb davallada de viatgers, després que el 2010 i el 2009 es perdessin un 8% i 
un 4,1% d'usuaris respectivament. Lluny queden, doncs, els 5,5 milions aconseguits el 
2008. Dels 3 milions assolits l'any passat, 2,7 els va portar la companyia irlandesa de 
baix cost. En segona posició va quedar Transavia, amb 101.000 viatgers. La ferida 
d'aquest descens s'ha vist alleujada per l'acord entre Ryanair i l'Agi per als propers cinc 
anys. Amb el nou acord, l'aerolínia ja va anunciar ahir que aquest estiu oferirà 59 rutes 
des de Girona i que hi tindrà nou avions en base. Es passarà de les 86 freqüències a la 
setmana de l'hivern a 236 vols a partir del 25 de març, quan s'inicia la temporada 
d'estiu. 
 
Amb la firma de l'acord es produeixen situacions que no es veien des de l'entrada de 
Ryanair a Barcelona l'1 de setembre del 2010. Per exemple, torna a haver-hi un nombre 
considerable de rutes que es repeteixen tant a Girona com al Prat, com ara les de 
Brussel·les, Londres, Milà, Dublín i Eivissa. I, per primera vegada, es capgira la situació 
que havia estat habitual fins ara i que consistia en què Girona perdés rutes que 
guanyava Barcelona. A partir de l'estiu, algunes destinacions, com ara Düsseldorf i 
Càller, abandonen el Prat per tornar a Girona, amb una freqüència diària en tots dos 
casos. A més, s'ha recuperat la ruta a Madrid amb un vol al migdia i un a la nit. Així, 
per al 2012 es preveu arribar als 3,5 milions, poc més de 3 dels quals de Ryanair, en 
funció de la programació d'hivern. 
 
Dels agents que formen l'Agi, l'alcalde de Girona Carles Puigdemont va destacar ahir 
que l'acord beneficiarà l'economia de la ciutat, i va recordar els objectius de la seva 
integració en l'Agi: "Volem ser-ne un motor i ser-hi presents, per fer arribar les 
demandes que interessen a Girona i també per tenir-hi una posició destacada quan hi 
hagi un nou model de gestió." 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dijous 12 de gener de 2012 
 

• La venda de motos no es recupera a Girona i cau un 16% l'any 2011 
 

Les matriculacions de motocicletes al mercat gironí es va situar l'any passat en 2.883 
unitats, fet que suposa un descens del 16% respecte a les vendes de l'exercici 
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precedent. El comportament encara és pitjor en el cas dels ciclomotors, que amb 
només 548 unitats matriculades, registra una contracció del 39 per cent. 
 
En tots dos casos, l'evolució és pitjor que en el conjunt de l'Estat. L'any passat es van 
vendre a tot Espanya 120.465 motocicletes noves, amb un descens anual del 10,8%, 
fet que situa el mercat a nivells de 1999, segons dades de l'Associació Nacional 
d'Empreses del Sector de Dues Rodes (Anesdor). 
 
Per la seva part, el lliurament de ciclomotors a Espanya es van situar en 23.244 unitats 
en 2011, cosa que representa una disminució del 32,01% respecte a les 34.187 unitats 
de 2010 i el cinquè any consecutiu de caiguda, fet que ha provocat que el volum es 
trobi en "mínims històrics". 
 
Així mateix, les vendes de quads, ATV i UTV van experimentar un retrocés del 30,44% 
el conjunt de 2011, fins a situar-se en 2.689 unitats. 
 
El secretari general d'Anesdor, José María Riaño, va apuntar que el mercat espanyol de 
les dues rodes ve patint greus problemes els últims anys, com l'increment de la pressió 
fiscal sobre la moto o l'enduriment dels requisits per a l'obtenció dels carnets de 
ciclomotors i motocicletes, entre d'altres aspectes. 
 
Per millorar la situació actual, Riaño aposta per corregir els problemes actuals amb els 
carnets de conduir o promoure la moto pels seus avantatges en termes de mobilitat. 
"Mesures d'aquest tipus permetrien superar fàcilment els resultats de 2011", va afegir. 
La situació del mercat, ha afectat, i molt, la indústria de la moto, molt concentrada a 
Catalunya. Les plantes de Yamaha i Derbi han estat les més damnificades per la crisi 
del sector.  
 
Mentrestant, a Girona,el fabricant de motos off road Gas Gas torna a créixer i mira cap 
a l'exterior. En el darrer exercici, la companyia va fabricar 9.000 motos, assolint una 
facturació de 40 milions d'euros i un benefici d'1,2 milions. Els seus plans immediats 
passen per obrir una fàbrica a Brasil i per produir una moto de trial elèctrica. El pla de 
negoci de la companyia passa per incrementar la producció fins a les 22.000 unitats en 
un període d'entre tres i quatre anys i doblar la plantilla fins arribar als 180 treballadors. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dijous 12 de gener de 2012 
 

• El 2011 va ser càlid i plujós a les comarques gironines 
 

El 2011 va ser en general càlid i plujós a les comarques gironines. Segons les dades del 
Servei Meteorològic de Catalunya, a bona part de la demarcació la temperatura mitjana 
va ser entre mig grau i un grau superior a la mitjana climàtica. Només a una franja des 
del sud del cap de Creus fins a Blanes, incloent-hi el Baix Empordà i les zones més 
properes que hi limiten, no van tenir variacions o van ser mínimes. Fins i tot, la zona 
costanera entre Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro i una petita rodona entre la Tallada, 
Jafre i Verges van registrar una temperatura fins a mig grau inferior a la mitjana de la 
segona meitat del segle XX. Només a la franja central del Ripollès hi va haver una 
oscil·lació de fins a un grau i mig més. 
 
 
En valors absoluts, les comarques costaneres a més del Gironès i el Pla de l'Estany van 
ser d'una mitjana entre 14 i 16 graus. Només hi va haver petites excepcions al cap de 
Creus, on van estar per sobre els 16 graus, o bé zones de les Gavarres i de la Selva 
més interior, per sota dels 14. Gairebé tota la Garrotxa va estar entre 12 i 14 graus, i al 
Ripollès l'oscil·lació ja va ser entre 4 i 12 graus en funció de l'altitud, com la Cerdanya. 
En temperatures, es van donar alguns fenòmens estranys. Per exemple, la màxima 
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absoluta a la demarcació va ser a Olot, el 21 d'agost, amb 37,6 graus. Durant l'episodi 
de calor del 21 i 22 d'agost hi va haver les màximes anuals, com a Girona, amb 36,3 
graus. Hi ha alguna excepció, ja que en l'onada de calor de mitjan octubre també es 
van registrar valors altíssims propis de ple estiu. A Castelló d'Empúries, la màxima anual 
va ser el 12 d'octubre, amb 32,9 graus. 
 
En mínimes, l'episodi de més fred del 2011 va ser entre el 22 i el 25 de gener. Va ser 
quan es va assolir la mínima anual a Ulldeter, amb 16,8 graus sota zero, el dia 22. Com 
a curiositat que destaca el Servei Meteorològic de Catalunya hi ha la poca diferència 
respecte a les mínimes anuals entre la costa i zones a prop de muntanya. Per exemple, 
el 25 de gener, a Castelló d'Empúries i Torroella de Montgrí van arribar als -6,6 i -6 
graus respectivament. A la Vall d'en Bas la mínima va ser de -9,2 graus, només 3 graus 
menys que arran de mar.  
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dijous 12 de gener de 2012 
 

• Girona veu marge de creixement en innovació 
 

El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Girona, Carles Ribas, ha reconegut que la 
ciutat té marge de creixement en innovació. "La ciutat no està parada i és molt més 
atractiva en sectors com ara la innovació i el creixement. Amb l'ajut de la universitat, 
hem de tenir un valor afegit per a les empreses." 
 
Ribas ha valorat l'últim estudi de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) sobre 
les activitats econòmiques de la ciutat. El regidor considera que Girona està en un 
procés d'"estabilització" econòmica i que els indicadors de l'estudi no demostren "cap 
aturada". El regidor entén que els resultats de l'estudi no són cap sorpresa, però que 
l'equip de govern ha d'intentar diversificar l'activitat econòmica. Ribas ha explicat que la 
ciutat no està aturada, a diferència del que va dir dilluns la cap de l'oposició, Pia Bosch. 
Segons l'estudi, el 61% de les activitats econòmiques de Girona es dediquen als 
serveis. Al darrere, hi ha les activitats comercials (el 28%), els serveis personals i les 
empreses (17,9%) i els de construcció i habitatge (13,3%), entre d'altres. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Divendres 13 de gener de 2012 
 

• El preu mitjà de l'habitatge nou baixa un 4,1% al 2011 
 

El preu mitjà de l'habitatge nou ha caigut un 4,1% al 2011, segons dades de la Societat 
de Taxació. A les demarcacions de Tarragona i Lleida es van registrar les majors 
caigudes, amb un 6,1% i un 5,7% respectivament. A les comarques de Barcelona, la 
diferència va ser del 3,9%, i a Girona és on menys va baixar, amb un 3,5%. Per altra 
banda, Barcelona és la ciutat d'Espanya on més car resulta adquirir un habitatge nou: 
3.671 euros per metre quadrat. La segona demarcació amb el metre quadrat construït 
més car és Girona (2.332 €/m2), seguida de Tarragona (2.070 €/m2) i Lleida, la més 
barata (1.547 €/m2). El preu de l'habitatge a Catalunya és similar a la mitjana estatal 
del 4%. 
 
La localitat on s'ha registrat una major caiguda en els preus de l'habitatge lliure és Olot 
(-9,1%), seguida de Cubelles (-7,7%). Per altra banda, les poblacions de més de 
25.000 habitants on menys s'ha reduït el preu de l'habitatge són Sant Joan Despí (-
0,3%) i Sant Adrià del Besòs (-1,3%). Sense comptar amb Barcelona, els habitatges 
amb el metre quadrat més car de mitjana es troben a Esplugues de Llobregat amb 
3.061 €/m2 i a Sant Cugat del Vallès amb 2.823 €/m2 construït. 
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L'estudi preveu que al 2012 l'oferta d'immobles residencials continuï sent important, tot 
i la reducció en el volum d'habitatges iniciats. Així mateix, la comercialització de l'estoc 
ja construït serà lent degut a la situació econòmica. La reducció d'aquest estoc serà, 
segons l'informe, més dinàmica en les zones cèntriques de les ciutats per la manca 
d'habitatges nous ja construïts i sòl edificable. 
 
En quant a la demanda, s'espera que es mantingui la situació de debilitat dels últims 
anys i que continuï la tendència de decreixement dels preus fins que s'absorbeixi 
l'excedent d'oferta existent. El 2011 és el quart any consecutiu de disminució del preu 
de la vivenda. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 13 de gener de 2012 
 

• El defensor rep el doble de queixes en temes d'habitatge, feina i ajuts 
socials en un any 

 
El defensor de la ciutadania de Girona, Ramon Llorente, ha detectat un increment molt 
destacat de persones que es queixen de les administracions en temes relacionats amb 
serveis socials al llarg del 2011. Tot i que encara està elaborant la memòria dels últims 
dotze mesos, Llorente va apuntar ahir que molt probablement es doblaran els casos en 
relació amb l'any 2010. Aleshores, les queixes en temes socials eren aproximadament 
del nou per cent respecte de les reclamacions totals i l'any 2011, Llorente calcula que la 
proporció ja s'enfilarà fins al 20 o al 25% i així sense tenir en compte casos que han 
derivat automàticament al síndic de greuges de Catalunya en no tenir ell competències.  
 
A més, les problemàtiques són cada cop més greus i la situació no és exclusiva de 
Girona sinó de tot Catalunya. És gent que s'ha quedat sense feina, sense pis, que dorm 
en caixer o al cotxe perquè han estat desnonats o que ja no rep ajuts socials. 
Precisament, el vicepresident del Fòrum de Síndics i Defensors de Catalunya, Frederic 
Prieto, va indicar que el repunt més important es va produir arran dels problemes per 
cobrar la renda mínima (el Pirmi) que van tenir molts ciutadans.  
 
Prieto va ser a Girona durant l'acte de presentació del Recull d'Informes dels Síndics i 
Defensors de Catalunya que ha elaborat el Fòrum per recollir les actuacions de l'any 
2010. El Fòrum, presidit per Glòria Valeri, agrupa els 43 defensors i síndics existents en 
territori català i que representa el 54 % de la població catalana. 
 
En total, segons va explicar Frederic Prieto, es van fer unes 14.500 actuacions arreu de 
Catalunya, durant l'any 2010. D'aquestes 11.679 van ser consultes i assessoraments i 
2.990 van ser tramitacions de queixes. Del conjunt de recomanacions emeses un 60% 
van ser acceptades totalment pels Ajuntaments i l'11% parcialment. Aquell any, 
destacaven les queixes de trànsit i mobilitat (15% del total), urbanisme (11%), fiscalitat 
(10%) i serveis socials (9%). Aquest darrer àmbit però ja serà probablement la 
temàtica més destacada del Recull d'informes que facin els síndics de l'any 2011. Prieto, 
que és síndic de Cornellà de Llobregat, va explicar que al seu municipi el casos socials 
l'any passat ja suposaven aproximadament un 35%. 
 
A la presentació també hi van assistir el president de la Diputació de Girona, Jaume 
Torramadé, i l'alcalde de Girona, Carles Puigdemont. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dissabte 14 de gener de 2012 
 

• Els graduats cobren entre 900 i 1.200 euros 
 

Un 48% dels graduats superiors i el 36% dels graduats mitjans reben un salari d'entre 
900 i 1.200 euros. Hi ha un 19% de graduats, tant superiors com mitjans, amb salaris 
de 1.200 i 1.500 euros, i un 10% de graduats superiors i un 12% de graduats mitjans 
amb sous de 1.500 euros al cap de sis i nou mesos del final dels estudis. Els graduats 
que han aconseguit un treball remunerat inferior als 600 euros són un percentatge molt 
petit: un 1% dels graduats superiors i un 3% dels mitjans, segons consta en l'estudi. 
 
Pel que fa a l'evolució dels salaris dels graduats, en l'informe s'observa que les franges 
més altes de salaris han crescut: han passat del 4% en els graduats mitjans el 2009 a 
un 21% el 2011; i d'un 6% en els graduats superiors el 2009 a un 10% el 2011. 
 
Quant als tipus de contractes laborals, l'informe revela una relació positiva entre el 
nivell de qualificació dels graduats i l'estabilitat contractual i l'ocupabilitat. La 
contractació indefinida dels graduats en FP ha augmentat respecte al 2010 i ha passat 
d'un 34% a un 38%. Però també hi ha hagut un increment del nombre de contractes 
temporals en un any: s'ha passat del 52% al 54%. 
 
Els contractes temporals tenen més pes en els graduats mitjans i els contractes 
indefinits tenen més presència en els graduats superiors.  
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dilluns 16 de gener de 2012  
 

• Els promotors gironins han renunciat a construir més de 6.500 habitatges en 
els darrers tres anys 

 
El sector de la construcció a les comarques gironines ha tancat el 2011 amb saldo 
negatiu per tercer any consecutiu. Això significa que les obres que es van aturar o 
aquells habitatges amb llicència que mai s'aixecaran van superar les contractacions 
d'obra nova. Segons recull l'estadística del Col·legi d'Aparelladors, des del 2009 s'han 
concedit llicències per iniciar 5.166 habitatges a la demarcació. Tot i això, la sotragada 
que pateix el sector ha comportat que, d'ençà d'aleshores, els promotors hagin 
renunciat a fer-ne 6.507. El president del col·legi, Joaquim Romans, assegura que com 
a mínim fins al 2014 la demarcació estarà pagant "els errors" dels anys "de disbauxa" 
que va viure el sector. 
 
L'estudi anual del Col·legi d'Aparelladors no fa res més que confirmar que, durant el 
2011, el sector de la construcció a les comarques gironines es va enfonsar encara més. 
De fet, l'any passat només es van arribar a contractar 894 obres, mentre que al 2006, 
quan el 'boom immobiliari' va assolir el seu auge, es van arribar a registrar 20.550 
contractacions. 
 
Si es fa una comparació entre l'any passat i aquell, la davallada és espectacular. En 
concret, en percentatges, se situa en més del 95%. 
 
En paral·lel a aquest descens de noves contractacions, una altra de les dades que 
reflexa la sotragada del sector del totxo són les renúncies dels promotors. En concret, 
durant l'any passat, els promotors gironins van decidir aturar obres o no iniciar 1.421 
habitatges que ja disposaven de llicència a les comarques gironines. 
 
Pel que fa a zones, les comarques costaneres són les que concentren més renúncies, 
sobretot la Selva (329) i el Baix Empordà (293). A aquestes dues, les segueixen el 
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Gironès (242) i l'Alt Empordà (176). A l'altre costat de la balança es troben comarques 
com el Ripollès (90) o la Cerdanya (15). 
 
El sector de la construcció gironí va tancar el 2011 amb saldo negatiu per tercer any 
consecutiu. I és que, d'ençà del 2009, les renúncies i desistiments per iniciar noves 
promocions han superat -i cada cop més- a les contractacions d'obra nova. L'any 
passat, aquesta diferència va ser del 58% (894 contractacions davant 1.421 renúncies). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 17 de gener de 2012 
 

• Mínim històric d'habitatges acabats a Girona en 25 anys 
 

L'any passat, el 2011, es va registrar el mínim històric d'habitatges acabats a les 
comarques gironines en els últims vint-i-cinc anys, segons l'informe que va presentar 
ahir el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona. Els 
3.076 pisos i cases de nova construcció que es van acabar, 3.663 si hi afegim els de 
rehabilitació, són el mínim històric des que el col·legi elabora la seva estadística, una 
quantitat un 30% inferior respecte a la de l'any 2010, quan se'n van acabar 4.139 de 
nova construcció, i molt per sota dels 4.660 pisos i cases que es van acabar i rehabilitar 
el 1994, en plena recessió del sector després dels Jocs Olímpics del 92. 
 
El sector de la construcció de les comarques gironines va tancar el 2011 amb saldo 
negatiu per tercer any consecutiu, fet que vol dir que les obres que es van aturar o els 
habitatges amb llicència que no van tirar endavant van superar les contractacions 
d'obra nova. Des del 2009 s'han concedit llicències per iniciar 5.166 habitatges, però els 
promotors han renunciat a fer-ne 6.507. Joaquim Romans, president del Col·legi 
d'Aparelladors, assegura que no hi ha dades amb indicis de recuperació i que el millor 
del 2011 és que hem passat un any més i ja en són quatre de crisi aguda. El 2011 es 
van contractar 894 habitatges, gairebé la meitat dels 1.760 contractats en el mateix 
període del 2010. En paral·lel a aquest descens de noves contractacions, una altra dada 
que indica la profunda crisi del sector són els projectes aturats durant l'any, 1.421, una 
dada, però, molt inferior als 2.540 renunciats l'any anterior. El president del col·legi 
creu que aquesta dada de desistiments anirà a la baixa perquè, quant al nombre 
exagerat de contractacions que es va fer entre els anys 2003 i 2007, ja s'hi ha 
renunciat. Romans creu, però, que a les comarques de Girona el reajustament del 
sector immobiliari encara no està fet i que trigarà entre dos i tres anys a absorbir 
l'excés d'habitatges que hi ha actualment al mercat. 
 
Joaquim Romans no va tenir cap problema a qualificar d'autèntica disbauxa el 
moviment que hi va haver en el sector entre els anys 1999 i 2007, quan es van 
contractar 125.866 habitatges, amb una punta de 20.550 l'any 2006 i de 16.750 el 
2005. "Molts d'aquests projectes no es recolzaven en una base sòlida ni en una 
necessitat real de la població", va dir Romans.  
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimarts 17 de gener de 2012 
 

• Més bars i restaurants de Girona regentats per xinesos 
 

En els últims tres anys 63 llicències van ser concedides per l'Ajuntament de Girona per 
a activitats econòmiques portades per persones de procedència xinesa. La xifra inclou 
tot tipus d'activitats (comerços petits, bars i restaurants o grans superfícies) i agrupa 
les obertures noves així com els traspassos d'activitats ja existents. Una tendència clara 
d'aquests últims anys és que la majoria dels xinesos que han iniciat algun tipus 
d'activitat econòmica han optat per dedicar-se al negoci de les cafeteries o els bars i 
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restaurants: catorze llicències d'aquest sector el 2011 i tretze el 2010 -entre locals nous 
i traspassos- han estat atribuïdes a xinesos. Paral·lelament, entre quatre i cinc llicències 
dels anys 2010 i 2011 corresponien a grans superfícies o als tradicionals basars xinesos. 
Pel que fa als bars i restaurants, les xifres només confirmen una evidència: en molts 
barris de Girona, com ara el carrer Santa Eugènia i el sector de la plaça Poeta 
Marquina, però també el centre de la ciutat, molts bars i restaurants s'han traspassat a 
gerents de procedència xinesa i un càlcul ràpid del nombre d'aquests establiments 
superaria fàcilment la trentena de llicències atribuïdes els últims anys. 
 
Ja no es tracta del típic restaurant xinès o d'establiments especialitzats en cuina 
exòtica, sinó de cafeteries com les que sempre hi ha hagut i que a l'hora de traspassar-
se passen a mans de gerents xinesos. 
 
Xavier Nicolazzi, president de la Federació d'Hostaleria de Girona, tot i admetent que hi 
ha la sensació real d'aquesta tendència, fa observar que l'entitat que presideix no té 
cap constància del fenomen, ja que la federació només té un associat xinès. 
 
Amb 664 xinesos censats a Girona el 2011, la població d'origen xinès és la vuitena 
nacionalitat en nombre de persones a la ciutat, per sota de les persones procedents del 
Marroc, Hondures, Romania, Colòmbia, Gàmbia i el Brasil que ocupen els primers llocs 
d'aquesta classificació. 
 
Una encarregada d'un restaurant xinès explica que si últimament els seus compatriotes 
passen a regentar més bars i restaurants és perquè la crisi ha posat al mercat molts 
traspassos a preus assequibles. L'altre factor, segons ella, és que els xinesos no llancen 
la tovallola fàcilment. "Si en un bar o restaurant l'activitat i els beneficis comencen a 
baixar i el local no funciona, la gent d'aquí el deixa ràpidament. Nosaltres ho provarem 
més temps. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimarts 17 de gener de 2012 
 

• La població estrangera de la demarcació de Girona baixa per primer cop en 
10 anys 

 
La població estrangera a la demarcació de Girona va patir una davallada durant l'any 
2011, amb una diferència de 581 persones menys respecte al 2010. Aquesta és la dada 
que revelava la setmana passada l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que ahir també 
publicava l'estimació de població a data de l'1 de gener d'aquest 2012, amb un 
creixement de 1.216 persones respecte la mateixa data de l'any passat, passant de 
728.340 a 729.556 habitants a la província a l'inici de l'any. 
 
El cens oficial publicat pel Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), i recollit també per l'INE, 
situava al mes de desembre la població de la demarcació de Girona en 756.810 
persones. Tenint en compte aquestes dades, el nombre d'habitants de procedència 
estrangera a la província representaria un 21,3% del total de la província. Aquest fet 
representa el primer descens de ciutadans no nascuts a l'Estat espanyol en els darrers 
deu anys. De fet, des del 2002, la població estrangera a les comarques gironines s'ha 
multiplicat per tres, passant dels 53.715 de fa una dècada als 161.666 actuals.  
Des del 2009, la xifra s'ha equilibrat, rondant els 160.000, després d'haver 
experimentat el seu creixement més pronunciat entre l'any 2007 i el 2008, amb més de 
20.000 nous habitants de procedència estrangera al territori gironí, passant dels 
129.183 als 149.236. Va ser l'any 2005 quan es va sobrepassar la barrera dels 100.000 
habitants estrangers. 
 
Llevat del Marroc, la zona del món que continua aportant més ciutadans estrangers a la 
demarcació de Girona és el continent sudamericà. Tot i això, entre 2010 i 2011 el 
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nombre de persones amb passaport d'Amèrica del Sud censades a les comarques 
gironines va tenir un descens del 8,8%, passant de 25.801 a 23.547 habitants. El país 
que continua aportant més ciutadans és Colòmbia, amb 4.524, seguit de Bolívia (3.973) 
i Argentina (3.460). 
 
D'altra banda, els que sí que va continuar creixent va ser la població provinent d'Europa 
de l'Est. Durant el 2011, va incrementar un 4,7% el nombre de ciutadans nascuts a 
països com Bulgària, Romania, Rússia o Ucraïna, entre d'altres. D'aquests, els d'origen 
romanès són els que més destaquen, amb 14.885 habitants a la demarcació gironina. 
 
Pel que fa el continent Africà, la marroquina continua sent la colònia estrangera més 
gran a la província, amb 39.598 habitants, uns 400 més que l'any 2010.  
 
L'INE també va publicar ahir l'estimació de població de l'1 de gener del 2012.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 17 de gener de 2012 
 

• Cau l'arribada d'estrangers a Girona en els últims anys 
 

La crisi econòmica, que suposa una dificultat afegida per trobar un lloc de treball, ha 
provocat una frenada considerable de l'arribada d'estrangers a la ciutat de Girona en els 
últims dos anys. La regidora de serveis administratius de Girona, Roser Urra, va revelar 
en el ple municipal d'ahir que l'any passat el nombre d'immigrants que va arribar a la 
capital va caure més d'un 11,7%, un descens encara més acusat en l'any anterior, quan 
la caiguda va ser del 44%. 
 
Urra va donar aquests detalls en l'aprovació oficial del padró, que l'1 de gener del 2011 
era de 96.722 ciutadans.  
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimecres 18 de gener de 2012 
 

• “Girona 10” va servir més de 15.000 menús 
 

La cinquantena de restaurants que participaven en la campanya Girona 10 del cap de 
setmana van servir uns 15.000 menús al preu simbòlic de deu euros, duplicant així les 
previsions inicials. Així ho va confirmar el president de l'Associació d'Hostaleria de 
Girona i Radial, Xavier Nicolazzi, que palesava amb aquestes xifres "l'èxit absolut" de la 
campanya, que va obligar a alguns restaurants doblar els torns per atendre totes les 
peticions o obrir diumenge, quan habitualment el local no tenia obert. La promoció de 
Girona 10 va permetre que els hotels de la capital gironina i els voltants aconseguissin 
una ocupació mitjana del 85%, una xifra impensable en un cap de setmana normal del 
mes de gener, un dels més fluixos de l'any. Nicolazzi va confirmar ahir en el balanç que 
"hem rebut felicitacions d'arreu per la iniciativa i ara l'explicarem a Fitur per l'interès 
que ha generat". El sector hoteler té la intenció de repetir l'experiència l'any que ve, 
"conscient que hi podem introduir millores" però deixant clar que "és un esdeveniment 
excepcional i puntual". 
 
L'alcalde Girona, Carles Puigdemont, també va explicar les dades de l'èxit de Girona 10 
mostrant com la xarxa de museus van rebre prop de 7.000 visitants, quan l'any passat 
en el mateix cap de setmana no s'havia arribat ni als 500. Només al refugi antiaeri hi 
van passar prop de 600 persones, i el Museu del Cinema va quadriplicar el nombre de 
visitants en relació amb un cap de setmana de gener de l'any passat. "És un èxit 
esclatant i no només cal repetir-ho, sinó millorar-ho i aprofitar la comunió entre tots els 
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sectors", va afegir Puigdemont. L'oficina de turisme de la Rambla també va atendre 938 
consultes, quan ara fa un any només n'havia atès 77. 
 
El president dels marxants del mercat del Lleó, Josep Campmajó, va assenyalar que 
havien vist augmentar un 50% el calaix i va subratllar l'èxit dels tastets, amb 600 
persones, i les 480 bosses que es van vendre. Campmajó va dir que "l'antic model s'ha 
mort i per primer cop tots els sectors som socis i no pas competidors". 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimecres 18 de gener de 2012 
 

• Els veïns de Palau i Montjuïc, els que més aigua gasten 
 

Un estudi de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) de l'Ajuntament de Girona 
ha detectat que, durant el 2010, els veïns que més aigua van consumir van ser els dels 
barris residencials de Palau i Montjuïc, on la majoria de construccions són cases amb 
jardí i també amb piscina. Per contra, el consum més baix per habitant es va registrar a 
les Hortes, les Pedreres i la Creueta. L'any 2010 a Girona es van consumir 5.810.325 
m³ d'aigua, dels quals un 70,6% van ser per al consum domèstic, un 24,6% per al 
consum industrial i la resta, un 4,8%, van ser destinats al consum municipal. 
 
Si es relaciona el consum domèstic amb el nombre d'habitants, els sectors que més 
aigua per habitant van consumir van ser Gavarres, Montjuïc i Palau, i els sectors on 
menys aigua per habitant es va consumir van ser les Hortes, les Pedreres i la Creueta. 
Es dóna el cas que els barris de Montjuïc i Palau són zones residencials on la majoria de 
construccions són casa amb jardí i també amb piscina. 
 
D'altra banda, si es relaciona el consum industrial amb el nombre d'activitats del sector, 
els sectors on més aigua per activitat es va consumir van ser la Muntanya de 
Campdorà, Sant Ponç i Palau. 
 
Segons les dades recopilades al llarg del 2010 i que els tècnics municipals han analitzar 
durant el 2011, la mitjana de consum per comptador va ser de 112,9 m³. Els sectors on 
el consum per comptador va ser més alt van ser les Hortes (1.172 m³), el Mas Xirgu 
(748,7 m³) i la Muntanya de Campdorà (564,7 m³), i el sectors on va ser més baix van 
ser les Pedreres (66,6 m³), Pedret (82,5 m³) i el Barri Vell (88,3 m³). 
 
Quant a les obres d'edificació en procés a la ciutat, s'ha calculat que els comptadors 
d'obra eren 189 i van consumir en total 33.772 m³ d'aigua.. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dijous 19 de gener de 2012 
 

• Montjuïc i Palau, els que més gasten aigua 
 

Un estudi de l'Ajuntament de Girona, de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT), 
conclou que el 2010 a la ciutat es van consumir 5.810.325 m³ d'aigua, dels quals un 
70,6% van ser per a consum domèstic; un 24,6%, per a indústria i un 4,8%, van ser 
destinats al consum municipal. La mitjana de consum per comptador va ser de 112,9 
m³. Els sectors en què el consum per comptador va ser més alt van ser les Hortes, el 
Mas Xirgu i la Muntanya de Campdorà, i on va ser més baix, a les Pedreres, Pedret i el 
Barri Vell. Si es relaciona el consum domèstic amb el nombre d'habitants, els sectors 
que més aigua per habitant van consumir van ser Gavarres, Montjuïc i Palau, i on 
menys van ser les Hortes, les Pedreres i la Creueta. I si es relaciona el consum 
industrial amb el nombre d'activitats  
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del sector, on més aigua per activitat es va consumir van ser la Muntanya de 
Campdorà, Sant Ponç i Palau. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dijous 19 de gener de 2012 
 

• Girona tanca el 2011 amb menys contractació laboral i més temporalitat 
 

Si l'estabilitat laboral és un dels indicadors de qualitat en l'ocupació, el balanç de 2011 a 
les comarques gironines no pot ser positiu. Segons dades del departament d'Empresa i 
Ocupació, el nombre de contractes indefinits signats a la demarcació l'any passat va 
caure un 8% en relació a les dades de 2010. Tot i que el nombre de contractes total 
només registra un lleuger descens del 0,9%, el 87% de la contractació segueix essent 
eventual. 
 
La incertesa econòmica i la rigidesa del mercat laboral també condiciona moltes 
contractacions, apunta la patronal, que confia que la reforma laboral que està a punt 
de tirar endavant el govern de Mariano Rajoy incentivi la contractació, especialment la 
indefinida.  
 
Segons dades del departament d'Empresa, fa només dos anys, el nombre de contractes 
temporals que es firmaven eren del 82%, i en ple boom immobiliari va caure per sota el 
80%. 
 
Tot i que Girona registra els nivells de contractació temporal més elevats dels últims 
anys, continua essent la demarcació catalana on la contractació indefinida té més pes, 
amb un 12,92%, dos punt per sobre la mitjana catalana. 
 
Per comarques, destaquen l'Alt i el Baix Empordà, on el 15% i el 14,5% dels contractes 
firmats van ser indefinit. En el conjunt de Catalunya, només la Segarra (19,8%), té una 
taxa més positiva. A l'extrem contrari trobem el Pla de l'Estany (8,77% de contractació 
indefinida). 
 
En tot el 2011, a Girona es van firmar 188.159 contractes, 638 menys que l'any 
anterior.  
 
La majoria de les modalitats contractuals s'han reduït, però destaca el cas del contracte 
de foment de la contractació indefinida (-64%), de l'indefinit per a minusvàlids (-
32,1%), el contracte temporal de relleu (-31%), i l'eventual per substitució de 
prejubilats (-33,6%). 
 
Territorialment, Lleida és la demarcació on més va disminuir la contractació l'any passat 
(-2,71%), seguit de Barcelona (-2,14%) i Girona (-0,34%). Per la seva part, Tarragona 
va registrar un lleuger increment de la contractació (+0,98%).  
 
La proporció de contractes indefinits a Catalunya l'any passat va ser del 10,89 per cent, 
molt per sobre la mitjana estatal (7,69%), només superada per Madrid (13,59%). Les 
comunitats autònomes amb més temporalitat són Andalusia i Extremadura, on els 
contractes indefinits no arriben al 4% del total. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 20 de gener de 2012 
 

• Rècord històric d'ingressos generats pels turistes el 2011 
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Catalunya va batre l'any passat el seu propi rècord d'ingressos generats pels turistes 
estrangers, segons va assegurar ahir en el marc de Fitur la directora general de 
Turisme, Marian Muro. Catalunya va rebre l'any passat 4,6% més de turistes 
estrangers, que van generar uns ingressos a l'entorn dels 11.300 milions d'euros (un 
7,8% més que l'any anterior). En total, Catalunya va rebre l'any passat més de 23,5 
milions de turistes, un 5,7% més que el 2010. 
 
Segons Muro, també van registrar resultats positius el turisme català i el procedent de 
la resta de l'Estat. El turisme espanyol va incrementar en un 6,4%, i en el cas del 
turisme català, l'augment va ser del 7,6%. Pel que fa als establiments turístics, tant 
hotels, càmpings com cases rurals van augmentar el nombre de turistes i 
pernoctacions. Muro va destacar que aquest creixement s'enquadra en els objectius 
que es va fixar la Generalitat, que va impulsar les ajudes a les pimes turístiques per la 
via dels crèdits tous de l'Institut Català de Finances i que va activar mesures d'impuls 
del turisme rural, malgrat que es van fer "poques" inversions de dinamització del 
territori perquè Turisme no vol fer inversions que no vagin acompanyades d'un 
compromís clar del sector privat". Aquests préstecs es tornaran a convocar aquest any, 
en què també es categoritzaran els allotjaments turístics "perquè el client que accedeixi 
a l'oferta conegui quines prestacions li donen". S'hi afegeix un acord amb l'Incavi per 
fer promocionar l'enoturisme a Catalunya. 
 
Amb vista a aquest any, un els objectius de Turisme Catalunya és l'impuls de la Mesa 
de Turisme i les seves comissions per introduir les aportacions del sector al pla 
estratègic de turisme. També, segons va assegurar Muro, s'ampliarà el nombre 
d'oficines d'informació perquè "per primera vegada" comercialitzin productes turístics. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dissabte 21 de gener de 2012 
 

• Disminueixen un 10,8% els delictes i les faltes a Girona 
 

El nombre de delictes i faltes comesos a Girona durant el 2011 ha disminuït un 10,85% 
respecte l'any anterior. En concret, s'han produït 8.170 delictes i faltes, un miler menys 
que l'any anterior. El capítol que més s'ha reduït ha estat els delictes i faltes contra el 
patrimoni que han disminuït un 11,08% respecte el 2010.El cap de policia municipal de 
Girona, Josep Palouzié, ha destacat que es tracta del "tercer any consecutiu" que 
disminueixen els delictes a la ciutat. En concret, ha comentat que tant han disminuït els 
delictes i faltes comesos com també els accident en l'àmbit viari. Enguany, s'han 
produït 8.170 delictes, gairebé un miler menys que al 2010. La reducció més 
significativa s'ha produït en l'àmbit dels delictes i faltes contra la propietat que han 
disminuït un 11,08%, passant de 7.274 l'any 2010 a 6.468 aquest 2011. 
 
Pel que fa a l'accidentalitat viària, Palouzié s'ha mostrat "satisfet i content" de la 
disminució en els accidents amb víctimes a la ciutat després que el 2010 es registrés un 
increment dels accidents enfilant-se fins a 476. Segons el cap de la Policia Municipal, a 
principis d'aquest any, el cos va portar a terme una revisió fonamental en matèria de 
trànsit que "ha permès recuperar la tendència de reducció". Enguany, s'han produït 443 
accidents amb víctimes a Girona, 33 menys que al 2010 i 7 menys que al 2009. No 
obstant això, Palouzié ha volgut fer un recordatori a les dues persones d'edat avançada 
que van perdre la vida a causa d'atropellaments quan travessaven la via en llocs on no 
hi havia pas de vianants. 
 
El cap de la Policia Municipal també ha volgut fer referència a les dades obtingudes 
enguany en el sector de la convivència. Durant el 2011 s'han registrat 344 denúncies 
per sorolls en domicilis, 178 denúncies per miccionar en la via pública, 261 per aldarulls 
a la via pública, 121 per embrutir els carrers de la ciutat, 139 actes d'inspecció de locals 
d'oci, 349 actes de consum de drogues a la via pública i 145 per tinença d'armes a la 
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via pública. Palouzié també ha fet referència als 132 precintes d'activitats i les 104 
diligències efectuades a la fiscalia de menors. 
 
Al mateix temps, Palouzié, ha volgut ressaltar les dades obtingudes en l'àmbit de la 
gestió de conflictes on, enguany, s'han atès 111 expedients nous. Pel que fa a l'atenció 
de víctimes per accidents de trànsit, laborals, a la via pública o domèstics, durant el 
2011 la Policia Municipal ha atès 440 víctimes i 101 víctimes de violència masclista. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Diumenge 22 de gener de 2012 
 

• Més bars i restaurants de Girona regentats per xinesos 
 

En els últims tres anys 63 llicències van ser concedides per l'Ajuntament de Girona per 
a activitats econòmiques portades per persones de procedència xinesa. La xifra inclou 
tot tipus d'activitats (comerços petits, bars i restaurants o grans superfícies) i agrupa 
les obertures noves així com els traspassos d'activitats ja existents. Una tendència clara 
d'aquests últims anys és que la majoria dels xinesos que han iniciat algun tipus 
d'activitat econòmica han optat per dedicar-se al negoci de les cafeteries o els bars i 
restaurants: catorze llicències d'aquest sector el 2011 i tretze el 2010 -entre locals nous 
i traspassos- han estat atribuïdes a xinesos. Paral·lelament, entre quatre i cinc llicències 
dels anys 2010 i 2011 corresponien a grans superfícies o als tradicionals basars xinesos. 
Pel que fa als bars i restaurants, les xifres només confirmen una evidència: en molts 
barris de Girona, com ara el carrer Santa Eugènia i el sector de la plaça Poeta 
Marquina, però també el centre de la ciutat, molts bars i restaurants s'han traspassat a 
gerents de procedència xinesa i un càlcul ràpid del nombre d'aquests establiments 
superaria fàcilment la trentena de llicències atribuïdes els últims anys. 
 
Xavier Nicolazzi, president de la Federació d'Hostaleria de Girona, tot i admetent que hi 
ha la sensació real d'aquesta tendència, fa observar que l'entitat que presideix no té 
cap constància del fenomen, ja que la federació només té un associat xinès. 
 
Amb 664 xinesos censats a Girona l'any 2011, la població d'origen xinès és la vuitena 
nacionalitat en nombre de persones a la ciutat, per sota de les persones procedents del 
Marroc, Hondures, Romania, Colòmbia, Gàmbia i el Brasil que ocupen els primers llocs 
d'aquesta classificació de nacionalitats presents a la ciutat. 
 
La crisi ha posat al mercat molts traspassos comercials a preus baixos. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimarts 24 de gener de 2012 
 

• L'estoc de pisos pendents de vendre s'estanca a Girona 
 

Girona compta amb un estoc de 16.000 habitatges nous pendents de vendre, fet que 
suposa un 3,1% del seu parc immobiliari, la mateixa quantitat i proporció que ara fa 
dos anys. Són dades incloses en un estudi fet públic ahir per CatalunyaCaixa, que situa 
Barcelona (2,2%) i Lleida (2,5%), com les demarcacions amb menor excés d'habitatge 
nou pendent de venda dins el total, mentre que Tarragona va mostrar el valor més 
elevat (4,9%). La mitjana catalana se situa en el 2,8%, per sota la del conjunt de 
l'Estat (3,2%). 
 
Segons l'informe, les principals àrees urbanes catalanes amb un major estoc relatiu 
d'habitatge nou pendent de venda se situen en l'extrem sud (àrea de Tortosa), centre 
(Vic i Manresa) i nord-est (Figueres) i a la segona corona metropolitana de Barcelona, 
mentre que els menors excedents es troben a l'àrea més pròxima a la capital catalana. 
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En el conjunt de l'Estat, les existències d'habitatges sense vendre a Espanya s'han 
estancat en 818.000 unitats, a dades de setembre de 2011, "un estoc que no té 
perspectives de reduir-se", va alertar el director de la unitat immobiliària de 
CatalunyaCaixa, Eduard Mendiluce. 
 
L'economista Josep Oliver, que ha col·laborat en l'elaboració de l'estudi, va valorar que 
la previsió demogràfica fins al 2015 preveu que "baixarà la creació de noves famílies i 
per tant hi haurà una rebaixa de la demanda potencial". 
 
"Espanya és el país del món amb més propietaris, el 84% de les famílies espanyoles, i 
només el 16% viu de lloguer", va manifestar Oliver, que es va pronunciar a favor de 
copiar el model francès de promoció fiscal per a propietaris particulars perquè afavoriria 
l'emancipació dels joves fomentant el lloguer. 
 
Si la demanda es manté, la reducció d'existències d'habitatges només serà de 20.000 
unitats a l'any d'aquí al 2015, però no serà suficient per rebaixar les existències, va 
explicar Oliver. 
 
Per Josep Oliver, l'esperança es troba en els 5,7 milions de joves que viuen amb les 
seves famílies, que suposen el 53% dels joves d'entre 16 i 34 anys, dels quals 2,8 
milions treballen i ingressen un sou. Però segons l'estudi, només una petita part 
d'aquests joves podria pagar un lloguer (600.000 joves), els que, segons l'estudi de 
CatalunyaCaixa, podrien formar 561.000 noves famílies emancipades d'aquí al 2015, 
que podrien fer que la demanda de noves llars arribés a un milió, la qual cosa doblaria 
la demanda d'habitatge. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 27 de gener de 2012 
 

• Girona lidera la taxa catalana d'atur amb 89.400 desocupats 
 

La desocupació ha registrat un nou ascens a la demarcació de Girona, on l'últim 
trimestre del 2011 s'han sumat a les llistes d'aturats 2.000 persones més que el 
trimestre anterior, situant el total de la població desocupada en les 89.400 persones. 
Girona és el territori que registra una taxa d'atur més elevada, després d'enfilar-se el 
2011 fins al 23,39%, gairebé tres punts per sobre la mitja catalana. Pel que fa a 
l'ocupació, Girona ha registrat un total 292.900 ocupats, 27.800 menys (-8,6%) que al 
setembre i una taxa d'activitat, percentatge de persones que tenint edat de treballar 
manifesten la seva disposició a buscar un lloc de treball, que descendeix fins el 63,5%, 
segons la última EPA.  
 
L'atur a Catalunya ha pujat en 88.700 persones el 2011, una xifra que situa la taxa a la 
comunitat al 20,5% i eleva el número total de desocupats fins a les 775.400 persones, 
segons dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) feta pública aquest divendres per 
l'Institut Nacional d'Estadística (INE). 
 
A tot Espanya, l'atur va pujar en 577.000 persones el 2011 respecte al 2010, un 12,3% 
més, situant-se el número total de desocupats en 5.273.600 persones, xifra inèdita fins 
ara per a l'economia espanyola, i la taxa d'atur va escalar al tancament de l'any passat 
fins al 22,85%, percentatge 2,5 punts superior al del 2010. 
 
A l'últim trimestre de l'any, Catalunya va estar entre les comunitats que van 
experimentar un augment més elevat del nombre d'aturats, amb 33.400 persones més 
sense feina, només superada per la de Madrid  i Balears. 
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Així doncs, el 2011 l'atur va créixer a Catalunya a un ritme molt per sobre del 2010, 
quan l'any va tancar amb un increment de 43.700 desocupats i el número total 
d'aturats es va elevar fins a les 686.800 persones, amb una taxa del 17,98%. 
 
El 2011, Catalunya va perdre 126.700 llocs de treball --respecte dels 2.900 del 2010--, i 
criden l'atenció les xifres de l'últim trimestre de l'any, quan la comunitat va enregistrar 
una caiguda del nombre d'ocupats de 69.800 persones, Aquesta evolució va deixar en 
3.006.800 persones el nombre d'ocupats a Catalunya i la taxa d'activitat es va situar a 
tancament de l'any en 62,48%. 
 
Els resultats de l'EPA per províncies catalanes posen de manifest que Barcelona 
concentra, en termes quantitatius, el gruix dels aturats catalans, amb 558.200 persones 
i una taxa del 20,18% a tancament del 2011. La taxa d'atur més alta es troba a Girona, 
on a finals d'any va arribar al 23,39% amb 89.400 desocupats. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dissabte 28 de gener de 2012 
 

• 89 mil aturats, i pujant 
 

En només tres mesos, de l'octubre al desembre, 2.000 persones més han perdut la 
feina a les comarques gironines, de manera que els desocupats ja són 89.400 i la taxa 
d'atur se situa en un 23,39%, gairebé tres punts per sobre de la mitjana catalana, que 
és d'un 20,5%. Aquest increment de la taxa d'atur en l'últim trimestre del 2011 ha estat 
gairebé de 4 punts respecte a la del trimestre anterior. 
 
En el conjunt de Catalunya, 33.000 persones han perdut la feina durant el darrer 
trimestre, de manera que ja són 775.400 els desocupats. La taxa d'atur del 20,5% està 
a un nivell només superat al pic més alt de l'anterior crisi econòmica, quan al primer 
trimestre del 1994 es va arribar a un insòlit 21,7%. No cal cap dada per constatar que 
la situació és dramàtica, tothom n'és plenament conscient, però un cop més xifres com 
les que trimestralment publica l'enquesta de població activa (EPA) són per si mateixes 
un clam per exigir un revulsiu. El problema és que tot indica que la situació s'agreujarà, 
tal com admetia ahir fins i tot el mateix executiu. 
 
Al conjunt de l'Estat, l'atur ha superat per primer cop els cinc milions de desocupats. No 
són 5,4 com havia anunciat feia només un dia el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, 
però la dada és igualment demolidora: 5,27 milions de persones no tenen feina, el 
22,85% de la població activa. 
 
Més enllà de les dades generals, n'hi ha d'especialment preocupants, com ara que 
continua augmentant el nombre de llars en què tots els membres estan a l'atur. A 
Catalunya n'hi ha 225.300, en contraposició amb les 168.000 de fa un any. Això 
significa que han augmentat més d'un 25%. A tot l'Estat, les famílies que tenen el 
subsidi d'atur com a únic ingrés (si no l'han esgotat) són 1,57 milions, un 10% més que 
al tercer trimestre i un 18,6% més que fa un any. 
 
A més, tot i que és el cinquè any consecutiu en què l'atur puja i que, de fet, el repunt 
no ha estat el més gran, el 2011 sí que ha estat molt més virulent amb la destrucció de 
llocs de treball: se'n van perdre a tot l'Estat 600.000, més del doble respecte als 
237.800 del 2010. La xifra és similar a la registrada fa dos anys. A Catalunya, els 
126.700 llocs de treball que s'han perdut són molt lluny de la destrucció d'ocupació del 
2008 i 2009 (vegeu gràfic), però gairebé multipliquen per onze les xifres de l'any 
anterior. El Principat és, de fet, el segon territori on més llocs de treball s'han destruït. I 
més de la meitat han desaparegut en els últims tres mesos. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
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A Girona, l'atur creix de 1.327 persones, un 2,24% més que l'octubre i tanca el mes 
amb 60.587 persones. En relació amb l'any passat, el nombre d'aturats a les comarques 
gironines s'ha vist incrementat de 1.953 persones, el 3,33% més. Això suposa el 
percentatge interanual més baix de tot l'estat espanyol, amb l'excepció de les Illes 
Balears on l'atur ha disminuït en termes interanuals. 
 
A Lleida, el mes de novembre tanca amb 31.949 aturats a les llistes del SOC, cosa que 
suposa 469 més que l'octubre, l'1,49% més. En relació amb el novembre de l'any 
passat, l'atur a Lleida s'ha incrementat de 1.787 persones, el 5,92% més. 
 
Per últim, a la demarcació de Tarragona, l'atur ha arribat fins les 74.220 persones, cosa 
que suposa 1.300 més que l'octubre i l'1,78% més. Pel que fa a l'any passat, l'atur a les 
comarques tarragonines puja de 4.117 persones, el 5,87% més. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 1 de febrer de 2012 
 

• 11.000 milions en despesa turística a Catalunya 
 

Catalunya és el territori de l'Estat que va aconseguir més despesa turística durant el 
2011, segons va informar dilluns el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. En total, es 
va emportar 11.273 milions d'euros per aquesta via, el 21,4% del total de l'Estat, que 
va acumular 52.800 milions recaptats. A l'Estat, aquesta quantitat va augmentar un 
7,9%, i a Catalunya, un 7,4%. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 

Dijous 2 de febrer de 2012 
 

• Les vendes de cotxes inicien l'any amb una caiguda del 5,35% 
 

La venda d'automòbils a Girona va caure un 5,35% el passat gener respecte al mateix 
mes de l'any passat després que els concessionaris gironins matriculessin 743 turismes i 
tot terrenys, segons dades facilitades per la patronal Anfac. En el conjunt de Catalunya, 
les vendes van caure un 2,9%, mentre a nivell estatal les matriculacions van 
experimentar un lleuger repunt. 
 
En relació amb les marques més venudes en el territori català durant el mes passat, 
encapçala la classificació de matriculacions Volkswagen, amb 855 unitats venudes, 
seguida de Seat i Nissan, amb 699 i 641 unitats, respectivament. Miquel Donnay, 
president del Gremi del Motor de Catalunya, va reclamar a les administracions 
públiques que actuïn "per ajudar un sector que fa 18 mesos que perd quota de 
mercat". 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dissabte 4 de febrer de 2012 
 

• L'atur augmenta en 2.011 persones durant el mes de gener a Girona 
 

La demarcació de Girona va tancar el gener amb 60.631 persones a les llistes del Servei 
d'Ocupació de Catalunya, cosa que suposa un augment de 2.011 persones, el 3,43 per 
cent poc més de tres dècimes per sobre de la mitjana registrada a Catalunya del 3,09 
per cent. En relació amb l'any passat, l'increment de l'atur a les comarques de Girona 
ha estat la demarcació on creix amb menys intensitat a Catalunya, amb el 5,74%. En 
l'últim any, la demarcació ha acumulat 3.293 persones més a l'atur respecte el gener 
del 2011, segons el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Al conjunt de Catalunya, 
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l'atur va augmentar de 18.966 persones el gener i suma 633.210 desocupats. A nivell 
estatal, les llistes de l'atur van tancar el gener amb 4.599.829 persones, cosa que 
suposa un augment de 177.470 persones, un 4,01% més en termes percentuals. 
 
Per sectors, a la demarcació de Girona l'atur augmenta en tots els àmbits, menys amb 
el sector primari. Els Serveis han registrat 1.468 nous aturats i acumulen el mes de 
gener 36.800 desocupats, això és un 4,15% més que el desembre.  
 
La Indústria registra un augment del 2,88%. El gener es van afegir procedents de la 
indústria 210 persones més al SOC, xifra que situa el total de desocupats industrials en 
7.502 persones. 
 
També augmenta l'atur en la construcció, l'1,51%, respecte el desembre. En aquí, el 
darrer mes la desocupació va augmentar en 173 persones, fet que situa el total 
d'aturats en 11.631 persones.  
 
L'Agricultura, l'únic sector on l'atur disminueix, la desocupació ha caigut el 0,55% amb 
nou persones menys al SOC i tancant les llistes amb 1.623 persones aturades en el 
sector agrari. 
 
Pel que fa al col·lectiu sense ocupació anterior, els que per primer cop es registren a les 
oficines de l'atur en busca de feina, aquest va sumar a Girona el gener 3.075 persones, 
407 més que el desembre, cosa que suposa un augment del 15,25 per cent. 
 
El passat gener es van signar a Girona 11.711 contractes. Són 517 més que el 
desembre, el que suposa un augment del 4,62% en termes mensuals. En xifres anuals, 
la contractació cau el 6,83%. S'han perdut 859 contractes respecte el gener del 2011.  
 
Per tipologia de contracte, es van signar 1.460 contractes fixes, l'1,88% més que el 
desembre. Mentre que de contractes temporals se'n van signar fins a 10.251, un 5,02% 
més que el mes de desembre. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dilluns 6 de febrer de 2012 
 

• Girona hauria perdut 500 milions pel descens del trànsit aeri el 2011 
 

Les comarques de Girona haurien perdut aquest 2011 uns 500 milions d'euros pel 
descens del trànsit de viatgers a l'aeroport. L'any passat van arribar a l'aeroport de 
Girona uns 928.000 viatgers menys que l'any anterior, a causa del conflicte que hi havia 
entre el Govern català i l'aerolínia, que va provocar que la companyia irlandesa retallés 
vols i freqüències. Tanmateix, també és cert que molts d'aquests passatgers serien 
gironins que prèviament havien marxat, per tant la xifra de turistes que es va perdre 
respecte al 2010 rondaria els 600.000.  
 
Segons l'Institut d'Estudis Turístics, la despesa mitjana dels turistes europeus que 
vénen a l'Estat espanyol en vols de baix cost és de 821 euros. Aquesta xifra 
multiplicada per l'anterior ens dóna uns 500 milions d'euros menys que van arribar a les 
comarques de Girona pel descens de viatgers en el seu aeroport. Sempre s'ha cregut 
que els turistes que arriben en vols de baix cost gasten poc, però hi ha algunes teories 
que indiquen precisament que el que estalvien en el vol ho gasten després en el lloc 
que visiten. Les xifres de l'Institut d'Estudis Turístics semblen confirmar aquesta 
tendència. Com confirmen també que tenien raó els qui esgrimien que pagar una 
quantitat a Ryanair propera als 14 milions anuals no s'havia ni de dubtar, tenint en 
compte el benefici que se'n treia per a l'economia gironina.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dimecres 8 de febrer de 2012 
 

• Firarebaixa tanca amb bones xifres de vendes 
 

Firarebaixa Girona tanca la vintena edició amb un bon balanç, tant pel que fa al nombre 
de visitants, ja que es calcula que hi han passat unes 32.000 persones, com pel que fa 
al volum de negoci registrat. Aquest any, la fira ha durat set dies, ja que els 
responsables de Fira de Girona i els comerciants van pactar ampliar "excepcionalment" 
dos dies el saló a causa de la neu i el fred. Aquesta ampliació "ha tingut molt bona 
resposta entre els visitants, sobretot dilluns". Per això, segons va afirmar ahir la 
directora de Fira de Girona, Anna Albar, parlaran amb els expositors i valoraran si 
mantenen els mateixos dies del saló o els modifiquen. "Ara per ara no crec que optem 
per ampliar el nombre de dies de la fira, perquè és massa cansat per als comerciants, 
però sí que ens plantegem començar la fira dijous i acabar-la dilluns", va comentar 
Anna Albar. 
 
Firarebaixa va obrir les portes dimecres amb 120 expositors, que durant set dies han 
ocupat els 8.000 metres quadrats del Palau de Fires. Al saló, que ha obert cada dia de 
les deu del matí a les nou del vespre, s'hi ha pogut trobar moda per a home, dona i 
nens, complements i articles de parament de la llar, sabateria i esports. "Molts dels 
visitants de la fira han vingut a comprar i, a causa de la fred que ha fet aquests dies, 
entre les coses que més s'han venut hi ha la roba d'abric i botes", va explicar Albar. El 
temps, segons Albar, ha condicionat les compres, però "tothom que ha vingut volia 
comprar-hi i n'ha sortit amb producte perquè hi ha trobat bones ofertes". 
 
Dels expositors que han participat en aquesta edició, un 46,69% han estat de moda per 
a home i dona; un 13,33%, de roba infantil; un 13,33%, de roba de la llar; un 8,57%, 
de complements (perfumeria i cosmètica, òptica, joieria i marroquineria), i un 8,57%, 
de sabateria. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimecres 15 de febrer de 2012 
 

• El preu del lloguer puja un 0,6% a la demarcació 
 

El preu mitjà de l'habitatge de lloguer a les comarques gironines ha pujat d'un 0,6% al 
gener, fins als 7,68 euros per metre quadrat, segons l'índex immobiliari que elabora el 
portal Fotocasa amb la metodologia de l'escola de negocis IESE. En un comunicat, 
aquest portal informa que a tot Catalunya el preu va baixar al gener un 0,6 % i es va 
situar en 9,48 euros per metre quadrat, i que a Barcelona el preu per metre quadrat es 
va situar en 10,23 euros, un 1 % menys que el mes anterior; a Lleida va perdre un 0,2 
%, fins als 5,86 euros, i a Tarragona, el preu va pujar un 0,4% fins als 6,84. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimarts 21 de febrer de 2012 
 

• Un 85% dels desocupats a Girona tenen poca formació 
 

Els estudis i la formació acadèmica són claus per fer front a la crisi i buscar noves 
sortides professionals. Aquesta seria la principal conclusió si s'agafa la cruenta realitat a 
la ciutat de Girona, on s'ha comprovat que un 85% de les persones aturades tenen 
només estudis bàsics o no disposen de formació. L'alcalde de Girona, Carles 
Puigdemont, i la segona tinent d'alcalde d'Ocupació i Empresa, Marta Madrenas, van 
mostrar la preocupació per aquesta dada, com també per les 7.758 persones que tenia 
la ciutat aturades a final de gener. El consistori anuncia la inversió de prop de 2,5 
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milions d'euros en polítiques actives d'ocupació aquest 2012, gràcies a les aportacions 
del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). 
 
Una altra dada preocupant de la realitat econòmica i social de Girona és el fet que 
gairebé un de cada tres aturats de la ciutat fa més d'un any que està sense feina. 
L'edat tampoc és un bon aliat en l'actualitat, com ho demostra que un 34% de les 
persones sense feina són ciutadans majors de 45 anys. Per això el consistori també 
considera que la formació en aquest col·lectiu és "essencial" per reconduir els 
professionals cap a nous sectors i trobar així una sortida vàlida. Puigdemont també ha 
volgut emfasitzar el treball que es fa des de Serveis Socials, que va garantir que "es 
tracta en aquests moments de l'àrea més transversal de totes". Una ciutat com Girona, 
on el pes del sector serveis és bàsic, no és d'estranyar que gairebé set de cada deu 
aturats provinguin d'aquest sector. 
 
Els estrangers també estan patint amb més cruesa les dificultats econòmiques, com ho 
demostra el fet que un 34% dels que estan a l'atur són immigrants. Entre els joves 
destaca que tres de cada quatre fa menys de sis mesos que són a l'atur i que cada cop 
augmenta més el nombre de joves inscrits al servei d'ocupació sense una feina anterior. 
Un altre factor en contra són els treballadors que provenen de la construcció. L'esclat 
de la bombolla immobiliària ha suposat que molts es quedessin al carrer d'un dia per 
l'altre i ara suposen un terç dels desocupats que hi ha a la capital. 
 
L'índex d'atur de la capital gironina se situa en l'11,7% de les persones en edat de 
treballar. Aquesta xifra se situa lleugerament per sota de la mitjana de les comarques 
gironines, que és del 12%. També és inferior a la dada en el conjunt de Catalunya, que 
té una taxa d'atur registrat del 12,06%. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 

Dilluns 27 de febrer de 2012 
 

• Vuitanta-cinc grups investiguen a la UdG 
 

La Universitat de Girona té actualment cap a vuit-centes persones fent investigació. Per 
una banda hi ha els 600 professors a temps complert que té la UdG i que 
compatibilitzen la seva funció educadora amb la investigadora: "Tots els professors 
tenen la obligació de fer recerca. No es pot destriar l'activitat docent de la investigadora 
perquè els professors universitaris han d'estar al corrent de les últimes novetats en el 
seu camp. Fer recerca els obliga a estar al corrent del que s'investiga a la resta del 
món", segons explica el vicerector de Recerca i Transferència, Josep Calbó. 
 
Ara per ara hi ha vuitanta-cinc grups de recerca a la Universitat de Girona, d'un ampli 
ventall de camps del coneixement. L'any passat n'hi havia més, cent divuit. Aquesta 
disminució, segons Calbó, és deguda a la voluntat de la UdG d'optimitzar la recerca i 
fer-la més competitiva. Una manera és concentrar grups de recerca, fer-los més grans, 
perquè puguin fer projectes més ambiciosos i, per tant, amb més possibilitats 
d'aconseguir finançament. Tampoc no és inhabitual que es facin projectes transversals, 
entre grups de recerca d'especialitats diferents, per donar un enfocament 
multidisciplinar a determinats treballs. 
 
En principi, la Universitat no intervé en l'elecció del tema d'estudi i investigació, sinó 
que és a iniciativa i interès dels investigadors. Cal, però, que hi trobin un entorn adient: 
"un grup de recerca que l'acompanyi (sobretot en l'àmbit científic i tecnològic, la 
recerca individual gairebé no existeix) i el finançament". En tot cas, la Universitat "fa un 
acompanyament" als investigadors per ajudar-los a preparar el projecte i la 
documentació que cal per intentar obtenir finançament. Els projectes de recerca es 
valoren abans i després de la seva execució. Abans de poder-lo tirar endavant, dins el 
procés de cerca de finançament, els valoren els propis experts en la matèria que es vol 
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investigar: "És el que en diem la valoració per companys. De projectes a la Unió 
Europea o al ministeri, se'n presenten a milers, i només uns centenars obtenen 
finançament. Els mateixos experts en cada àrea valoren l'objectiu del projecte, les 
hipòtesis i els antecedents (si el grup de recerca és capaç de tirar endavant el projecte 
segons els resultats obtinguts en treballs anteriors)". Quan s'acaba el projecte es 
presenta un informe sobre què s'ha fet, què s'ha aconseguit, si s'ha publicat el resultat, 
en quins mitjans, i en quins congressos s'ha presentat. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 

Dimecres 29 de febrer de 2012 
 

• El 79% de l'increment de l'atur correspon a majors de 45 anys 
 

Girona va tancar l'any 2011 amb 3.519 aturats registrats més que l'any anterior. El 79% 
d'aquests nous desocupats, un total de 2.780, tenien més de 45 anys. Aquest col·lectiu 
és, juntament amb el dels joves, un dels que té més problemes d'ocupabilitat. En 
l'àmbit català, l'augment de l'atur també ha afectat més el col·lectiu de persones de 45 
i més anys, si bé només expliquen al voltant d'un 60% del creixement de la 
desocupació. 
 
Segons dades del Departament d'Empresa i Ocupació, a Girona l'atur va disminuir entre 
els menors de 30 anys, en el sector industrial i entre els estrangers comunitaris. D'altra 
banda, l'administració laboral constata com els gironins aturats amb estudis 
universitaris van incrementar-se el 2011 un 23,7% respecte al 2010, mentre que la 
desocupació entre els que no han completat estudis primaris només va créixer un 
1,6%. 
 
Per a CCOO, és preocupant la proporció significativa (38%) de persones de més de 45 
anys que es troben sense feina i l'elevat percentatge (31%) de persones que fa més 
d'un any que són a l'atur, ja que tant l'edat com l'estada a l'atur són factors que 
afecten negativament i interfereixen en l'ocupabilitat de les persones actives. 
 
Alguns experts apunten que, amb la nova legislació laboral recentment aprovada es pot 
incrementar més la desocupació entre el grup de persones de més de 45 anys, sobretot 
en feines que requereixin personal amb poca qualificació professional. I és que les 
bonificacions que tindran les empreses per contractar joves poden precipitar 
l'acomiadament del personal de més edat per, posteriorment, contractar joves en 
condicions molt més econòmiques per a les empreses. 
 
Aquestes bonificacions s'han establert per acabar amb l'elevada taxa d'atur juvenil, que 
ronda el 40%. No obstant, Girona va ser l'any passat l'única demarcació de Catalunya 
on l'atur registrat entre els més joves va baixar (un 0,9% entre els menors de 24 anys, 
i un 4,3% entre els que tenen de 25 a 29 anys). 
 
Sense negar que es tracta d'una dada positiva, representants sindicals sospiten que 
part d'aquesta disminució es pot deure tant a una no renovació de la demanda 
d'ocupació per esgotament de les prestacions com a la decisió d'abandonar la recerca 
de feina -per falta d'expectatives- i concentrar-se a ampliar estudis. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 2 de març de 2012 
 

• Rècord històric d'aturats a Girona 
 

L'atur registrat va augmentar el febrer de 539 persones a la demarcació de Girona, un 
0,89%més que el gener, i fixa el nombre de total de desocupats en les 61.170 
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persones. Girona és la província que registra el menor augment, en nombre absolut i 
percentatge, d'aturats de Catalunya. En l'últim any, la demarcació ha acumulat 3.267 
persones més a l'atur, segons dades del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Pel que 
fa a la contractació, Girona registra el nombre més baix de signatures, 10.658, des que 
el govern va iniciar les sèries històriques el maig del 2005, i un 8,9% menys que els 
contractes signats el gener. 
 
Fins ara, el mínim estava registrat el febrer del 2009 amb 11.171 contractes. Dels 
10.658 contractes signats el mes passat a les comarques gironines, 1.390 van ser de 
caràcter indefinit, el 13% del total dels contractes. La resta, 9.268 van ser temporals, el 
87%. 
 
Per sectors, aquest febrer s'han sumat a les llistes d'atur de les comarques gironines 
fins a 332 empleats del sector serveis, 17 treballadors de la construcció, 22 de la 
indústria i 24 procedents de l'agricultura. 
 
Així doncs, en total el sector serveis ja hi ha 37.132 desocupats, 11.648 provenen de la 
construcció, 7.524 del sector de la indústria i 1.647 aturats del camp de l'Agricultura. 
Pel que fa al grup d'aturats sense ocupació anterior, s'incrementa amb 144 persones 
més sumant en total 3.219 desocupats. 
 
El nombre de persones que s'han inscrit aquest febrer a les oficines del Servei 
d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha augmentat 8.738 persones, cosa que suposa tornar 
a fixar un nou rècord històric amb 641.948 desocupats. En termes relatius, l'increment 
de l'atur ha estat de l'1,38% en relació amb el mes anterior. 
 
Tot i aquest increment intermensual, en termes absoluts l'augment d'aquest febrer és 
el més baix que s'ha registrat en un mes de febrer des del 2008, primer any de la crisi. 
Els últims tres anys, coincidint en el cicle de crisi econòmic, els mesos de febrer han 
acumulat increments per sobre d'aquests 8.738 persones, amb especial incidència 
negativa el febrer del 2009, en ple impacte de la crisi, on els aturats van créixer de 
23.730 desocupats. 
 
Els 641.948 persones desocupats suposa fixar un nou rècord històric de persones 
inscrites a les oficines de l'atur. L'últim febrer on l'atur va disminuir va ser el febrer del 
2007, quan el nombre de persones van abandonar les llistes de l'atur va ser de 3.765 
persones. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Divendres 2 de març de 2012 
 

• La venda als hotels de Girona cau un 10% 
 

El nombre de pernoctacions als hotels de Girona ha caigut entre un 17% i un 18% el 
mes de gener, en comparació del mateix període del 2011, segons conclou el president 
de l'Associació d'Hostaleria Girona i Radial, Xavier Nicolazzi, que, no obstant això, 
insisteix que la dada important no és el nombre de pernoctacions o viatgers, sinó el 
preu mitjà de venda, i que aquest preu ha caigut entre un 10% i un 12%, cosa que 
indica que la producció és molt més baixa que altres anys. Segons Nicolazzi, les causes 
d'aquesta caiguda són la crisi i la falta de promoció de la ciutat, que s'ha ressentit molt 
de les retallades de vols de Ryanair. "Tenim l'esperança que els mesos vinents, amb la 
tornada de Ryanair, això es reactivi", va dir Nicolazzi, que a més va afegir: "Ens hem 
posat les piles amb l'Ajuntament per reactivar-ho, però no es creu que es torni a les 
xifres dels anys anteriors." La falta de vols de Ryanair també explica, segons el 
president de l'Associació d'Hostaleria, que "el poc turista que hi ha" sigui "el nacional", 
tal com indica l'última estadística de l'Instituto Nacional de Estadística (INE) del mes de 
gener. Segons l'INE, la majoria de viatgers d'aquest gener a les comarques gironines 
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han estat persones residents a l'Estat i, més concretament, han estat turistes catalans -
el 81,48% del total- que s'han decantat pel turisme interior, així com també hi ha hagut 
un augment de la presència de valencians -el 3,26%-. En general, i tenint en compte 
que no són dades comparables al cent per cent amb les del gener del 2011 perquè el 
nombre d'establiments hotelers enquestats és menor -el 2012 hi ha 358 hotels inclosos 
en l'enquesta i el 2011, 310-, el nombre de pernoctacions a les comarques gironines el 
mes de gener ha disminuït un 6,34% respecte al mateix mes de l'any passat, segons 
l'INE. Pel que fa al nombre de viatgers, també ha disminuït un 3,9% en el mateix 
període. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dissabte 3 de març de 2012 
 

• L'atur segueix a l'alça i marca un nou rècord històric a Girona 
 

L'atur registrat va augmentar el febrer de 539 persones a la demarcació de Girona, un 
0,89%més que el gener, i fixa el nombre de total de desocupats en les 61.170 
persones, el que suposa un nou rècord històric, circumstància que també es dóna en el 
conjunt de Catalunya i l'Estat. Girona és la demarcació catalana que registra el menor 
augment de la desocupació, tant en nombre absolut com en percentatge. De fet, 
l'increment de l'atur és el menor registrat en un mes de febrer en els darrers quatre 
anys. No obstant, en l'últim any, la demarcació ha acumulat 3.267 persones més a 
l'atur.  
 
Pel que fa a la contractació, Girona registra el nombre més baix de signatures, 10.658, 
des que el govern va iniciar les sèries històriques el maig del 2005, i un 8,9% menys 
que els contractes signats el gener. Fins ara, el mínim estava registrat el febrer del 
2009 amb 11.171 contractes. Dels 10.658 contractes signats el mes passat a les 
comarques gironines, 1.390 van ser de caràcter indefinit, el 13% del total dels 
contractes. La resta, 9.268 van ser temporals, el 87%. 
 
Per sectors, aquest febrer s'han sumat a les llistes d'atur de les comarques gironines 
fins a 332 empleats del sector serveis, 17 treballadors de la construcció, 22 de la 
indústria i 24 procedents de l'agricultura. Així doncs, en total el sector serveis ja hi ha 
37.132 desocupats, 11.648 provenen de la construcció, 7.524 del sector de la indústria i 
1.647 aturats del camp de l'Agricultura. Pel que fa al grup d'aturats sense ocupació 
anterior, s'incrementa amb 144 persones més sumant en total 3.219 desocupats. 
 
El nombre de persones que s'han inscrit aquest febrer a les oficines del Servei 
d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha augmentat 8.738 persones, cosa que suposa tornar 
a fixar un nou rècord històric amb 641.948 desocupats. En termes relatius, l'increment 
de l'atur ha estat de l'1,38% en relació amb el mes anterior. 
 
En el conjunt de l'Estat, l'atur registrat va augmentar el febrer de 112.269 persones 
respecte el gener, un 2,44 per cent. El nombre total de desocupats se situa ja en els 
4.712.098 persones, el que significa que ja hi ha 412.835 aturats més en comparació 
amb el febrer de 2011.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dilluns 5 de març de 2012 
 

• La manca de pluges fa que aquest hivern sigui històric 
 

D'aquí a uns anys, quan la gent recordi l'hivern que s'està acabant, s'hi podrà referir 
com "aquell que va ser tan sec". No serà una exageració perquè, amb les xifres a la 
mà, el desembre del 2011 i el gener i el febrer del 2012 han estat històrics a les 
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comarques de Girona per la poca pluja que hi ha caigut. Si bé ja és normal que a 
l'hivern no plogui massa, aquest haurà estat excepcional perquè la majoria de les 
estacions meteorològiques han registrat les quantitats més petites des que es porta un 
control sistemàtic. Tot i això, els aqüífers estan plens gràcies a les generoses pluges del 
novembre i la majoria de rius porten un cabal acceptable per a aquesta època de l'any. 
Els embassaments, per la seva banda, en general estan fins i tot més plens que l'any 
passat per aquestes dates. 
 
El cas més significatiu de l'escassetat de pluges és Banyoles, on tenen guardades 
aquestes dades des del 1900. Aquest hivern hi han caigut un total de 18,4 litres, la xifra 
més baixa mai registrada a la capital del Pla de l'Estany. "És un 90 per cent menys que 
la mitjana", comenta el veterà observador meteorològic Enric Estragués. 
 
Però el de la capital del Pla de l'Estany no és un cas aïllat. A Espolla (Alt Empordà), on 
la mitjana d'aquests tres mesos és de 40 litres, aquest any només n'han recollit 30,5. "I 
al febrer tan sols varem tenir mig litre, que és la mínima històrica en aquest mes", 
explica l'observador local, Roger Geli. 
 
A l'Estartit (Baix Empordà) les pluges han sumat 15,3 litres, que és la quantitat més 
baixa en els 45 anys que s'hi controla la pluviometria, informa l'experimentat 
observador Josep Pasqual. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimarts 6 de març de 2012 
 

• Un 4,6% més de matriculacions de cotxes 
 

El nombre de matriculacions de vehicles a les comarques gironines ha augmentat un 
4,6% durant el febrer d'aquest any respecte al mateix període que l'any anterior. En 
total, a la demarcació es van vendre 897 vehicles. Una xifra, però, que entre el gener i 
el febrer va ser de 1.640 vehicles, un 0,43% menys que al gener i el febrer del 2011, 
segons va informar l'Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones 
(ANFAC). Pel que fa a les marques, Citroën és la que va vendre més cotxes a les 
comarques gironines durant el febrer, un total de 93 cotxes, cosa que suposa un 
72,22% més respecte al febrer del 2011, seguida d'Audi, amb 57 vendes de cotxes, un 
83,87% més. Nissan, amb 79 cotxes venuts, va registrar una davallada del 17,7% i 
Seat, amb 73 vendes, un increment del 55,32%, segons dades d'ANFAC. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimarts 6 de març de 2012 
 

• Un 18% més de consultes a l'Arxiu de l'Ajuntament 
 

El Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) de l'Ajuntament de 
Girona ha atès 6.703 consultes formulades per 3.080 usuaris durant el 2011. Això 
suposa un increment del voltant d'un 18% pel que fa al nombre de consultes i 
d'aproximadament un 8% del nombre d'usuaris. Com a fita destacada de l'any passat, 
el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) del SGDAP ha liderat un projecte 
internacional per donar recursos a centres no especialitzats d'arxius. En aquest sentit, 
l'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, ha assegurat que l'arxiu de la ciutat 
aconsegueix irrompre en la internacionalització a través de l'"excel·lència i la qualitat". 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 
 
 

 29

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/513641-la-manca-de-pluges-fa-que-aquest-hivern-sigui-historic.html
http://avui.elpunt.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/208607-27-concursos-de-creditors-a-girona.html
http://www.diaridegirona.cat/girona/2012/03/06/18-mes-consultes-larxiu-lajuntament/550690.html


Dimecres 7 de març de 2012 
 

• L'oficina de la Generalitat atén 500 usuaris cada dia 
 

L'oficina d'atenció ciutadana (OAC) de la Generalitat atén diàriament unes 500 
persones, un volum prou gran d'usuaris per intentar facilitar-los, a través d'una pàgina 
web, la informació que sovint van a buscar de forma presencial, com també l'accés a 
alguns dels tràmits que s'hi poden fer. El nou web (www.gencat.cat/generalitatgirona) 
és el primer de caràcter territorial que la Generalitat ha posat en funcionament en 
l'àmbit de tot Catalunya. "És una oficina virtual de l'oficina d'atenció al ciutadà", va 
afirmar ahir el delegat del govern a Girona, Eudald Casadesús, en la presentació del 
nou web. En aquesta mateixa línia, amb l'entrada en servei del web, es vol potenciar la 
cita prèvia per evitar desplaçaments de la gent i les cues d'espera a les oficines. "Volem 
ser una administració més àgil que permeti estalviar temps i recursos tant als ciutadans 
com als treballadors", va manifestar Casadesús. 
 
Al web, els ciutadans també hi poden trobar informació sobre les convocatòries d'ajuts i 
subvencions, les convocatòries de personal, els ajuntaments de la demarcació i les 
possibilitats de moure's pel territori en transport públic. 
 
El lloc web conté, a més, informació sobre la història de l'edifici, amb els seus espais 
patrimonials, i s'hi pot veure un vídeo a través del qual es pot fer un passeig virtual per 
les instal·lacions de la seu de la Generalitat amb les explicacions d'una guia. 
 
Tant Casadesús com el director d'atenció ciutadana i difusió, Ignasi Genovès, van 
destacar ahir que la creació del nou web no ha tingut cap cost econòmica perquè s'ha 
fet amb personal de la Generalitat, i per tant, amb recursos propis. 
 
El director d'atenció ciutadana i difusió va explicar ahir que la Generalitat té 250 espais 
web, que en l'últim any van rebre més de 168 milions de visites. Segons va afegir, en 
els darrers set anys, el nombre mensual de visites que registren aquests espais s'ha 
multiplicat per quatre. El nou web està estructurat en tres àmbits. En el primer àmbit hi 
ha els serveis que ofereix l'administració: l'edifici de la Generalitat, l'oficina d'atenció 
ciutadana, l'oficina de turisme i l'oficina dels Mossos d'Esquadra. El segon àmbit, al 
centre del web, hi ha la informació més concreta de l'oficina d'atenció ciutadana -amb 
els horaris d'atenció- i la delegació del govern. En el tercer àmbit, es posen a disposició 
del ciutadà diversos recursos, com ara informació sobre el temps, l'agenda d'actes i la 
sala de premsa. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimecres 7 de març de 2012 
 

• Amb projecció global 
 

El Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) de l'Ajuntament de 
Girona va presentar ahir la memòria anual d'activitats dutes a terme l'any passat, 
juntament amb el balanç global del pla estratègic 2008-2011 i el nou pla estratègic 
2012-2015, que recull els projectes i les accions previstes per als propers quatre anys. 
Durant la presentació, si una cosa va quedar clara és que a banda de la feina ingent 
que s'ha fet des d'aquest departament, s'està aconseguint una visibilitat (més enllà de 
l'àmbit local) i una accessibilitat dignes d'esment. 
 
És tant el prestigi que està adquirint aquest centre de gestió documental i patrimonial 
que fins i tot l'alcalde, Carles Puigdemont, no es va estar de felicitar-lo per la feina feta 
i de qualificar-la d'"excepcional". 
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Durant l'acte de presentació es va parlar de passat i futur. Pel que fa al balanç del que 
s'ha fet, tant Joan Boadas, director del Servei de Gestió Documental, Arxius i 
Publicacions, com David Iglésias, tècnic responsable del Centre de Recerca i Difusió de 
la Imatge (CRDI), van presentar un munt de dades del que s'ha fet al llarg de l'any 
passat. De les més rellevants, cal destacar l'increment de més d'un 18% pel que fa al 
nombre de consultes i d'aproximadament un 8% del nombre d'usuaris. L'increment més 
significatiu s'ha donat a l'Arxiu Administratiu, mentre que al CRD el nombre de 
consultes es manté estable. 
 
Pel que fa a ingressos, durant l'any 2011 s'han produït 12 donacions, entre les quals cal 
remarcar l'ingrés del fons Cooperativa Papirus, format per documentació administrativa 
dels anys 1979-1994 d'aquesta entitat que va participar en la fundació d'El Punt Diari. 
Pel que fa al CRDI, després dels treballs de descripció duts a terme l'any passat, 
actualment hi ha l'accés a 1.240 imatges referenciades al web (accessibles 112.000). 
Com bé es va remarcar, no hi ha gaire webs d'ajuntaments amb un conjunt 
d'informació visual d'aquestes característiques. 
 
En aquest període, a banda de la simplificació i normalització dels tràmits que entren 
pel registre municipal, destaca que s'han incorporat al web del servei nous recursos i el 
fet que de la nova documentació consultable en línia s'hi poden trobar 299 volums dels 
llibres d'actes dels plens municipals des del 1601 fins al 1910. 
 
Quant a publicacions, durant el 2011 l'Ajuntament ha publicat set llibres, n'ha coeditat 
cinc i ha col·laborat en l'edició de set títols més. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dijous 8 de març de 2012 
 

• El 21% dels gironins estudien religió a l'escola pública 
 

El 20,94% dels alumnes gironins estudien religió catòlica a les escoles públiques que hi 
ha a la diòcesi de Girona. En el curs 2011-12 hi ha 17.781 alumnes que fan religió, un 
1,03% menys que el curs anterior. És un "lleuger descens" que, segons el delegat 
episcopal d'Ensenyament i del Secretariat de l'Escola Cristiana, Pere Micaló, "no és 
preocupant". Segons els càlculs de Micaló, i sumant als alumnes de l'escola pública els 
de l'escola cristiana, en total un de cada tres alumnes de la diòcesi rep classes de 
religió catòlica. A la diòcesi hi ha 168 professors dedicats a aquesta assignatura, una 
"sortida professional a tenir en compte" segons el Bisbat perquè els mestres "solen 
trobar feina". 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Divendres 9 de març de 2012 
 

• Els càmpings perden el 26% de pernoctacions a Girona 
 

L'ocupació extrahotelera a les comarques de Girona va baixar el passat mes de gener 
un 4,8% respecte gener de 2011, una xifra no gaire grossa però que pot ser 
preocupant si es té en compte que en el mateix període, la mitjana de l'estat espanyol 
va ser d'un augment del 4,6% en el número de pernoctacions. Les xifres gironines, a 
més, s'aguanten gràcies al turisme rural, que va millorar en un 25% els seus registres, 
ja que els càmpings els empitjoren un 26,2%. 
 
Així, mentre els establiments de turisme rural assolien el gener 14.250 pernoctacions 
(per les 11.386 de gener de 2011), els càmpings patien una davallada del 26,2%, 
passant de les 20.295 d'un any enrere a les 14.990 de gener de 2012. Els apartaments 
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de lloguer, per la seva banda, pràcticament es van mantenir, ja que les 27.202 
pernoctacions assolides representen únicament un descens del 1,6%. 
 
Mentrestant, al conjunt de l'estat tots els tipus d'establiments van oferir resultats 
positius respecte gener de l'any passat, així com lògicament el seu global. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 9 de març de 2012 
 

• Els 42 restaurants de la XXXII setmana gastronòmica gironina esperen 
servir uns 6.000 menús 

 
Els 42 restaurants de Girona i de l'àrea urbana esperen servir uns 6.000 menús durant 
la XXXII edició de la Setmana Gastronòmica gironina, que se celebrarà del 15 de març a 
l'1 d'abril. Els locals elaboraran menús especials maridats. 
 
Els menús tenen uns preus que oscil·la entre els 18 i els 235 euros. El preu mitjà del 
menú se situa al voltant d'uns 45 euros. Es podran degustar plats per a tots els 
paladars, gustos i butxaques ja que entre els participants hi ha restaurants com El 
Celler de Can Roca, amb 3 estrelles Michelin o d'altres amb una, com el Massana de 
Girona i l'Aliança d'Anglès. Hi ha menús de 16 locals per sota dels 30 euros, 17 menús 
entre els 31 i 40 euros, 4 menús entre 41 i 50 euros i els 4 restants se situen per sobre 
dels 50 euros. Nou dels menús ofereixen la possibilitat de no incloure el maridatge. 
 
La mostra és la més antiga de les que se celebren a Catalunya i a l'Estat espanyol, i 
està basada en el respecte per la filosofia gastronòmica de cada restaurant, apostant 
per plats amb ingredients siguin, en gran percentatge, produïts, cultivats o pescats a 
les comarques gironines, fet que s'ha inclòs en la normativa de participació per primer 
any. 
 
Pel que fa al total de participants, són 42; quatre més que en l'anterior edició. Hi ha 
deu establiments que hi participen per primera vegada: + Cub, Bescuit Maragall, 
Bubbles Gastrobar, Cocolino, Els Jardins de la Mercè, Indigo, La Poma, Nu, Portabellini i 
Ravonibus. 
 
Una de les novetats més destacades és la campanya "Girona Escapada Gastronòmica", 
amb 14 restaurants que han unit sinergies amb 11 allotjaments hotelers i de turisme 
rural.  
 
El president de l'Associació d'Hostaleria de Girona i Radial, Xavier Nicolazzi, va remarcar 
que d'un any per l'altre, diversos restaurant, alguns dels quals històrics, s'han vist 
obligats a tancar les portes: Albereda, Alemanys 3, El Burg, Hotel Fornells Park, Mas 
Batlle Paradís i Numun. Nicolazzi va emplaçar a "reflexionar sobre la precària situació 
econòmica de moltes Pimes del sector turístic gironí" i va assenyalar que això "ens ha 
de moure a invertir encara més en promoció turística i en organitzar esdeveniments de 
qualitat". 
 
La regidora de Turisme i Comerç de l'Ajuntament de Girona, Coralí Cunyat, va agrair 
l'esforç dels establiments perquè Girona es posi "de moda", rebi visitants i afavoreixi 
l'activitat econòmica. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dimarts 13 de març de 2012 
 

• La compravenda d'habitatges cau un 10'8% 
 

La compravenda d'habitatges va baixar un 10,8% el gener del 2012 respecte al mateix 
mes de l'any passat a les comarques gironines, segons dades difoses ahir per el 
Instituto Nacional de Estadística. En total, al gener es van comprar 667 habitatges. Pel 
que fa al tipus d'habitatges, de nous se'n van comprar un 18,3% menys en relació amb 
el gener del 2011, i de segona mà, un 5,1% menys. També cal destacar que al gener 
només es van comprar 22 habitatges de protecció oficial, mentre que de segona mà 
se'n van comprar 387 i de nous, 280. La compravenda d'habitatges lliures va disminuir 
un 9,7% i es van vendre un total de 645 habitatges, mentre que al gener del 2011 la 
xifra havia estat de 715. Pel que fa al nombre de finques urbanes transmeses durant el 
gener, la xifra va ser de 2.271 a les comarques gironines. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimarts 13 de març de 2012 
 

• Girona inicia l'any amb un nou descens en la venda de pisos 
 

La compra d'habitatges va caure un 12% el mes de gener a les comarques gironines en 
relació amb el primer mes de 2011. En total, es van registrar 667 operacions, 280 
corresponents a habitatge nou i 387 a habitatge usat. En el conjunt de l'Estat, la 
compravenda d'habitatges va baixar un 26,3% el gener respecte al mateix mes del 
2011. El retrocés interanual del gener és superior al de desembre, quan la 
compravenda d'habitatges va baixar un 25,3%, i amb ell, aquestes operacions 
encadenen ja onze mesos consecutius de descensos en taxa interanual.. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 13 de març de 2012 
 

• Els preus augmenten 3 dècimes a Girona aquest mes de febrer 
 

Els preus es van incrementar el febrer tres dècimes a Girona fixant una taxa interanual 
de l'1,8%, segons l'Institut d'Estadística espanyol. Aquesta taxa interanual és la més 
baixa de les registrades al Principat. A Catalunya els preus van pujar una dècima i van 
situar la taxa interanual en el 2,2%. En el conjunt de l'estat espanyol, els preus també 
es van incrementar una dècima però van fixar una taxa interanual del 2%, dues 
dècimes per sota que la inflació catalana. Els preus del febrer s'han incrementat en 
relació amb el gener impulsats per l'augment dels preus de les gasolines, que pugen 
vuit dècimes, l'alça de les primes de les assegurances i el gasoli per a calefacció dels 
habitatges. 
 
Els increments dels productes condicionats al comportament del petroli han impedit una 
caiguda de la inflació en termes mensuals, tot i l'efecte a la baixa del període final de 
les rebaixes de temporada del sector del vestit. 
 
Els preus en el conjunt de l'estat espanyol també han pujat una dècima el febrer en 
relació amb el mes anterior i la taxa interanual ha quedat fixada en el 2%, la mateixa 
que es va registrar el gener i dues dècimes per sota que la inflació catalana. L'IPC que 
ha anunciat aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística (INE) coincideix amb 
l'indicador avançat publicat per aquest mateix organisme el 29 de febrer passat. 
 
Com passa a Catalunya, per trobar una inflació anual de l'Estat tant baixa com la 
registrada aquest mes de febrer cal remuntar-se també fins l'agost del 2010 quan 
aquest indicador estava en l'1,8%, a Catalunya en el 2,1%. 
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A Catalunya la inflació acumula cinc mesos consecutius de baixades, tot i que aquest 
mes de febrer l'IPC és el mateix que el del mes anterior. La contracció econòmica i la 
caiguda del consum, que ve acompanyada per una menor tensió amb els preus de les 
diferents cistelles que conformen l'IPC, no és suficient per neutralitzar l'increment dels 
preus del petroli que està portant a què la gasolina que es subministra en les 
benzineres estigui en preus màxims històrics. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 14 de març de 2012 
 

• Més de 230.000 persones van visitar la Catedral durant l'any passat 
 

El nombre de visites a la catedral de Girona ha experimentat un petit augment aquest 
2011 respecte a l'any anterior. En concret ha estat un 2% d'increment, i s'han assolit 
els 230.067 visitants. 
 
El total d'entrades gratuïtes expedides -a col·lectius amb discapacitacions, grups 
vinculats a l'Església i de promoció cultural i turística, entre d'altres- han estat 56.873, 
quantitat que representa el 24,72% del total de visitants. S'han concertat visites lliures 
a la catedral a un total de 3.260 alumnes procedents de centres educatius de la 
demarcació de Girona. També ha estat gratuït l'accés per a grups periodístics i de 
promoció, entre els quals s'han registrat 881 persones aquest 2011. Així mateix, durant 
l'any, s'han autoritzat Les visites es fan per mitjà d'una entrada única que permet visitar 
la nau, el tresor i el claustre diàriament excepte els dies de Nadal, cap d'any, Reis i el 
diumenge de Pasqua. 
 
El diumenge és d'entrada gratuïta, i la resta de dies la tarifa per a la visita individual, 
amb àudio- guia, ha estat de cinc euros durant aquest any. 
 
Més enllà de l'àmbit turístic, pel que fa a sagraments, el 2011 s'han fet a la catedral 48 
baptismes (20 menys que el 2010), 16 casaments (l'any passat se'n van fer 24) i 116 
confirmacions (el 2010 n'hi va haver 170). 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimecres 14 de març de 2012 
 

• Creix el nombre de visitants de la Catedral de Girona 
 

La Catedral de Girona va rebre un total de 230.067 visitants el 2011, un 2,1% més que 
l'any anterior, dels quals 56.973 van entrar de forma gratuïta, ha informat la institució 
en la seva memòria anual, en què també destaca el pes de la Jornada Mundial de la 
Joventut (JMJ). 
 
L'any passat també van tenir lloc nombroses restauracions, entre les quals cal remarcar 
la reforma del presbiteri: l'altar romànic del segle XI es va consagrar el 3 d'abril al seu 
nou emplaçament i també es va instal·lar el baldaquí de plata del segle XIV i una nova 
cadirat de cor per als canonges. 
 
Aquestes obres han tingut un cost de 282.870 euros, dels quals 232.870 han anat a 
càrrec del Capítol de la Catedral i 50.000 són de subvenció de la Conselleria de Política 
Territorial i Obres Públiques. 
 
El 2011 també va començar la restauració d'una de les obres més emblemàtiques de la 
catedral, el Tapís de la Creació, que es va traslladar el 15 de novembre al Centre de 
Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) de Valldoreix, a Sant Cugat 
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(Barcelona ) i que està a punt d'acabar gràcies a l'aportació de la Fundació la Caixa, 
que finança íntegrament els 110.000 euros pressupostats. 
 
A més, s'han col·locat en les seves capelles dos quadres restaurats el 2008: el 'Martiri 
de Sant Esteve' i 'Santa Magdalena penitent', obres anònimes dels segles XVII-XVIII, i 
també s'ha posat a la capella de Sant Tomàs el quadre de 'Sant Jacint de Polònia', obra 
anònima de la mateixa època que es va restaurar el 2010. 
 
En l'apartat litúrgic, l'any ha estat marcat per la presència dels joves catòlics arribats 
d'arreu del món per participar en la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) que es va 
celebrar a Madrid a l'agost. 
 
L'acte central va tenir lloc el 15 d'agost al Prat de Fontajau, on es va celebrar una missa 
solemne presidida pel bisbe, concelebrada per altres arquebisbes, bisbes i un centenar 
de sacerdots, en què van participar més de 6.000 joves. 
 
Respecte als sagraments, la Catedral de Girona ha celebrat el 2011 48 batejos, 16 
casaments i 116 confirmacions. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 15 de març de 2012 
 

• Blanes deu 14 milions i Girona només 243.000 euros 
 

L'Ajuntament de Blanes s'acollirà a les mesures establertes pel Govern per afrontar 
factures pendents per valor de 14 milions d'euros, mentre que el deute de la capital de 
la província, Girona, únicament puja a 244.000 euros i el seu consistori renúncia a les 
ajudes. 
 
El municipi de la Costa Brava pretén liquidar així el litigi que manté amb l'empresa 
Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente S.A. -FCC-, que es va 
encarregar de la neteja i recollida d'escombraries de 1995 a 2010, quan el servei es va 
traspassar al Consell Comarcal de la Selva. 
 
El deute pendent i la reclamació d'interessos de demora estava en mans del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, però les dues parts han considerat que el decret de 
finançament per a pagament a proveïdors d'entitats locals era una oportunitat de 
solucionar el problema. 
 
FCC, segons informa el consistori, ha renunciat al cobrament d'interessos i 
l'ajuntament, per mitjà de la Comissió Especial de Comptes formada per tots els grups 
polítics municipals, ha acceptat les factures emeses per un import de gairebé 10 milions 
d'euros. 
 
Les factures s'han reconegut i inclòs en el llistat que s'ha enviat avui al Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques amb la relació de proveïdors pendents de 
pagament anteriors a l'1 de gener de 2012. 
 
En la relació, formada per 1.219 factures que corresponen a 272 proveïdors, s'han 
inclòs també factures pendents d'organismes i empreses municipals com el Patronat 
Municipal de Turisme, el deute del qual puja a 36.000 euros, o la firma Mitjans de 
Comunicació Municipals de Blanes S.A. per un import de gairebé 19.000 euros. 
 
Per contra, l'Ajuntament de Girona ha informat que els seus deutes amb proveïdors 
anteriors a aquest any únicament ascendeixen a 243.000 euros i que han decidit 
renunciar a ajudes per pagar-la. 
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Des del consistori s'ha confirmat a EFE que aquesta partida s'inclourà en el pressupost 
municipal sense necessitat de recórrer a les mesures del Govern espanyol.  
 
Entre els més endeutats també hi ha Salt (Gironès). L'Ajuntament ja ha enviat el llistat 
al Ministeri d'Hisenda per optar al pla d'ajudes. En total, les factures pendents que 
acumulava el consistori gironí a data 31 de desembre sumaven 4,35 milions d'euros. 
 
Per contra, altres ajuntaments, com ara Olot o Palafrugell (Baix Empordà) no s'acolliran 
al pla estatal. I és que, com informen des del consistoris, estan al dia dels pagaments. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimecres 21 de març de 2012 
 

• El Centre de Visitants del Gironès rep la meitat de turistes previstos 
 

El Centre de Visitants del Gironès ha rebut 10.200 turistes durant el primer any, gairebé 
la meitat dels que havien previst quan van obrir les portes. La directora, Neus Vila, ha 
explicat que tot i que quan van inaugurar esperaven arribar als 20.000 visitants, les 
dades finals són positives tenint en compte l'impacte de la crisi econòmica i que encara 
han de fer "molta feina" de difusió per donar-se a conèixer al conjunt de la població. 
"Fem treball de formiguetes i anem recollint mica en mica el que sembrem", ha afirmat 
Vila. El 49% dels visitants han estat de fora de l'estat espanyol, sobretot francesos. El 
pressupost anual de l'equipament del Consell Comarcal del Gironès és d'uns 170.000 
euros. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona   
 
 

Divendres 23 de març de 2012 
 

• L'Aeroport de Girona oferirà aquest estiu 69 destinacions 
 

El proper diumenge 25 de març comença la temporada d'estiu a l'Aeroport Girona- 
Costa Brava que s'allargarà fins el 27 d'octubre. Durant aquests mesos, l'aeroport 
oferirà un total de 69 destinacions -22 de les quals són noves respecte la temporada 
d'estiu del 2011- i una mitjana de 550 operacions setmanals, 106 més de mitjana que 
l'any passat. 
 
Aquestes dades contrasten amb la grisos dels mesos d'hivern, quan l'aeroport ha 
registrar els valors més baixos dels darrers anys. L'aeroport va arribar als gairebé 5,3 
MEUR al 2008 però l'arribada de la crisi econòmica i el fet que Ryanair -la principal 
companyia de l'aeroport gironí- protagonitzés mesos d'estira-i-arronsa amb les 
administracions per a la renovació del conveni van fer baixar els trànsit en picat. 
 
Girona acumula descensos de passatgers des del setembre de 2010 però la previsió del 
director de l'aeroport, Lluís Sala, és que al maig comencin a registrar-se valors a l'alça. 
Això suposaria que, per primera vegada en vint mesos, el nombre de passatgers creix. 
 
 
L'aeroport de Girona acollirà aquest estiu 22 noves destinacions, 20 de les quals són de 
la companyia Ryanair. A més, també s'estrenen tres noves companyies que oferiran 
vols a Dole, França (Danube Wings), Varsòvia i Katowice (LOT Polish Airlines) i Kiev 
(Wizz Air Ukraine). 
 
De les 69 destinacions, 58 les ofereix la companyia Ryanair, que continua essent el 
gran actiu de l'aeroport tot i que, com ha destacat el director, creix la presència d'altres 
companyies. Concretament, aquest estiu hi haurà 14 aerolínies més a banda de 
l'irlandesa Ryanair i això suposa que, per primer cop, el 10% del total de passatgers no 
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volaran en vols de Ryanair sinó en operacions d'altres companyies. Si aquest càlcul es 
trasllada a les operacions, Sala ha explicat que el 20% dels aterratges i enlairament 
que es faran durant els mesos d'estiu a l'aeroport seran de companyies diferents a 
Ryanair. 
 
El maig passat, fruit de les desavinences amb les administracions, Ryanair va eliminar 
en plena temporada d'estiu 18 destinacions i va reduir 17 freqüències. Entre els vols 
que va treure hi havia l'històricament reivindicat vol a Madrid -que, a més, era el que 
registrava les ocupacions més altes-. Londres, Dublin o Brusel·les. Per contra, aquest 
estiu s'ofereixen dos mercats nous des de Girona. Es tracta dels vols a Salònica (Grècia) 
i Turku (Finlàndia). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 23 de març de 2012 
 

• El pacients pendents d'operar-se a Girona augmenten un 67% 
 

Els pacients pendents d'operar-se a la regió sanitària de Girona han augmentat un 67% 
el 2011. Si a finals del 2010 hi havia 4.251 persones esperant una operació, un any 
després aquesta xifra ha crescut fins als 7.091. També ha augmentat la mitjana 
d'espera, que passa dels 3,67 mesos del 2010 als 3,96 del 2011. L'operació per la qual 
cal esperar més temps és la pròtesi de genoll, amb més de set mesos. L'hospital que 
acumula més pacients en llista d'espera és l'hospital Josep Trueta de Girona -el de 
referència a la regió sanitària-on el temps d'espera mitjà és de gairebé sis mesos, 
mentre que fa un any era de 4,68 mesos. 
 
El temps d'espera per ser operat ha crescut de manera generalitzada als centres de la 
regió sanitària de Girona durant el darrer 2011. Segons les dades del Departament de 
Salut, a desembre de 2011 hi havia 7.091 persones pendents d'operar-se mentre que, 
un any abans, la llista era de 4.251 persones. El temps d'espera mitjà també ha 
augmentat i passa de 3,67 mesos el 2010 a 3,96 a finals del 2011. No obstant això, les 
xifres de la regió se situen per sota de la mitja catalana. A finals del 2011, a Catalunya 
el temps d'espera estava fixat en quatre mesos i mig i hi havia 80.540 persones 
pendents de ser operades. 
 
L'operació per la qual cal esperar més temps és la pròtesi de genoll que, de mitjana, té 
7,12 mesos d'espera, mentre que la mitjana catalana per a aquesta intervenció és de 
6,72 mesos. 
 
Pel què fa a les llistes d'espera per fer proves diagnòstiques, les dades del Departament 
de Salut evidencien una millora. Si el 2010 el temps d'espera mitjà era de 41 dies, a 
finals del 2011 s'havia reduït fins als 33. 
 
A més, també s'ha aprimat la llista d'espera de pacients pendents de fer proves. A finals 
del 2010 n'hi havia 5.950 i, un any més tard, 3.665. 
 
Si les llistes d'espera s'analitzen per centres, l'hospital on els pacients han d'esperar 
més per ser intervinguts és l'hospital de referència de la regió sanitària, el Josep Trueta 
de Girona. A finals del 2011, el temps d'espera era de gairebé sis mesos (5,84), mentre 
que un any abans el temps era de 4,68 mesos. A finals del 2011, hi havia 1.175 
persones pendents d'operar-se en aquest centre. 
 
A l'altra cara de la moneda hi trobem l'Hospital de Campdevànol (Ripollès), on a finals 
del 2010 el temps d'espera no arribava als dos mesos i, un any després, el temps s'ha 
incrementat fins als 2,2 mesos. En aquest hospital hi havia 231 persones pendents 
d'operar-se a desembre de 2011. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dissabte 24 de març de 2012 
 

• Les llistes d'espera per operar-se creixen un 66% a Girona 
 

El nombre de pacients esperant per sotmetre's a una intervenció quirúrgica ha 
augmentat un 66% als hospitals gironins durant el 2011. Les últimes dades fetes 
públiques pel Departament de Salut constaten que Girona és la regió sanitària de 
Catalunya on més han crescut les llistes d'espera. Dimecres passat la conselleria que 
lidera Boi Ruiz va anunciar que les llistes havien crescut un 42% al conjunt de 
Catalunya, una xifra bastant inferior a la registrada a les comarques gironines. Aquest 
augment es tradueix en 2.840 pacients de més a la cua per ser operats. Dels 4.251 
usuaris en espera que hi havia a finals de 2010 s'ha passat a 7.091 a desembre de 
2011. 
 
Les llistes d'espera s'han disparat a totes les regions sanitàries excepte la de l'Alt 
Pirineu. A Barcelona la pujada ha estat del 40%, a la Catalunya Central del 28%, a les 
Terres de l'Ebre i a Lleida del 45%, a Tarragona del 54%. Girona és l'única que supera 
el 60% més de persones en llista d'espera. 
 
Són sens dubte les pitjors xifres des que es comptabilitzen aquests barems, i els 
professionals ho atribueixen directament a les retallades pressupostàries que el 
Departament de Salut va començar l'any 2011. Però molts es pregunten per què a 
Girona la crescuda ha estat tan elevada. 
 
Segons les dades facilitades pel Servei Català de la Salut (CatSalut), dels vuit hospitals 
que té la regió sanitària de Girona (un per cada comarca excepte la Cerdanya i incloent-
hi l'Alt Maresme) només els de Figueres i el de Calella van tenir una crescuda de les 
llistes d'espera inferior a la mitjana catalana. 
 
En altres centres sanitaris les llistes es van disparar com mai ho havien fet. L'hospital 
de Campdevànol va passar de 79 persones esperant per alguna operació no urgent, a 
tenir-ne 231. És a dir un 192% més en només un any. Un fenomen semblant ha passat 
al Santa Caterina de Salt, un dels hospitals més grans de la província. La seva llista 
d'espera és un 152% més elevada, passant de 347 a 882 pacients. En altres centres 
sanitaris com Blanes o Palamós la cua s'ha allargat per sobre del 70%, mentre que Olot 
ha tingut un 47% de crescuda. A l'hospital Trueta, el referent a les comarques 
gironines, la llista d'espera va augmentar un prop d'un 54%. 
 
Com passa a la resta de Catalunya, a Girona les demores més significatives han estat 
per cataractes, passant de 1.427 l'any 2010, a 2.317 l'any 2011. Altres malalties com 
les varius, les hernies o les pròtesis de genoll també han estat de les que més han 
augmentat aquest últim any. 
Ampliar la notícia: Diari de Gironai  
 
 

Dissabte 24 de març de 2012 
 

• El 10% de viatgers no volarà amb Ryanair aquest estiu 
 

L'aeroport de Girona es pren seriosament la idea que cal diversificar l'oferta de 
companyies que hi operen, potser perquè els seus responsables encara no s'han 
recuperat de l'ensurt que va causar Ryanair quan va donar per trencades les relacions 
amb la Generalitat i va començar a retallar vols. Pensant sàviament que no es poden 
posar tots els ous al mateix cistell, després de mesos de contactes han aconseguit que 
en la campanya d'estiu que comença demà, per primera vegada un 10% dels 
passatgers que arribin ho facin en companyies diferents de Ryanair. I el mateix passarà 
-més accentuat encara-amb les operacions d'aterratge i enlairament, ja que un 20% les 
efectuaran aquestes altres aerolínies. D'altra banda, durant aquesta temporada d'estiu, 
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i després de l'hivern més dur dels darrers anys, l'aeroport de Girona recupera el ritme: 
oferirà 69 rutes, 22 de les quals són noves respecte a la temporada d'estiu del 2011. 
Respecte l'estiu passat es podrà a viatjar a un 5,9% més de països i a un 26,1% més 
de ciutats, i hi haurà un 16,8% més de vols. 
 
A banda de Ryanair, catorze companyies més operaran des de Girona, tres de les quals 
són noves: Danube Wings, LOT Polish Airlines i Wizz Air Ukraine. Això suposa que, per 
primera vegada, el 10% dels passatgers ja no els transportarà Ryanair. La companyia 
irlandesa, però, manté el control majoritari de l'aeroport, amb 58 destinacions. Les 
previsions del director de l'aeroport, Lluís Sala, preveuen que el trànsit de passatgers 
creixi al maig per primer cop després de vint mesos successius de caigudes. 
Ampliar la notícia: Diari de Gironai  
 
 

Dimarts 27 de març de 2012 
 

• Nou descens en la firma de noves hipoteques 
 

La constitució d'hipoteques sobre habitatges va baixar al gener a Girona un 18%, fins a 
les 716, segons dades facilitades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). A Catalunya 
el descens va ser d'un 37,4%, mentre que el conjunt de l'Estat, la constitució de nous 
préstecs es va ensorrar un 41,3%. En el primer mes de l'any, l'import mitjà de préstecs 
sobre habitatges va ser de 105.516 a les comarques gironines, lleugerament per sota la 
mitjana catalana (107.217 euros). El 87,8% de les hipoteques estan referenciades a 
l'euríbor. 
Ampliar la notícia: Diari de Gironai  
 
 

Dijous 29 de març de 2012 
 

• El 9,6% dels treballadors de l'administració pública fan vaga a Girona 
 

El 9,6% dels treballadors de l'administració pública gironina han secundat la vaga 
general. Segons dades del Govern, els funcionaris públics gironins han seguit de 
manera inferior la protesta que la mitja catalana, situada en el 12,7%. Pel què fa als 
mestres i professors, el seguiment de la vaga sí ha estat major a la demarcació que a la 
resta de Catalunya. A les comarques gironines, el 20,8% dels docents no han anat a les 
aules mentre que la mitja catalana és del 16,26%. A la xarxa pública de salut de Girona 
-que inclou atenció primària, hospitals, salut mental i també transport sanitari- el 
5,21% dels treballadors han fet vaga. 
 
Segons dades facilitades per la delegació del Govern a Girona, el 9,6% dels treballadors 
de l'administració pública no han anat a treballar aquesta jornada de vaga general. 
Aquesta dada no inclou els docents, que s'han comptabilitzat en una estadística 
específica. A la resta de Catalunya, el 12,7% dels treballadors de la funció pública ha 
fet vaga. 
 
El sindicat CCOO ha denunciat aquest matí el paper que ha jugat la Generalitat a Girona 
perquè consideren que hi ha hagut coaccions als treballadors. El secretari general del 
sindicat a Girona, Bartomeu Compte, ha detallat que el Govern va demanar als 
treballadors dimecres que, de manera voluntària, fessin constar si farien vaga o no. 
"Això és una ingerència il·legítima", ha criticat. CCOO ha afirmat que quan tinguin una 
còpia de l'escrit que la Generalitat ha fet arribar als treballadors el registraran a la 
Inspecció de Treball. 
 
A les escoles i instituts gironins, el 20,8% dels docents han exercit el dret a vaga, per 
sobre de la mitja catalana que s'ha situat en el 16,26%. Cap centre ha hagut de tancar 
i s'han garantit els serveis mínims. 
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Pel què fa a la xarxa pública de salut, el 5,21% dels treballadors d'hospitals, CAP, xarxa 
de salut mental i també de transport han fet vaga. 
Ampliar la notícia: Diari de Gironai  
 
 

Dissabte 30 de març de 2012 
 

• La construcció de nous habitatges a Girona es desploma un 51% el 2011 
 

La construcció d'habitatges a les comarques gironines continua sota mínims. Durant 
l'any passat, se'n van començar a edificar 810, fet que suposa un descens del 51,41 per 
cent respecte al 2010.  
 
Segons les dades difoses ahir pel Ministeri de Foment, aquesta caiguda es va veure 
suavitzada durant l'últim trimestre de l'any, un període en el qual es van iniciar 222 
habitatges lliure, el 17,7 per cent menys que en el mateix període de l'any precedent.  
En total es van acabar 2.606 habitatges a la demarcació l'any passat, cosa que 
representa una caiguda interanual del 32,2 %.  
 
El retrocés en la construcció va ser més suau en el conjunt de l'Estat espanyol. En total 
es va iniciar 51.956 unitats, el que representa un descens interanual del 17,6%. La 
finalització, en canvi, es va desplomar un 44,6 per cent. 
 
 Durant el 2011, el nombre d'habitatges lliures iniciats per cada 100.000 habitants va 
ser superior a 250 en les comunitats autònomes de Navarra i País Basc i a la ciutat 
autònoma de Melilla, mentre que en el cas dels habitatges acabats, aquesta xifra va 
superar els 500 a La Rioja, Melilla i Castella-la Manxa. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Diumenge 1 d’abril de 2012 
 

• 75% d'ocupació hotelera per Setmana Santa 
 

La ciutat de Barcelona i la Costa Brava, les dues principals destinacions turístiques 
catalanes per nombre de visitants i oferta, superaran el 75% d'ocupació hotelera durant 
els dies de Setmana Santa. La capital catalana pot rebre una demanda d'allotjaments 
d'entre el 80 i el 85%, mentre que els hotels de les platges de la Costa Brava arribaran 
al 75% d'ocupació mitjana. A la Costa Daurada, el tercer destí turístic nacional, els 
hotelers no han avançat xifres d'ocupació, si bé només obriran entre el 60% i el 65% 
dels establiments davant la previsible baixa demanda. Molts allotjaments rurals del 
Solsonès o de l'Alta Anoia, per contra, penjaran el rètol de complet entre dijous Sant i 
dilluns de Pasqua. 
 
A les principals destinacions turístiques del país, com Barcelona o la Costa Brava, els 
hotelers han constatat la tendència dels darrers anys de substituir, quan els visitants 
estrangers han anat substituint els turistes del país, mentre que a la resta de marques 
turístiques catalanes el turista local continua sent el més habitual per Setmana Santa. 
La majoria de responsables de les destinacions turístiques de Catalunya han coincidit en 
assenyalar que s'incrementa la tendència de fer reserves de darrera hora, especialment 
a través d'Internet, fet que dificulta les previsions d'ocupació. 
 
El Gremi d'Hotels de Barcelona ha xifrat en un 82% la previsió mitjana d'ocupació 
durant les vacances de Setmana Santa, que comencen la setmana vinent. El gremi del 
sector hoteler, que agrupa uns 400 establiments de la capital catalana i l'àrea 
metropolitana, ha avançat que la demanda serà "similar" a la de 2011, quan l'ocupació 
va arribar al 85%. Les previsions d'ocupació per a la Setmana Santa se situen entorn el 
75% a la Costa Brava i a la Cerdanya. La Selva marítima arribarà a tenir ocupacions del 
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85% i, en canvi, seran entorn al 60% a l'Alt Empordà.  La ciutat de Girona també 
espera omplir tres de cada quatre habitacions durant el cap de setmana. A les cases de 
turisme rural les reserves són del 80%, amb una davallada de turistes nacionals a 
causa de la crisi. També baixen les pernoctacions. Com és habitual en aquestes 
vacances, el temps serà un element definitiu per fer apujar o abaixar les reserves. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dilluns 2 d’abril de 2012 
 

• Les vendes dels cotxes a Girona cauen un 13,62% 
 

El nombre de cotxes matriculats el març a Girona va sumar 970 vehicles, cosa que 
suposa una caiguda del 13,62% respecte a les vendes del mes anterior, segons la 
patronal de l'automòbil Anfac. En l'acumulat del primer trimestre, a Girona es van 
vendre un total de 2.609 unitats, una xifra que suposa una caiguda del 5,81% respecte 
el mateix període de l'any passat.  
En general, a Catalunya, es van vendre 11.224 unitats, cosa que suposa una caiguda 
del 2,7% si es compara amb el març passat. El primer trimestre, la caiguda de les 
vendes a Catalunya va arribar fins el 3,1%. El sector acumula 21 mesos consecutius de 
caigudes i les vendes estan a nivells de 1993. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dilluns 2 d’abril de 2012 
 

• 402 moviments a l'aeroport per Setmana Santa 
 

A l'Aeroport de Girona- Costa Brava s'operaran 402 moviments d'aeronaus. En relació 
als seients oferts, les companyies aèries posaran a disposició dels usuaris 75.844 
places. El diumenge 8 d'abril serà el dia de més activitat amb 70 operacions i 13.230 
seients oferts. 
 
Finalment, a l'Aeroport de Reus portaran a terme 90 moviments d'aterratge i 
enlairament i s'oferiran 16.694 seients, entre el 5 i el 10 d'abril. El dia que concentra 
més operacions és el dissabte 7 d'abril, amb 20 moviments i 3.464 seients. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimarts 3 d’abril de 2012 
 

• L'atur cau a Girona un 2,95% 
 

El nombre d'aturats registrats a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) el 
març a Girona va sumar 59.363 persones, cosa que suposa una disminució de 1.807 
desocupats (-2,95%) en relació amb el febrer, segons xifres del Ministeri d'Ocupació i 
Seguretat Social. Girona és de lluny el territori de Catalunya on l'atur cau més tant en 
termes absoluts com percentuals. Així, el nombre de persones inscrites a l'atur a Girona 
el març va sumar 59.363 persones, 1.807 menys en relació amb el febrer, un -2,95%. 
En termes percentuals, Girona és la demarcació espanyola on l'atur va disminuir més el 
març. 
 
En termes interanuals, aquest març Girona ha vist créixer l'atur en 1.326 persones, un 
2,28% més que fa un any. 
 
Per sectors, l'activitat de serveis és on més ha disminuït l'atur, seguint la tendència 
registrada en el conjunt de Catalunya. El nombre de persones que van abandonar l'atur 
a Girona del sector serveis va sumar 1.464 persones, seguit de la construcció amb -245 
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persones, la indústria amb -150 persones i l'agricultura on l'atur augmenta de 12 
persones.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 4 d’abril de 2012 
 

• L'Ajuntament ha acollit 13 casaments des d'inicis d'any i ha recaptat 900 € 
 

El saló de plens de l'Ajuntament de Girona ha acollit un total de tretze casaments civils 
durant els tres primers mesos de l'any. Aquest és el primer any en què el consistori 
cobra a les parelles per oficiar la cerimònia. No obstant, el ritme d'enllaços no ha 
disminuït ja que durant el primer trimestre de l'any passat, quan no es cobrava per fer 
la cerimònies es van fer quinze casaments. 
 
De moment, només s'ha cobrat per cinc dels tretze casaments, ja que en vuit casos, la 
sol·licitud per poder-se casar a l'edifici consistorial es van fer amb anterioritat a 
l'entrada en vigor de la nova taxa. Dels cinc casos en què ja s'ha cobrat, en quatre 
ocasions s'ha fixat un import de 150 euros, ja que almenys un dels membres estava 
empadronat a la ciutat de Girona, des de com a mínim feia sis mesos. Per al cinquè 
enllaç es van fer pagar 300 euros ja que cap dels dos membres de la parella estava 
empadronat a la capital gironina. El total recaptat doncs, són 900 euros. 
 
Estadísticament, les dades mensuals reflecteixen que només al mes de gener, hi ha 
hagut menys casaments aquest 2012 que el 2011. Enguany han estat dos, mentre que 
l'any anterior se'n van registrar quatre. En canvi al mesos de febrer i de març hi ha 
hagut els mateixos els tots dos anys. Al febrer han estat tres i al març la xifra s'ha 
disparat fins a vuit. 
 
L'aprovació d'aquesta taxa va causar cert rebombori l'any passat durant el debat de les 
ordenances fiscals, ja que algunes formacions polítiques no veien amb bons ulls que es 
fes pagar per casar-se i que es decidís començar a aplicar aquesta taxa precisament en 
època de crisi. La portaveu del PSC, Pia Bosch, per exemple, va qualificar la taxa del 
casament com la "més antipàtica" de totes les que es debatien en la sessió plenària 
sobre les ordenances. La cap de l'oposició va recordar que durant els darrers mandats, 
la cerimònia no es cobrava i que a més, es feia un petit obsequi. De fet, la taxa havia 
passat inadvertida fins que els socialistes la van posar sobre la taula. 
 
Des de l'equip de govern però, es va recordar que la cerimònia provoca un seguit de 
tramitacions que ha de fer un treballador de l'Ajuntament i que empleats han de 
treballar també el dia del casament, que sol ser fora de l'horari que tenen per 
contracte, i que això obliga a pagar hores extra. També per netejar el saló i l'entorn un 
cop s'ha acabat l'acte civil. De fet, moltes altres poblacions on es fan casaments civils a 
l'ajuntament també cobren una taxa. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 4 d’abril de 2012 
 

• El mercat de treball gironí registra el millor març 
 

El mercat de treball gironí viu en una muntanya russa. Al febrer registrava al seu màxim 
històric d'aturats, però al març la situació ha variat de forma radical. La proximitat de la 
Setmana Santa i l'inici de contractacions en el sector turístic ha fet reduir el nombre 
d'inscrits a les Oficines de Treball de la Generalitat en 1.807 persones, un 2,95% menys 
que al febrer. Es tracta del segon descens més elevat de totes les demarcacions de 
l'Estat després de les Balears, on el factor turístic encara s'ha notat amb més força. A 
banda de reduir-se l'atur, la Seguretat Social va registrar un increment de 2.847 nous 
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afiliats a Girona. Tot i les dades positives, Girona encara té 2.697 aturats més i 8.127 
cotitzants menys que el març de l'any passat. 
 
Per sectors, l'activitat de serveis és on més ha disminuït l'atur, seguint la tendència 
registrada en el conjunt de Catalunya. El nombre de persones que van abandonar l'atur 
a Girona del sector serveis va sumar 1.464 persones (explica el 80% de descens de 
l'atur gironí), seguit de la construcció amb -245 persones, la indústria amb -150 
persones i l'agricultura, on l'atur augmenta de 12 persones. 
 
El nombre d'aturats registrats a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) el 
març va sumar 638.247 persones, cosa que suposa una disminució de 3.701 
desocupats (-0,58%) en relació amb el febrer, segons xifres del Ministeri d'Ocupació i 
Seguretat Social. Per primer cop des del 2007 un mes de març recull una caiguda dels 
aturats i també per primer cop aquest any el nombre de desocupats registrats 
disminueix. En el conjunt de l'Estat, l'atur va pujar el març en 38.769 persones per 
tancar el període amb 4.750.867 desocupats. De fet, Catalunya, conjuntament amb les 
Illes Balears i Navarra, són les úniques autonomies que registren una caiguda de l'atur 
aquest mes de març. 
 
La disminució de l'atur més important s'ha registrat gràcies a l'aportació que ha fet el 
sector serveis, amb un comportament actiu a l'hora de contractar per cobrir els llocs de 
treball que genera la Setmana Santa, que aquest any es celebra la primer setmana 
d'abril, cosa que obliga a fer efectives les contractacions dins del mes de març. 
Amb aquests antecedents, el sector serveis ha vist disminuir l'atur en 3.144 persones, 
seguit del sector de la construcció amb 614 menys a les llistes del SOC i la indústria on 
l'atur cau a Catalunya en 127 persones. L'agricultura veu incrementar la desocupació en 
40 persones. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dijous 5 d’abril de 2012 
 

• Les vendes de cotxes de segona mà a Girona creixen mentre els preus 
baixen 

 
Les vendes de turismes i tot terrenys de segona mà a Girona van créixer un 1,7% en el 
primer trimestre de l'any, fins a arribar a les 7.045 unitats, segons dades facilitades per 
la patronal Ganvam. Aquesta dada se situa en línia amb el creixement registrat en el 
conjunt de l'Estat (1,6%), però per sota la mitjana catalana (+10,1%).  
 
Segons Ganvam,"les dades de vendes contrasten amb l'evolució del mercat de nous, 
que va retrocedir en aquest període gairebé un 2% enmig de fortes restriccions al 
crèdit, evidenciant els avantatges de qualitat/preu dels vehicles de segona mà oferts 
per professionals, però també accentuant el "mileurisme" com fórmula per a fer-se amb 
un cotxe a qualsevol preu". 
 
De fet, les compres efectuades a professionals -concessionaris i compravendes, 
principalment- es van incrementar un 6,6% en el primer trimestre, mentre que les 
realitzades entre particulars van caure un 1,9%. A pesar d'això, aquests últims 
segueixen sent els protagonistes del mercat d'ocasió al concentrar el 56,5% de les 
operacions, la majoria (65%) relacionades amb cotxes de baix preu però elevada edat i 
quilometratge. 
El preu mitjà dels cotxes de segona mà a Girona va registrar el març un descens del 
3,3%, fins als 10.303 euros, recuperant així el ritme de caiguda dels pitjors moments 
de la crisi, segons revela l'Observador europeu de preus elaborat per la plataforma de 
vehicles a la xarxa AutoScout 24. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
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Divendres 6 d’abril de 2012 
 

• Baixen un 17% les denúncies per aparcar malament a Girona 
 

La Policia Municipal de Girona ja ha interposat més de 9.100 denúncies a conductors 
per aparcar malament el vehicle en el que portem d'any. Zones de càrrega o 
descàrrega, guals, parades reservades al transport públic o -fins i tot- estacionar amb 
doble fila són algunes de les infraccions que s'inclouen dins la llista. Tot i que a priori la 
xifra pugui semblar elevada, el cert és, però, que les denúncies per aparcar malament 
s'han reduït fins a un 17% en el que portem d'any. Entre gener i març del 2011, els 
agents ja n'havien interposat més d'11.000. Dins l'apartat de seguretat viària, també 
s'han aconseguit disminuir en gairebé un 10% els accidents a l'interior de la ciutat (de 
349 s'ha passat a 318). 
 
Des de principis d'any i fins ara, els agents de la Policia Municipal de Girona han 
interposat 9.118 denúncies a conductors per aparcar malament el cotxe a la ciutat. La 
llista d'infraccions que han acabat en sanció és diversa. Des d'aparcar en doble fila i 
dificultar la circulació fins a estacionar en una zona de càrrega o descàrrega sense 
estar-hi autoritzat, passant per altres conductes com ara aturar el cotxe a la sortida 
d'un gual, en un carrer on està prohibit aparcar o a la parada reservada per al transport 
públic. 
 
Tot i que la xifra pugui semblar, a priori, molt elevada, el cert és que d'un any per 
l'altre s'han aconseguit reduir el número de denúncies. En concret, en un 17%. I és 
que, si es comparen les denúncies d'aquest 2012 amb les de l'any passat, aleshores ja 
se'n portaven 11.105 contra conductors que havien estacionat malament el cotxe, la 
moto, la furgoneta o el camió. 
 
També s'ha aconseguit reduir fins gairebé un 10% el número d'accidents a l'interior de 
la ciutat. Si es miren els sinistres per tipologies, aquells que més han davallat són els 
que hi ha víctimes implicades. En aquest cas, s'han reduït un 13 % (passant de 118 
accidents el primer trimestre del 2011 als 102 d'aquest). Pel que fa als accidents sense 
víctimes, la reducció ha estat del 7% (passant de 231 a 216). 
 
Per últim, segons recull la Policia Municipal, també ha baixat la xifra de vehicles que la 
grua municipal s'ha emportat fins al dipòsit. Entre gener i març d'aquest any la grua se 
n'ha endut 2.835; els tres primers mesos del 2011, van ser 3.020. Traslladat en 
percentatges, això suposa una davallada del 6%. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dilluns 9 d’abril de 2012 
 

• La Costa Brava arriba al 80% d'ocupació i la ciutat de Girona al 75% per 
Setmana Santa 

 
La Setmana Santa es tanca avui amb xifres esperançadores per al turisme de les 
comarques gironines. Les reserves fetes a última hora als hotels de la Costa Brava i de 
muntanya, sobretot a la Cerdanya, han permès salvar les dades d'ocupació de la 
demarcació de Girona en aquesta Setmana Santa. La mitjana d'ocupació a la ciutat de 
Girona ha arribat al 75%, una xifra que puja fins al 80% a la zona de la Costa Brava i 
cau al 60% a les comarques del Ripollès i de la Garrotxa, o fins al 50% a la Selva. Unes 
dades que contrasten amb el 90%, de mitjana d'ocupació, que han assolit els hotels a 
peu de pistes d'esquí. 
 
Segons les dades aportades per la Federació d'Hostaleria de Girona, els dies de més 
ocupació van del dijous 5 d'abril fins avui dilluns 9 d'abril. L'ocupació, de mitjana, a la 
ciutat de Girona i la seva zona radial, en aquests últims quatre dies festius, ha estat del 
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75%. En canvi, als territoris costaners de l'Alt Empordà, la xifra baixa al 60%. La 
mitjana d'ocupació de la Costa Brava ha oscil·lat entre el 75% i el 80% durant aquesta 
Setmana Santa. Així, tot i la climatologia adversa, els hotels situats a la Costa Brava 
han pogut mantenir unes dades similars als anys anteriors i que han superat les 
previsions inicials amb les reserves d'última hora. A les zones d'interior, els hotels de la 
Cerdanya han tingut entre un 70% i un 75% d'ocupació. 
 
La cap de premsa de la Federació d'Hostaleria de Girona, Marina Figueras, informa que 
la mitjana de pernoctacions durant aquests dies festius ha oscil·lat de dues a tres nits. 
Pel que fa al perfil de turista, la major part dels visitants de les comarques gironines 
han estat parelles de mitjana edat, famílies amb nens, grups d'amics i adolescents que 
participen en tornejos esportius. 
 
Pel que fa a l'origen dels turistes, la gran majoria són catalans, de la demarcació de 
Barcelona i rodalies i també de la resta de l'Estat espanyol. En segon terme, es troben 
els turistes francesos, seguits dels alemanys, els britànics, els belgues i els suïssos. 
 
En concret, durant el divendres i el dissabte, les xifres d'ocupació a Girona van pujar al 
85% i fins al 70% a les poblacions pròximes a la capital gironina. Però les dades van 
disminuir durant ahir i avui, quan es preveu que caiguin fins al 60% a Girona i al 50% 
en els hotels situats a les rodalies. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 10 d’abril de 2012 
 

• La venda d'habitatges cau un 32,8% a Catalunya al febrer 
 

El nombre d'operacions de compravenda d'habitatges a Catalunya durant el mes de 
febrer va arribar a les 4.360, fet que suposa una caiguda del 32,8 % respecte a les 
dades del mateix mes de l'any anterior. 
 
L'Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat de l'INE publicada avui indica 
que es van vendre més habitatges usats que nous (2.408 i 1.952, respectivament), 
encara que els dos mercats retrocedeixen respecte a les xifres registrades al febrer del 
2011, amb descensos del 37 % en el cas dels habitatges usats i del 26,9 % en els 
nous. 
 
Per règim, la compravenda d'habitatges lliures és la majoritària a Catalunya, amb 4.128 
transaccions (94,7 % del total), mentre que l'habitatge protegit va caure un 55,5 % 
respecte als registres de l'any anterior i el febrer es va tancar amb 232 operacions. 
 
Per províncies, Barcelona és la que pateix una caiguda més gran de les transaccions, i 
passa de les 4.571 operacions de venda al febrer del 2011 als 2.638 habitatges 
comprats del febrer del 2012, una caiguda del 42,3 %, la més pronunciada de les 
províncies catalanes. 
 
Per contra, Girona és la província amb un descens menor de les operacions, amb un -
5,47 %, i passa de les 712 operacions de compravenda al febrer del 2011 a les 673 del 
mateix mes del 2012. 
 
Lleida va registrar 249 transaccions, fet que suposa una disminució del 29,9 % respecte 
a les dades de febrer del 2011, quan es van comptabilitzar 355 operacions. 
 
Finalment, Tarragona també pateix una caiguda de les operacions de compravenda (-6 
%), i passa de les 851 transaccions registrades al febrer del 2011 a les 800 del mateix 
mes del 2012. 
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A més, Catalunya està per sota de la mitjana en els habitatges venuts per cada 100.000 
habitants, amb 73 front a 81, la mitjana espanyola. 
 
A Espanya, la compravenda d'habitatges registrats va arribar a les 30.745 unitats, cosa 
que es tradueix en una baixada del 31,8% en taxa interanual, ja que al febrer del 2011 
es van comptabilitzar un total de 45.107 operacions. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 11 d’abril de 2012 
 

• Les sancions per incomplir l'ordenança de tinença d'animals sumen 19.000 
euros a Girona 

 
La Policia Municipal de Girona va aixecar durant l'any passat un total de 61 expedients 
de denúncia per incompliment de l'ordenança de tinença d'animals. D'aquests, 24 
expedients ja estan tancats i la suma de les sancions supera els 19.000 euros. La 
infracció més nombrosa és portar un gos considerat perillós sense morrió (dotze 
denúncies), que es sanciona amb multes de 600 euros. També s'han sancionat amb 
150 euros cinc veïns que duien el gos deslligat. Un grup de ciutadans han creat la 
Plataforma de propietaris de gossos per reclamar que, a canvi de pagar la taxa per tenir 
un gos, l'ajuntament faciliti espais on puguin anar deslligats. "Ens sentim perseguits", 
reconeix la portaveu, Roser Puig. 
 
Les sancions per incompliments de l'ordenança de tinença d'animals preveuen multes 
de fins a 2.000 euros per a casos considerats molt greus com tenir un gos perillós 
sense llicència. També es sanciona no recollir els excrements del gos (300 euros), 
portar un gos perillós sense morrió (600 euros), no tenir el gos censat (400 euros), que 
un gos perillós no vagi acompanyat (600 euros) o hi vagi per un menor (400 euros), 
que un gos estigui dins una zona enjardinada (300 euros) o portar-lo deslligat (150 
euros), entre d'altres. 
 
Durant el 2011, la Policia Municipal de Girona va obrir un total de 61 expedients per 
incompliment de l'ordenança de tinença d'animals, dels quals 24 ja són ferms i 26 estan 
encara oberts. D'entre els 24 expedients tancats, destaquen dotze multes per portar un 
gos perillós sense morrió, cinc per amos que duien la mascota sense lligar, tres per 
gossos perillosos sense llicència, dues per no recollir excrements del carrer, quatre per 
detectar gossos dins zones enjardinades o quatre més per no tenir el gos censat, entre 
d'altres. 
 
Fa pocs dies, un grups de ciutadans es van unir en una Plataforma de propietaris de 
gossos. La seva portaveu, Roser Puig, ha assegurat que ja són un centenar i que han 
sumat el suport de 345 veïns a la pàgina de Facebook (Gossos indignats de Girona). 
 
Puig assegura que se senten "perseguits" per la policia i que estan augmentant les 
sancions a propietaris de gossos. També ha lamentat que els amos dels animals 
paguen una taxa anual de més de 30 euros per tenir un gos però que, segons 
assegura, a canvi no reben serveis. Per això, han demanat a l'ajuntament a través 
d'una instància que es delimitin zones on els gossos puguin anar deslligats. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 13 d’abril de 2012 
 

• Nova xifra rècord de viatgers en el transport públic gironí 
 

Entre el març del 2011 i el febrer del 2012, la xarxa de transport públic de l'àrea de 
Girona ha registrat el seu rècord de viatgers arribant als 6,7 milions, un 1,7% més que 
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el mateix període de l'any anterior. L'Àrea de Girona ha superat així el rècord de 
passatgers interanual des de la implantació del sistema tarifari integral el passat 2008. 
Els autobusos urbans són els que registren un increment més important de viatgers. 
L'abonament més utilitzat és la T-10/30 seguida de la T-50/30. En comparació amb 
l'any passat, han augmentat un 297% les vendes d'abonaments subvencionats per a 
famílies nombroses. 
 
Pel que fa a abonaments integrats, l'any 2011 es van registrar un total de 87.956 
vendes. Durant el 2011, l'abonament més utilitzat va ser la T-10/30 amb el 33,17% del 
total de vendes seguit de la T-50/30 amb el 30,56% i la T-10 amb el 25,93%.  També 
augmenta la venda de la T-12 que creix un 39% respecte de les mateixes dates de 
l'any passat. Segons les xifres del 2011, el transport urbà va ser el més utilitzat amb 
2.888.291 desplaçaments, un 4,15% més que el 2010. 
 
Durant els dos primers mesos del 2012, el nombre de viatgers que han utilitzat la xarxa 
de transport públic de Girona ascendeix a 1.139.849 passatgers, un 2,71% més que el 
gener i febrer del 2011. Segons les dades aportades per la xarxa de transport públic, la 
"penetració de títols de l'ATM ha arribat al 25,7%, el seu màxim històric" amb 148.032 
validacions. En aquests dos últims mesos del 2012 ja s'han venut 16.334 abonaments 
integrats, un 14,7% més que el mateix període de l'any anterior. 
 
D'altra banda, l'ATM de l'Àrea de Girona ha destacat la implantació de la primera fase 
del nou pla d'informació a l'usuari que "permet un accés fàcil i clar a la informació sobre 
la oferta de transport públic a la ciutat", segons fonts de l'àrea de Girona. El pla, que es 
va començar a redactar el 2010, inclou la implantació d'un nou format d'horaris a les 
marquesines i pals de parada. Per tal d'unificar la informació s'ha modificat el nom 
d'algunes parades i s'ha renovat el format dels horaris per als diferents serveis com 
també s'han editat els vinils dels horaris de tots els serveis integrats. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 13 d’abril de 2012 
 

• Els preus augmenten sis dècimes el març a la província de Girona 
 

Els preus van pujar un 0,6% al març a Catalunya i van situar la inflació interanual en el 
2,2%, mentre que del començament d'any ençà va baixar en un 0,2%, segons dades 
fetes públics avui per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). 
 
L'Índex de Preus de Consum (IPC) va pujar en totes les demarcacions catalans, a 
Barcelona i Girona, un 0,6%, a Lleida (Segrià), un 0,8% i a Tarragona, un 0,7%. 
En el conjunt d'Espanya, la inflació va pujar en el mes de març un 0,7%, situant la 
inflació interanual en l'1,9%, mentre que del començament d'any ençà la inflació va 
baixar un 0,3%. 
 
L'apartat de vestit i calçat va pujar un 3,3% en el mes de març a Catalunya, que recull 
el comportament dels preus al començament de la temporada de primavera- estiu. 
 
El transport va pujar un 1,4% al març a conseqüència de l'increment dels preus dels 
carburants i lubricants. 
L'apartat d'hotels, cafès i restaurants va pujar un 0,5%, oci i cultura, un 0,7%, 
parament, un 0,5%, i habitatge va pujar un 0,3%. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dissabte 14 d’abril de 2012 
 

• La població estacional supera l'empadronada al 70% de municipis majors de 
5.000 habitants 

 
El 70% dels municipis gironins que superen els 5.000 habitants tenen més població 
estacional que empadronada, tal com constata l'Institut d'Estadística de Catalunya 
(Idescat) en un informe que posa de manifest que la càrrega real que suporten molts 
ajuntaments és superior a la que els pertoca en teoria. Aquest fenomen es produeix, 
sobretot, durant els mesos d'estiu i en àrees eminentment turístiques. 
 
En aquesta línia, les mateixes dades situen localitats costaneres de Girona com Pals, 
Tossa de Mar, Castell-Platja d'Aro, Calonge, Torroella de Montgrí o l'Escala entre les 
més afectades de Catalunya per una població que hi resideix circumstancialment. En 
aquests casos es deu, sobretot, a estades de vacances i segones residències, generant 
una mitjana anual de població estacional que supera més d'un 40% el nombre de veïns 
inscrits al padró municipal. 
 
Les estimacions de població estacional difoses per l'Institut d'Estadística de Catalunya 
mesuren les càrregues que suporta cada municipi, tenint en compte la mitjana de 
persones que hi viuen al llarg de l'any i elaborant un càlcul a partir del seu padró. 
Segons informa l'Idescat, la població estacional mostra la mobilitat de persones que 
viuen en un municipi o en un altre per diverses raons, ja sigui per estudiar, treballar, 
perquè hi tenen segones residències o s'hi instal·len durant les vacances.  
 
L'anàlisi realitzada per aquest ens depenent de la Generalitat s'ha centrat en les 
poblacions majors de 5.000 habitants i en les capitals de comarca, que en el cas de les 
comarques gironines s'ha concretat en 35 municipis. En 24 d'aquests, -és a dir, en un 
70,58%- la població estacional supera l'empadronada a l'Ajuntament. En els 10 restants 
passa just el contrari i, tal com era de preveure, coincideixen amb poblacions d'interior i 
amb algunes capitals de comarca com ara Banyoles, la Bisbal d'Empordà, Figueres, Olot 
i Santa Coloma de Farners.  
 
Un cas particular és el de la ciutat de Girona, on la població estacional també supera 
l'empadronada igual que a la Costa Brava, però en aquest cas es deu al fet que 
funciona com a pol d'atracció de mobilitat laboral i d'estudis. Ara bé, a l'estiu -el tercer 
trimestre, d'acord amb la periodicitat establerta per l'Idescat- la situació canvia i, 
llavors, els residents empadronats de Girona i a la comarca del Gironès en conjunt 
superen els de pas. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dilluns 16 d’abril de 2012 
 

• Quan un de cada tres veïns és estranger 
 

Els municipis gironins són els que tenen un major percentatge d'immigració -la definició 
engloba totes les persones de diferents nacionalitats, siguin comunitàries o no, que per 
motius generalment econòmics, socials o polítics s'estableixen temporalment o 
permanentment en un territori provinents d'un altre- del Principat. Si més no això és el 
que recull el butlletí numero 13 de la direcció general per a la Immigració, en què d'un 
rànquing de vint-i-cinc municipis, quinze pertanyen a les nostres comarques. D'aquests, 
tres tenen més de més de 20.000 habitants (Salt, Lloret i Figueres), cinc es poden 
situar a la franja que va dels 20.000 als 5.000 habitants (Torroella de Montgrí, Platja 
d'Aro, l'Escala, Roses i Castelló d'Empúries), mentre que els set restants (Ullà, Sant 
Pere Pescador, la Jonquera, Pau, Cadaqués, Palau-saverdera i Torroella de Fluvià) 
s'emmarcarien en l'esglaó inferior. 
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Si fem un viatge a la inversa, o sigui, analitzem els que tenen una menor presència 
estrangera, trobarem que n'hi ha alguns, com ara Vilablareix (1,50% de població 
estrangera) o Fornells de la Selva (3,45%), a tocar de nuclis amb un alt índex 
d'immigrants (com ara Salt i Girona) i d'altres, com ara Campdevànol (3,71%), tenen 
una personalitat pròpia molt acusada. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dilluns 16 d’abril de 2012 
 

• Les consultes sobre la crisi acaparen el defensor 
 

Un 40% de les actuacions que el Defensor de la Ciutadania de Girona ha dut a terme el 
2011 estan directament relacionades amb la crisi, ja sigui per la pèrdua d'habitatge, de 
la feina o per no poder assumir les despeses ordinàries, entre altres motius. Així 
mateix, ha augmentat un 48% el número total d'actuacions fetes l'any passat en 
comparació amb el 2010, un augment motivat en bona part també per la crisi. El 
responsable d'aquest organisme, Ramon Llorente, ha explicat que per primer cop 
aquest 2011 els problemes causats per la mala situació econòmica han desbancat els 
que fins ara encapçalaven el rànquing, relacionats amb les multes i l'urbanisme. 
 
Per primera vegada els problemes relacionats amb la mobilitat i l'urbanisme han estat 
desbancats en el rànquing de les consultes que rep el Defensor de la Ciutadania de 
Girona. La memòria del 2011, presentada aquest dilluns per Llorente, reflecteix que el 
40% de les actuacions fetes pel Defensor estan relacionades amb la crisi. La pèrdua de 
treball i per tant d'ingressos ha ocasionat problemes addicionals com la pèrdua 
d'habitatge, o no poder pagar els subministraments bàsics de la llum, el gas i l'aigua. 
 
En alguns casos el Defensor s'ha hagut de limitar a derivar el cas als serveis socials de 
l'Ajuntament, tot i que en d'altres ha tingut més marge de maniobra.  
 
Llorente també ha fet referència a la recent constituïda taula de coordinació local pel 
dret a l'habitatge, que ha de coordinar l'actuació de les diverses entitats membres per 
aportar solucions com la dació en pagament o l'accés als lloguers socials.  
 
Les actuacions del Defensor el 2011 arriben gairebé a les 1.500, una xifra que suposa 
un increment del 48% respecte al 2010. Segons ha explicat Llorente, aquest augment 
està motivat en bona part també per la crisi. Com a grups més significatius, d'aquestes 
actuacions 490 corresponen a consultes, informacions i assessoraments; 296 a 
expedients oberts -dels quals se n'han resolt 212-, i 295 a visites a persones individuals 
o grups. 
 
Així mateix, el Defensor ha fet 57 recomanacions, és a dir, que després d'escoltar els 
ciutadans, examinar l'expedient administratiu corresponent i parlar amb els tècnics i 
polítics de l'Ajuntament, hi ha hagut discrepància amb l'administració i el Defensor ha 
decidit fer una recomanació. De les 57, 16 (un 28%) han estat acceptades per 
l'Ajuntament; 15 (un 26%), desestimades, i 26 recomanacions encara estaven 
pendents de contestar en el moment de tancar la memòria. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dilluns 16 d’abril de 2012 
 

• El transport públic a l'àrea de Girona arriba al rècord de 6,7 milions de 
viatgers 

 
Segons l'últim balanç de l'Àrea Territorial de la Mobilitat (ATM) de l'àrea de Girona, 
sobre l'ús del transport públic, entre el març del 2011 i el febrer del 2012 la xarxa va 
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registrar en total 6.746.222 viatgers, un 1,17% més que el mateix període de l'any 
anterior, quan es van comptabilitzar 6.668.297 passatgers. 
 
Amb aquesta xifra, l'àrea de Girona arriba al seu rècord de viatgers interanual des de la 
implantació del sistema tarifari integrat, el juny del 2008. Els dos primers mesos del 
2012, el nombre de viatgers que van utilitzar la xarxa de transport públic de Girona 
puja a 1.139.849, un 2,71% més que els mesos de gener i febrer del 2011. Per modes 
de transport, els autobusos urbans són els que registren un increment més important 
de viatgers els dos primers mesos del 2012, concretament un 6,76% més que el mateix 
període de l'any anterior, amb 513.272 viatgers. 
 
Els dos primers mesos de l'any es van vendre un total de 16.334 abonaments integrats, 
un 14,7% més. L'abonament més utilitzat és la T-10/30, que representa el 31,10% 
sobre el total de validacions, amb 87.712 viatges, seguit de la T-50/30, que representa 
el 29,89% (84.311 viatges). 
 
Pel que fa a la penetració dels abonaments de transport de l'ATM de l'àrea de Girona 
respecte d'altres operadors de transport, al mes de febrer va arribar a representar un 
25,70%. Així, del total de 576.058 viatges registrats aquest mes, 148.032 van ser amb 
títols de l'ATM. 
 
Quant a abonaments integrats, l'any 2011 es van registrar 87.956 vendes, la qual cosa 
situa la xifra de vendes de títols integrats des de l'inici de la integració tarifària en 
190.392 abonaments venuts. El percentatge de penetració de títols integrats el 
desembre del 2011 es va situar en el 21,90%, amb 115.009 validacions d'un total de 
525.250. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dilluns 16 d’abril de 2012 
 

• El nou Tapís de la Creació atrau centenars de curiosos fins a la Catedral 
 

Des de primera hora del matí i fins al vespre van ser moltes les persones que, 
aprofitant la jornada de portes obertes organitzada pel capítol de la catedral de Girona 
amb motiu de l'exposició del Tapís de la Creació ja restaurat, van passar pel museu-
tresor per veure aquesta joia del romànic. Molts dels visitants, sobretot autòctons i 
locals, van anar expressament fins al museu a veure el brodat mentre que molts 
estrangers simplement se'l van trobar mentre feien el recorregut per la catedral. 
Aquells que havien vist el tapís abans de la restauració no es van estar de fer 
comparacions entre l'aspecte d'abans i el després de l'obra. I les exclamacions sobre el 
bon estat en què havia quedat van ser generalitzades. Una parella de jubilats 
procedents de Riba-roja d'Ebre van explicar que s'havien assabentat de l'exposició del 
tapís, "únic al món", a través d'Internet i que havien vingut a Girona expressament per 
veure'l. I van destacar la gran tasca de restauració que hi ha al darrere d'aquesta obra. 
 
El dia 4, el Tapís de la Creació va tornar a la catedral, cinc mesos després que en sortís 
per ser sotmès a un procés de restauració basat en el principi de la mínima intervenció 
per respectar al màxim la integritat de la peça, datada entre els segles XI i XII. Des 
d'aleshores, el brodat s'exposa inclinat, per assegurar-ne l'estabilitat, i del tot aïllat dins 
d'una vitrina. L'espai on es troba la vitrina és reduït i la llum expressament tènue. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
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Dimarts 17 d’abril de 2012 
 

• El 40% de visites al defensor són per problemes econòmics per la crisi 
 

El Defensor de la Ciutadania de Girona, Ramon Llorente, ha tingut un 2011 farcit 
d'activitat. Les actuacions del Defensor, han estat aproximadament unes 1.500, que 
representa un increment del 48% respecte del 2010. D'aquestes, el 40% per cent són 
derivades dels problemes fruit de la crisi econòmica. Llorente, ahir ho va dir clarament: 
"Ha estat un any problemàtic i de gravíssimes conseqüències socials per a molts dels 
nostres conciutadans i famílies". 
 
Molts d'aquests casos han estat a causa de la pèrdua del treball, i per tant d'ingressos 
econòmics suficients, que ha ocasionat problemes que afecten drets com la pèrdua de 
l'habitatge, el manteniment de subministraments com la llum, el gas, l'aigua i la salut. 
El temes socials han desbancat en la primera posició de les actuacions de l'Oficina del 
Defensor temes que antigament eren els més habituals, com són la seguretat, la 
mobilitat i l'urbanisme. De les 1.500 actuacions, 490 han estat consultes, 296 han estat 
obertures d'expedients, 295 visites individuals o grups, 260 gestions relatives a 
entrevistes, 112 intervencions sense expedient i 26 entrevistes amb mitjans. 
 
Al llarg de l'any passat, Ramon Llorente ha fet 57 recomanacions a l'Ajuntament, de les 
quals 36 estan pendents de resposta. Partint de totes les entrevistes i recomanacions, 
el defensor considera que cal ressaltar cinc compromisos: canviar la imatge que la 
policia només sanciona; incrementar el control a les zona d'oci nocturn per fer 
compatibles les activitats amb el dret al descans, amb "mesures contundents"; treballar 
perquè el transport públic estigui més ben coordinat, sigui més eficient i vertebri tots 
els barris i també per incentivar l'ús de la bicicleta; seguir impulsant el teixit associatiu i 
facilitar nous mitjans per garantir la democràcia participativa de la ciutadania; així com 
comprometre tots els esforços possibles per afrontar i pal·liar les conseqüències de la 
crisi, fent visible el compromís de l'Ajuntament a favor d'un habitatge digne i del dret al 
treball per evitar l'exclusió social. 
 
En referència a les multes, moltes queixes són per l'elevada quantitat de la sanció. El 
defensor demana que, en la mesura que sigui possible, de les sancions administratives 
no es derivin denúncies penals. Pel que fa a les comunitats, indica que els problemes 
per la crisi han derivat en problemes de convivència. Destaca la mediació de la policia. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona   
 
 

Dimarts 17 d’abril de 2012 
 

• El 19% dels gironins porten una vida sedentària i no fan cap esforç físic 
 

Un 19% dels gironins majors de 15 anys porten una vida sedentària i no fan cap esforç 
físic. Ho va revelar ahir al migdia Lluís Picart, el director del Servei Regional de l'Agència 
de Salut Pública a Girona. El sedentarisme i l'hàbit de no fer cap activitat física estan al 
darrere del 5,5% de la mortalitat del país, segons va dir Picart. A Catalunya el 26% de 
la població més gran de 15 anys porta una vida sedentària. 
 
Per combatre el sedentarisme n'hi ha prou amb una mitjana diària d'activitat física 
durant set dies a la setmana. Dijous és el Dia Mundial de l'Activitat Física, i la 
Universitat de Girona (UdG), mitjançant la Càtedra de Promoció de la Salut, la Diputació 
i l'Ajuntament de Girona han impulsat una caminada popular. Les institucions van 
presentar la caminada ahir al Consell Social de la UdG. A l'acte, hi van ser, entre 
d'altres, l'entrenadora de l'Uni Girona de bàsquet, Anna Caula, i el corredor de BTT 
Umbert Almenara. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
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Dijous 19 d’abril de 2012 
 

• L'ajust immobiliari fa baixar un 34% el preu dels pisos a Girona i més d'un 
40% a Salt 

 
El preu de l'habitatge lliure ha baixat a Girona el 4% en el primer trimestre de 2012 i un 
7,2% l'últim any, fins a situar el seu valor en els 1.777,5 euros per metre quadrat, una 
dada que suposa tornar a nivells registrats l'any 2005, abans de l'esclat de la bombolla 
immobiliària. 
 
El preu de l'habitatge va arribar a la seva cota màxima a la demarcació en el segon 
trimestre de 2008, moment des del qual ha experimentat una rebaixa del 19 per cent, 
segons l'estadística de preus publicada pel Ministeri de Foment. 
 
No obstant això, en els municipis gironins de més de 25.000 habitants, han registrat un 
descens molt més brusc des dels seus màxims històrics. Destaca la caiguda en picat de 
la ciutat Salt (-40,93%). També han tingut descensos acusats a Figueres (-35,38%) i 
Girona (-34,21%). Les ciutats més cares a l'hora de comprar un pis són Lloret de Mar 
(2.122 euros per metre quadrat) i Blanes (1.867 metre quadrat). 
 
En el conjunt de l'Estat, el preu de l'habitatge va baixar en el primer trimestre de l'any 
un 7,2 % respecte al mateix període de l'any anterior, fet que representa la pitjor 
caiguda des de mitjan 2009, quan es va abaratir un 8,3 %. 
 
Segons les dades de Foment, entre gener i març el preu de l'habitatge lliure (no 
protegit) a Espanya es va situar en els 1.649,3 euros per metre quadrat, el 3,1 % 
menys que en el trimestre anterior, així que aquest indicador es manté lluny del màxim 
que es va assolir fa quatre anys, quan se situava en 2.101,4 euros. 
 
Segons la sèrie històrica disponible, el preu mitjà per metre quadrat ha baixat un 21,5 
% des del seu nivell més alt. Fins ara, 2009 va registrar les majors caigudes del preu 
de l'habitatge, superiors al 8%, una reducció que es va moderar el 2010 per accelerar-
se de nou el 2011, que va tancar amb un descens pròxim al 7 %. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 20 d’abril de 2012 
 

• Augmenta la població estrangera malgrat  la crisi econòmica 
 

La crisi econòmica no ha posat fre a la immigració a les comarques gironines. Encara 
que al conjunt de Catalunya s'ha reduït el nombre d'estrangers, la demarcació de 
Girona compta amb uns 600 nous ciutadans immigrants. A Girona hi ha censades 
760.722 persones, 3.912 més que l'any passat, la majoria de nouvinguts procedents de 
l'Estat espanyol. 
 
El 21,34% de les persones empadronades a Girona l'1 de gener de 2012 eren de 
nacionalitat estrangera, ja que 162.341 dels 760.722 dels registrats al padró havien 
nascut a fora de l'Estat. El percentatge de ciutadans estrangers supera la mitjana de 
Catalunya en 6 punts, ja que se situava en el 15,6%. 
 
Aquestes són algunes de les dades de la primera explotació provisional dels padrons 
d'habitants que ha elaborat l'INE. L'avançament de les dades permet observar que el 
desplaçament de ciutadans espanyols cap a les comarques gironines segueix 
augmentant. El passat gener les comarques gironines es quedaven a pocs centeners 
d'arribar als 600.000 ciutadans d'origen espanyol. 
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A la demarcació gironina, el col·lectiu majoritari d'estrangers el formen les persones 
provinents de l'Àfrica, seguides dels vinguts d'arreu de la Unió Europea i d'Amèrica del 
Sud. Els ciutadans d'origen asiàtic superen per primera vegada els 10.000 
empadronats. 
 
En les dades que recull l'INE es pot comprovar que augmenta la presència de ciutadans 
d'estats europeus com França, Bulgària o Romania -amb més de 700 persones 
registrades- mentre disminueixen els provinents de Portugal -amb 300 persones menys-
, Regne Unit, Alemanya o Holanda. Això ha provocat l'estancament dels ciutadans 
europeus en 50.000 habitants des de fa gairebé quatre anys. 
 
Pel que fa als ciutadans procedents de l'Àfrica, continua sent el Marroc el país més 
representant a l'estadística. A més durant el 2011, es van registrar 600 ciutadans més 
procedents de poblacions marroquines. Per contra, el nombre de gambians és un dels 
pocs que disminueixen entre el col·lectiu africà. 
 
La nota més destacada, però, és el descens per tercer any consecutiu dels ciutadans 
amb origen a països d'Amèrica del Sud. El 2009 la xifra era de 27.275 ciutadans, 
mentre al gener de 2012 se'n comptabilitzaven poc més de 21.500. Equatorians i 
colombians són els principals grups que abandonen les comarques gironines. Pel que fa 
a l'Amèrica Central, els hondurenys, amb 600 persones, van ser un dels col·lectius que 
més va créixer a la demarcació de Girona. 
Ampliar la notícia: Diari de Gironai  
 
 

Dissabte 24 de març de 2012 
 

• El 10% de viatgers no volarà amb Ryanair aquest estiu 
 

L'aeroport de Girona es pren seriosament la idea que cal diversificar l'oferta de 
companyies que hi operen, potser perquè els seus responsables encara no s'han 
recuperat de l'ensurt que va causar Ryanair quan va donar per trencades les relacions 
amb la Generalitat i va començar a retallar vols. Pensant sàviament que no es poden 
posar tots els ous al mateix cistell, després de mesos de contactes han aconseguit que 
en la campanya d'estiu que comença demà, per primera vegada un 10% dels 
passatgers que arribin ho facin en companyies diferents de Ryanair. I el mateix passarà 
-més accentuat encara- amb les operacions d'aterratge i enlairament, ja que un 20% 
les efectuaran aquestes altres aerolínies. D'altra banda, durant aquesta temporada 
d'estiu, i després de l'hivern més dur dels darrers anys, l'aeroport de Girona recupera el 
ritme: oferirà 69 rutes, 22 de les quals són noves respecte a la temporada d'estiu del 
2011. Respecte l'estiu passat es podrà a viatjar a un 5,9% més de països i a un 26,1% 
més de ciutats, i hi haurà un 16,8% més de vols. 
 
A banda de Ryanair, catorze companyies més operaran des de Girona, tres de les quals 
són noves: Danube Wings, LOT Polish Airlines i Wizz Air Ukraine. Això suposa que, per 
primera vegada, el 10% dels passatgers ja no els transportarà Ryanair. La companyia 
irlandesa, però, manté el control majoritari de l'aeroport, amb 58 destinacions. Les 
previsions del director de l'aeroport, Lluís Sala, preveuen que el trànsit de passatgers 
creixi al maig per primer cop després de vint mesos successius de caigudes. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 27 d’abril de 2012 
 

• Girona supera els 100.000 aturats per primer cop 
 

El mercat laboral gironí segueix deteriorant-se i la taxa d'atur creix fins a nivells mai 
vistos. Segons dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) feta pública aquest 
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divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a finals del primer trimestre, Girona 
sumava 103.200 aturats -per primer cop en la història se supera la barrera dels 
100.000 desocupats- mentre que la taxa d'atur s'enfilava fins al 26,35 per cent la més 
alta de Catalunya i dos punts per sobre la mitjana espanyola i quatre més alta que la 
catalana. Només en els tres primers mesos de l'any, el nombre d'aturats a Girona s'ha 
incrementat en 13.800 persones. Les dades de l'EPA confirmen els pitjors pronòstics 
que fa uns dies avançava la patronal gironina FOEG, que augurava que al llarg de 2012 
es seguiria destruint ocupació a la demarcació. 
Ampliar la notícia: Diari de Gironai  
 
 

Divendres 27 d’abril de 2012 
 

• Girona inicia una enquesta per conèixer el mercat de treball 
 

Les xifres de l'atur i les enquestes de població activa a la ciutat no són suficients per 
conèixer com està el mercat de treball a Girona. L'Ajuntament de Girona ja havia 
anunciat que iniciaria un estudi per obtenir aquesta informació i , per això, aquesta 
setmana ja ha iniciat una enquesta representativa. En concret, l'enquesta se centra en 
la població d'entre 16 i 64 anys, estratificada per edats i tenint en compte el sexe i el 
barri de residència. S'han seleccionat 2.200 persones a les quals se'ls ha enviat una 
carta. L'enquesta té una durada mitjana de 20 minuts, es farà als domicilis particulars i 
se sabran els primers resultats a finals de juny, que facilitaran a l'equip de govern el 
disseny i la posada en marxa d'estratègies d'actuació concretes adaptades al territori. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 27 d’abril de 2012 
 

• Girona concentra només el 5,6% de l'ocupació qualificada de Catalunya 
 

Barcelona i la seva àrea metropolitana són un gran pol d'atracció de talent. Com a 
mínim, això és el que es desprèn d'un informe d'infoenpleo.com i Adecco. Girona, amb 
prop del 10% de la força laboral del país, concentra només el 5,6% de l'ocupació 
qualificada de Catalunya.  
 
Catalunya va generar el 19,89% de l'oferta total d'ocupació qualificada a Espanya 
durant l'any 2011, segons l'informe, essent la segona comunitat autònoma del rànquing 
estatal, només superada per Madrid, que va sumar el 20,9% de l'oferta total generada 
a Espanya. 
 
Per sectors, el sector industrial se situa com la primera força generadora d'ocupació en 
la comunitat, amb el 5,5% del total, seguit de la consultoria (4,86%) i la informàtica 
(4,84%). 
 
Respecte a les àrees funcionals, la comercial manté el primer lloc de la classificació, 
amb pràcticament quatre de cada deu llocs de treball oferts, molt per davant de 
producció (13,2%) i serveis generals (12,4%). En la demanda de titulats, les que més 
ofertes reben són Administració i Direcció d'Empreses, amb un 6,9%, Enginyer 
Informàtic, amb un 6,1%, i Enginyer Industrial, amb pràcticament el 6%. 
 
El 80% de les ofertes d'ocupació qualificades requereix titulació universitària, però 
només un 14% dels demandants inscrits en els Serveis Públics d'Ocupació la té, la qual 
cosa posa de manifest un "important desajust" que requereix dotar de més formació als 
aturats, en paraules de la secretària d'Estat d'Ocupació, Engràcia Hidalgo. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Diumenge 29 d’abril de 2012 
 

• El creixement del nombre de propietaris a Girona s'estanca 
 

La crisi ha provocat que el nombre de propietaris urbans i rústics de Girona i el conjunt 
de Catalunya s'hagi estancat, segons el cadastre que publica el Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques. Entre els anys 2006 i 2007, abans de l'esclat de la crisi, el 
percentatge de titulars de propietats immobiliàries ascendia a un ritme del 8,2% anual, 
mentre que la proporció s'ha reduït per sota de l'1% durant aquest 2012. El creixement 
de béns immobles registrats al cadastre també s'ha reduït, tot i que el ritme de frenada 
no ha estat tan marcat i ha passat de créixer un 2,5% durant el període 2006-2007 a 
fer-ho un 1,7% enguany. Totes les demarcacions catalanes, especialment Barcelona, 
han seguit una tendència semblant. 
 
En total, Catalunya compta amb més de 4 milions de propietaris entre propietats 
urbanes i rústiques, que han augmentat en més de 700.000 des de 2006, a ritmes cada 
cop més lents. El nombre de béns immobles dels 947 municipis catalans, el que el 
cadastre qualifica de règim comú -tots menys Barcelona- suma més de 5,7 milions amb 
xifres de 2011, amb un valor cadastral total de més de 368.749 milions d'euros. El 
2006, la xifra de béns immobles se situava en 5.060.000. Aquest valor cadastral va 
arribar a créixer a un ritme del 8% anual el 2008, en el moment de l'esclat de la 
bombolla immobiliària, i ha caigut a un ritme d'augment de l'1,8%. Les pujades han 
estat provocades principalment per l'augment dels béns i dels propietaris a nivell urbà, 
ja que els de qualificació rústica, excepte per una pujada superior al 2% el 2008, han 
crescut a ritmes del 1%, segons les dades d'Hisenda. 
 
Entre 2006 i 2012, el nombre de titulars de propietats urbanes o rústiques a les 
comarques de Girona ha passat dels més de 435.000 als gairebé 564.000, passant de 
créixer un 9,1% al principi del període a fer-ho un 1,6% durant aquest 2012.La 
demarcació de Girona compta amb més de 737.000 béns immobles registrats, que han 
passat de créixer a un 3,6% anual entre 2006 i 2007, a fer-ho a un 1,6% en l'actualitat.  
 
El valor cadastral d'aquests béns -comptant el sòl i la construcció- ha ascendit per sobre 
dels 37.388 milions d'euros, passant de créixer un 8,8% el període 2006-2007 a un 
2,6% el 2011. Tanmateix, de 2009 a 2010, el valor total va augmentar un 9,6%. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dilluns 30 d’abril de 2012 
 

• Els Serveis Socials Bàsics de Girona atenen un 54% més de persones el 
2011 per la crisi 

 
Els Serveis Bàsics d'Atenció Social (SBAS) de l'Ajuntament de Girona van atendre 8.797 
persones el 2011, la qual cosa representa un augment del 53,7% respecte al 2010, que 
va ser de 5.724 persones. Amb aquests, es van realitzar un total de 30.695 
intervencions, de les quals 15.063 van ser entrevistes i un 30% per tràmits relacionats 
amb les prestacions econòmiques.  
 
La crisi passa factura i els primers en notar-ho són els serveis socials dels ajuntaments 
que reben un allau de peticions d'auxili. A Girona s'ha notat especialment, i és que des 
del 2008 no han parat de créixer les persones que s'hi han dirigit. L'any passat van ser 
8. 797 persones, de les quals 2.343 van rebre atenció informativa i 6.454 atenció 
professional. Cal remarcar, a més, que un 56,52% de les persones ateses (3.648) són 
noves, és a dir, és la primera vegada que l'Ajuntament els "fitxa" en arribar al servei. 
En part, això pot ser a conseqüència de l'eliminació dels 460 euros d'ajut per a les 
persones que s'havien quedat sense atur i, sobretot, pels canvis en el PIRMI.  
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L'atenció a aquesta gent ha suposat pel consistori 30.695 intervencions professionals, 
sobretot en entrevistes (se'n van fer 15.063), informació (4.687), visites a domicili 
(1.114), tramitacions (4.971), acompanyaments (202), treballs de carrer (116), entre 
d'altres. D'aquestes intervencions, els motius han estat principalment per demanar 
prestacions econòmiques (9.305), tràmits d'estrangeria (3.784), temes laborals (4.133), 
educatius (4.198), infància i adolescència (4.002), habitatge (1.112), aliments (2.238) i 
per situacions de vulnerabilitat (1.923).  
 
Les afectacions en la intervenció dels canvis en la Renda Mínima d'Inserció (RMI) han 
incidit directament en la gestió que poden fer els Serveis Socials, a nivell de pla de 
treball, de seguiment de famílies que no tenen cap ingrés, a la vegada augmenta el 
nivell de pressió i de conflicte en els serveis, segons es desprèn de la memòria anual. 
En aquest sentit, també constaten que, malgrat no tenir certesa amb la situació de la 
RMI, segueix l'entrada de demandes. A la "desconnexió" d'aquest ajut econòmic s'hi ha 
de sumar, a més, les mesures d'inserció laboral. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 

 
 Dimarts 1 de maig de 2012 
 

• Seixanta-vuit batejos i vint-i-quatre noces  
 

La Catedral de Girona, que és l'església més important de la diòcesi, va acollir, el 2010, 
68 baptismes (se celebren habitualment els dissabtes a les 5 de la tarda i els 
diumenges a les 12 del migdia), 170 confirmacions i 24 casaments (els dissabtes a les 
12 del migdia o a dos quarts de set de la tarda, i els diumenges a la una del migdia).  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 1 de maigl de 2012  
 

• Girona perd 14.600 llocs de treball en tres mesos  
 

El nombre de desocupats a les comarques de Girona va augmentar 12.100 persones en 
el primer trimestre de 2011, fins a situar-se en els 88.800 persones. La taxa d'atur va 
tancar març en el 22,33%, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) que 
publica l'Institut d'Estadística espanyol. Pel que fa a l'ocupació, a la demarcació gironina 
s'han destruït 14.600 llocs de treball en tres mesos. A Catalunya, el nombre de 
desocupats es va incrementar 40.900 persones i la taxa d'atur s'ha quedat fixada en el 
10,91%. En tres mesos, a Catalunya s'han destruït 34.100 llocs de treball. Al conjunt de 
l'Estat, la xifra de desocupats arriba als 4,91 milions i la taxa d'atur arriba al 21,29%.  
 
La demarcació de Barcelona és on més ha crescut el nombre de persones sense feina 
en termes absoluts. Segons l'EPA, les llistes d'aturats han augmentat en 32.600. També 
és on més ocupació s'ha destruït, amb 25.900 llocs de treball menys que al tancament 
de 2010. A Girona, la desocupació ha crescut 12.100 persones, mentre que l'ocupació 
ha descendit 14.600 persones. A Lleida, el nombre de desocupats ha augmentat 4.500 
persones i s'han destruït 10.900 llocs de treball. Per la seva banda, a Tarragona, el 
nombre de desocupats s'ha incrementat 600 persones, i l'ocupació va baixar 4.400 
persones.  
 
El nombre de desocupats a l'estat espanyol va augmentar en els tres primers mesos de 
l'any en 213.500 persones i el nombre total se situa ben a prop de la xifra psicològica 
dels cinc milions. En un any, la xifra total de desocupats va augmentar en 297.400. 
Amb tot, la taxa d'atur se situa en el 21,29%, gairebé un punt per sobre de la xifra a la 
què va arribar a finals de 2010. Entre gener i març, l'ocupació va caure fins als 18,151 
ocupats, 256.500 menys que al desembre. Tots els sectors han reduït el nombre 
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d'ocupats aquest trimestre. La industria registra 82.000 persones ocupades menys; la 
construcció, 78.500; els serveis, 74.600 i l'agricultura, 21.300.  
 
Pel que fa a la població activa, aquesta experimenta un increment de 42.900 persones 
en tres mesos i la xifra total se situa en els 23,06 milions. Així, la taxa d'activitat va 
caure onze centèsimes fins al 59,88%. La femenina ha arribar a un nou màxim fins als 
52,67% després d'haver augmentat set centèsimes. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dijous 4 de maig de 2012  
 

• L'atur baixa a Girona en 1.929 persones durant el mes d'abril  
 

La demarcació de Girona va reduir en 1.929 persones el nombre d'aturats registrats a 
l'abril. La xifra suposa una disminució del 3,23% respecte el març i situa el volum total 
de desocupats en 57.443, segons dades del Ministeri d'Ocupació. Al conjunt de 
Catalunya l'atur baixa en 2.526 persones, 0,40%, fins a un total de 635.721 
desocupats. D'entre les quatre demarcacions, només Girona i Tarragona registren una 
disminució de l'atur, sent aquesta primera la que registra la disminució més important. 
Girona és també al conjunt de l'estat espanyol la segona demarcació on més ocupació 
és recupera, per darrera de les Illes Balears que redueixen l'atur un 6,57% respecte el 
mes anterior pels efectes del turisme.  
 
A la resta de demarcacions, l'atur baixa en 1.165 a les comarques de Tarragona, això 
és un 1,59% menys respecte el març, i registra un volum total de desocupats de 
71.917. Mentre que, per contra, a Lleida l'atur augmenta de 293 persones, un 0,91% 
més que el mes anterior, i fixa un total de 32.402 desocupats. També a Barcelona, 
l'atur augmenta però ho fa un lleuger 0,06% respecte el març. En concret, les llistes 
d'aturats augmenten en 266 persones que situen el total de desocupats en 473.959 
persones. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  

 
 
Dissabte 5 de maig de 2012  
 

• La Setmana Santa redueix l'atur a Girona en 1.920 persones  
 

La demarcació de Girona va reduir en 1.920 persones el nombre d'aturats registrats a 
l'abril. La xifra suposa una disminució del 3,23% respecte al març i situa el volum total 
de desocupats en 57.443, segons dades del Ministeri d'Ocupació. Al conjunt de 
Catalunya l'atur baixa en 2.526 persones, 0,40%, fins a un total de 635.721 
desocupats. D'entre les quatre demarcacions, només Girona i Tarragona registren una 
disminució de l'atur, sent la primera la que registra la disminució més important. Girona 
és també, en el conjunt de l'Estat espanyol, la segona demarcació on més ocupació es 
recupera, per darrere de les Illes Balears, que redueixen l'atur un 6,57% respecte al 
mes anterior pels efectes del turisme.  

 
Les contractacions registrades durant el període de Setmana Santa han contribuït a 
disminuir el nombre de desocupats durant l'abril a la província.  

 
Malgrat que la demarcació de Girona és la que registra el nivell més elevat de 
recuperació del nombre d'aturats, aquest increment és dos punts inferior al registrat 
l'abril del 2011, quan l'atur va disminuir un 5,2% respecte al mes anterior impulsat pel 
sector turístic. Respecte a fa un any, la demarcació acumula 2.446 desocupats més, fet 
que suposa un 4,45% més respecte a l'abril del 2011.  
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Com és habitual en aquesta època de l'any, el descens de l'atur a Girona va venir 
impulsat majoritàriament pel sector serveis, que és el que més ocupació recupera 
respecte al mes passat. Dels 2.806 treballadors d'aquest sector que van tornar al 
mercat laboral a l'abril en el conjunt de Catalunya, més de la meitat ho van fer a la 
demarcació gironina. A la resta de sectors, l'atur gironí disminueix en tots els casos, 
també en la indústria, invertint la tendència del conjunt de Catalunya.  
 
En el conjunt de l'Estat, l'atur registrat va baixar en 6.632 persones l'abril, després de 
vuit mesos consecutius de pujades, encara que en un any el nombre de desocupats 
s'ha incrementat en 474.875.  
 
Així, el total de desocupats va arribar a 4.744.235 a l'abril, el segon pitjor registre des 
de febrer de 1996, data des de la qual existeixen dades comparables.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  

 
 
Dissabte 5 de maig de 2012  
 

• La línia de bus de Perpinyà a l'aeroport de Girona ha portat 200.000 viatgers  
 

La companyia de serveis de transport terrestre Frogbus va presentar ahir a Girona 
l'ampliació de freqüències del servei entre l'aeroport de Girona, Girona, el Voló i 
Perpinyà, que des d'aquesta setmana han passat de quatre viatges d'anada i quatre de 
tornada al dia a sis freqüències diàries. A més, des de principi d'any s'ha incorporat la 
ciutat de Girona a la ruta. Alistair Whatmore, gerent de l'empresa, va explicar que amb 
la recuperació de rutes de Ryanair a l'aeroport de Girona s'han pogut recuperar les sis 
freqüències diàries, i espera que la inclusió de Girona a la ruta reforci la connexió amb 
la Catalunya del Nord. De fet, des que Frogbus va iniciar el servei, a principi del 2009, 
de la Catalunya del Nord amb l'aeroport, ja ha transportat 200.000 viatgers. El model 
és semblant al baix cost en aviació, amb serveis directes i preus molt econòmics.  
 
L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, va agrair aquesta iniciativa empresarial, que 
uneix "dues ciutats germanes per llengua i cultura, i també per la seva vocació de 
futur", ja que facilita l'intercanvi de persones per motius universitaris, culturals o 
comercials, entre d'altres. El director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, 
Ricard Font, va assenyalar també que així culmina l'aspiració de tenir millors connexions 
entre la Catalunya del Nord i la del sud, en espera que s'acabi la línia del TAV: 
"Iniciatives així són les que serveixen per millorar l'economia del país." 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 11 de maig de 2012  
 

• Els preus augmenten 1,5 punts a Girona a l'abril  
 

Els preus es van incrementar 1,5 punts a la demarcació de Girona aquest abril i van 
fixar l'IPC anual en el 2%, dues dècimes més respecte la registrada al març que es 
mantenia estable per sota del 2% des del gener, segons publica l'Institut d'Estadística 
espanyol. La inflació anual de Girona és l'índex més baix registrat per demarcacions i és 
quatre dècimes inferior a la taxa d'IPC registrat de mitjana pel conjunt del Catalunya 
(2,4%). L'encariment del vestit i el calçat per l'inici de la nova temporada de primavera 
i estiu, i també l'augment dels preus de l'electricitat i el tabac expliquen aquest 
augment mensual dels preus.  
 
Els preus es van incrementar 1,4 punts a l'abril respecte el mes anterior i van situar 
l'IPC anual en el 2,4%, dues dècimes més respecte la registrada al març que es 
mantenia estable en el 2,2% des del gener. Tot i aquest increment mensual, la taxa 
interanual continua sent una de les més baixes que es registren des del setembre 2010. 
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Al conjunt de l'Estat, els preus augmenten també un 1,4 punts i situen la taxa d'inflació 
anual en el 2,1%.  
 
Aquest increment mensual d'1,4 punts de l'índex de preus al consum respon 
majoritàriament a l'efecte de la nova temporada de moda de primavera i estiu, que 
deixa enrere el període de les rebaixes. Així, a Catalunya els preus en calçat o vestit 
registren un variació respecte el març del 10,3%. 
 
La resta de grups que presenten també un encariment dels preus són les begudes 
alcohòliques i el tabac (2,8%), l'habitatge (1,8%), per l'augment de la tarifa elèctrica; i 
l'oci i la cultura (1,4%), en aquest cas empès per la campanya de Setmana Santa.  
 
Per contra, la caiguda dels preus en el grup d'alimentació, especialment de les llegums i 
hortalisses i també la llet, juntament amb les tarifes dels serveis telefònics són els que 
més van repercutir en negatiu sobre la taxa mensual de l'IPC. 
 
La baixa inflació anual dels preus, que es situa en el 2,4% a l'abril, s'explica en bona 
part per la taxa anual del grup del transport (5,7%) que incrementa menys respecte 
l'abril del 2011. Una variació que s'explica pel descens dels preus dels cotxes, quan fa 
un any pujaven, i un menor encariment dels preus dels carburants i lubricants. 
 
Per contra, augmenten en termes anuals els preus del grup habitatge (4,3%), 
bàsicament per l'encariment de l'electricitat; i el de les begudes alcohòliques i el tabac 
(4,9%), sobretot per l'encariment d'aquest darrer producte.  
Ampliar la notícia:Diari de Girona  

 
 
Dilluns 15 de maig de 2012  
 

• L'aeroport frena la caiguda, només perd el 8,6% viatgers  
 

L'aeroport de Girona ha frenat notablement la caiguda en el nombre de passatgers que 
arrossegava des que a mitjan any passat Ryanair va retallar vols. Les dades del mes 
d'abril continuen essent negatives respecte un any abans, però no ja en les proporcions 
anteriors sinó de només un 8,6%, més d'acord amb el mercat aeroportuari general (la 
mitjana a l'estat espanyol ha estat a l'abril de 7,3% menys de viatgers). La paulatina 
recuperació dels vols de Ryanair que es va iniciar a finals de març ha estat clau per 
posar fre a la caiguda. Les instal·lacions de Vilobí d'Onyar van transportar 279.382 
usuaris, situant-se en el 14è lloc per volum de trànsit dels aeroports espanyols. Pel que 
fa al primer quadrimestre, el balanç continua essent molt negatiu, ja que els 594.632 
passatgers de l'aeroport de Girona suposen un descens del 38,2% respecte el períodes 
gener- abril de 2011. L'aeroport gironí va efectuar a l'abril 2.500 operacions, un 9,2% 
menys.  
 
En el mateix mes d'abril, l'aeroport de Barcelona ha rebut 2,9 milions de passatgers, 
cosa que es tradueix en un repunt del 4% en comparació del mateix mes de l'any 
anterior. En el primer quadrimestre, 9,8 milions d'usuaris van utilitzar les seves 
instal·lacions, un 3,1% més. Així mateix, l'aeroport del Prat va efectuar 24.577 
operacions a l'abril, cosa que significa un descens del 3,5%, i en els quatre primers 
mesos de l'any va realitzar 86.805 moviments, un 6,5% menys. Quant a mercaderies, 
l'aeroport barceloní va gestionar 7,7 milions de quilograms, un 7,3% menys, mentre 
que en l'acumulat de l'any va manipular més de 30,4 milions, un 8,1% menys. 
L'aeroport de Reus, com el de Girona, segueix en retrocés i va transportar a 63.551, un 
49,6% menys. Va realitzar 1.077 enlairaments i aterratges, fet que suposa una caiguda 
del 46% en les operacions.  
Ampliar la notícia:Diari de Girona  

 

 59



Dimarts 15 de maig de 2012  
 

• El preu de l'habitatge de lloguer cau un -0,6% a l'abril  
 

El preu mitjà de l'habitatge de lloguer a Catalunya es va situar a l'abril en uns 9,33 
euros per metre quadrat de mitjana, un valor que suposa un descens del 0,6% 
respecte el que tenien els lloguers el març, segons dades del portal immobiliari 
'Fotocasa.es'. Malgrat aquest lleuger descens dels preus, Catalunya continua situant-se 
com una de les comunitats autònomes més cara de l'estat espanyol, on els lloguers són 
de mitjana, fins a un 23,9% més baixos, amb un preu de 7,53 euros el metre quadrat. 
El lloguer s'abarateix o s'estanca a totes les demarcacions catalanes excepte a 
Tarragona, l'únic territori que registra un repunt dels lloguers de l'1,6%.  
 
A les comarques de Barcelona, el preu de l'habitatge de lloguer cau a l'abril un 0,9% 
amb un preu de 10,02 euros per metre quadrat de mitjana. És la demarcació que 
registra la caiguda més elevada dels preus malgrat que és també el territori amb els 
lloguers més cars. La segueix, de prop, la demarcació de Girona que amb un preu de 
7,64 euros per metre quadrat de mitjana, un valor que suposa un descens del 0,4% 
respecte el març.  
 
Per la seva part, a la demarcació de Lleida els preus de lloguer es mantenen estables 
(0,0%) amb un preu de mitjana dels lloguers de 5,71 euros per metre quadrat, el preu 
més barat del conjunt de Catalunya. Finalment, les comarques de Tarragona són les 
úniques que registren un repunt de l'1,6% del preu dels habitatges de lloguer que se 
situa en 6,84 euros el metre quadrat de mitjana.  
 
En aquest cas, és el municipi del Vendrell (Baix Penedès) del litoral tarragoní el que 
registra a l'abril la variació mensual més alta del conjunt de Catalunya, del 4,2% aquest 
abril, fins a un preu de 6,93 euros per metre quadrat. Seguit de Cubelles (Garraf), on 
els lloguers s'encareixen un 3,1% fins als 8,14 euros el metre quadrats; i Tarragona 
ciutat amb un encariment del 2,6%, fins als 7,66 euros per metre quadrat.  
 
Mentre que Barcelona capital es continua situant com el destí en lloguer d'habitatges 
més car de Catalunya (amb un preu mensual d'11,9 euros el metre quadrat) i el segon 
del conjunt de l'Estat, només superat per San Sebastià i Bilbao, al País Basc. Per 
districtes, el Born es perfila com el barri barceloní més car en lloguers.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 16 de maig de 2012  
 

• Menys desnonaments en habitatges de lloguer social  
 

El número de procediments iniciats el 2011 per desnonar habitatges socials de lloguer a 
les comarques gironines ha estat de 15, mentre que el 2009 la xifra ascendia a 43. 
L'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), l'organisme que gestiona aquests lloguers 
socials, atribueix aquest descens del 65% a un major control dels inquilins i 
especialment de la morositat, així com també a la voluntat de trobar solucions 
alternatives com el refinançament del deute. A les comarques gironines el preu 
d'aquests lloguers se situa de mitjana al voltant dels 200 euros, un import que per la 
Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) encara és massa elevat per moltes famílies.  
 
La xifra de procediments iniciats per desnonar pisos de lloguer social a la demarcació 
de Girona ha disminuït considerablement del 2009 al 2011. El 2009 van ser 43; el 2010 
es va produir un augment fins als 55, i l'any passat van tornar a baixar fins als 15. 
Aquest descens està en consonància amb les xifres de tot Catalunya, on el 2009 es van  
posar en marxa 180 expedients per manca de pagament; el 2010 es va registrar un 
increment, amb 201, i l'any passat van disminuir fins a 127.  
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Fornt observa com a una altra possible causa del descens el fet que entre el 2009 i el 
2010 es va fer una actuació "per destriar el gra de la palla" ja que hi havia un número 
considerable d'inquilins que no pagaven. "Ara no és així perquè els casos de morositat 
estan molt controlats", assegura el director de l'AHC.  
 
Actualment s'ofereixen a la demarcació de Girona 434 habitatges de lloguer social i hi 
ha 1.554 sol·licituds per accedir-hi. La comarca que encapçala el rànquing de peticions 
és l'Alt Empordà, amb 517 i 121 pisos oferts. La segueixen la Selva (329 sol·licituds per 
91 habitatges); el Baix Empordà (290 demandes per 93 pisos), i el Gironès (149 
peticions per 34 habitatges).  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 18 de maig de 2012  
 

• El Gironès, la quarta comarca catalana més competitiva  
 

El Gironès, amb un índex de 43,3 sobre 100, és la quarta comarca més competitiva de 
Catalunya segons 'l'Índex ADEG de Competitivitat territorial' que elabora cada any 
l'Associació d'Empresaris del Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès (ADEG). El rànquing 
el lidera la comarca del Barcelonès amb un índex de 65,2 sobre 100. Aquesta puntuació 
la rep a partir de l'anàlisi de 10 factors de competitivitat com els recursos humans, les 
infraestructures i comunicacions, la disponibilitat de sòl, la innovació o la sostenibilitat 
social. Així, el Barcelonès té per tercer any consecutiu la millor posició per competir en 
el mercat global de béns i serveis d'alt valor afegit. La segueixen el Vallès Occidental 
(47,3) i el Baix Llobregat (46,3).  
 
El Barcelonès és la primera del rànquing amb 65,2 punts seguida pel Vallès Occidental 
amb 47,3 punts, el Baix Llobregat (46,3), el Gironès (43,2), el Tarragonès (42,6), el 
Vallès Oriental (41,5), el Segrià (38,4), el Maresme (38,1), l'Alt Camp (37,4) i el Baix 
Camp (36,6).  
 
A la posició número 11 està el Pla de l'Estany amb 36,6 punts, el Garraf (35,9), l'Alt 
Penedès (35,8), Osona (34,2), la Selva (33,5), el Bages (33,2), l'Alt Empordà (32,6), el 
Solsonès (32,3), l'Anoia (30,8), la Garrotxa (30,6).  
 
Des de l'ADEG s'ha destacat que aquest estudi no indica la situació econòmica en la 
que es troben les comarques ni l'estructura econòmica dels territoris, sinó que indica la 
potencialitat per instal·lar empreses i per competir en un mercat global a partir de 
diversos factors.  
 
Es tracta de la sostenibilitat social (llocs de treball, taxa d'atur, contractes fixos, 
accidentalitat laboral). De la sosteniblitat medi ambiental (llocs de treball en el sector, 
consum d'aigua tant dels habitants com de les empreses, coeficient de generació de 
residus municipals, percentatge de recollida selectiva o residus industrials que 
generen).  
També s'analitza la qualificació dels recursos humans i dels recursos per l'educació i la 
formació professional (taxa d'escolarització, percentatge de població amb estudis 
superiors o percentatge de directius).  
 
Les infraestructures de transports i comunicacions també són importants com ara 
l'accés a la xarxa ferroviària, les inversions del DPTOP, les llars amb banda ambla, el 
nombre d'autobusos, etc.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Diumenge 30 de maig de 2012  
 

• Tanca la 57a edició de Temps de Flors amb més turistes estrangers  
 

Aquest diumenge ha finalitzat la 57a edició de la exposició 'Girona, Temps de Flors'. Els 
comerços, hotels i restaurants de la ciutat destaquen l'èxit d'afluència de visitants 
d'aquesta edició que ha comportat un augment de vendes respecte anys anteriors. 
Segons el gerent de l'Associació d'Hostaleria Girona radial, Jesús Pastor, els hotels més 
cèntrics han registrat ocupacions d'entre el 90% i 95% durant els dos caps de setmana 
de la mostra. A més asseguren que aquest any s'ha incrementat el nombre de turistes 
estrangers provinents d'Holanda i Rússia. Segons l'Associació de Comerciants Eix Centre 
de Girona, l'augment d'exposicions florals i localitzacions ha potenciat el nombre de 
vendes.  
 
Segons fonts de l'Associació d'Hostaleria de Girona i radial, els restaurants i hotels de la 
ciutat han notat un augment en el nombre de visitants durant aquesta 57a mostra 
floral. Pastor ha detallat que durant els dos caps de setmana que ha inclòs la exposició, 
els hotels més cèntrics han arribat fins al 95% d'ocupació. D'altra banda, entre setmana 
les ocupacions han arribat al 80%.  
 
El gerent de l'associació ha detallat que és "complicat" saber les xifres exactes de 
visitants que han passat per la mostra gironina. No obstant això, ha assegurat que 
aquesta edició ha "superat rècords" d'afluència de visitants. "Hi ha restaurants que ens 
han dit aquest any és el que més han treballat dels últims 30 anys de 'Girona, Temps 
de Flors'', ha assegurat Pastor. Segons el gerent, la bona climatologia i l'augment 
d'activitats i propostes ha estat un dels factors principals d'aquest increment.  
 
Pel que fa a la procedència dels turistes, la majoria dels visitants han estat de la 
demarcació de Barcelona seguits de les comarques gironines. Tot i això, aquest any els 
hotelers i comerços de la ciutat han notat un augment del nombre de turistes 
holandesos i russos. "La sensació de tots els empresaris és que, durant tota la setmana, 
hi ha hagut molt moviment", ha destacat Pastor.  
 
D'altra banda, l'Associació de Comerciants de Girona ha fet un balanç positiu d'aquesta 
edició de 'Girona, Temps de Flors'. Segons el president de l'associació, Josep Maria 
Noguer, els comerços de la ciutat han notat un augment de vendes durant aquests 
dies.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 22 de maig de 2012  
 

• Els Banys Àrabs de Girona han rebut 97.535 visites durant Temps de Flors  
 

L'espai de Girona, Temps de Flors que ha tingut més visites han estat els Banys Àrabs, 
amb 97.535 persones, segons les dades d'un estudi encarregat pel consistori i elaborat 
per la UdG. L'estudi s'ha desenvolupat en cinc espais dels més característiques de 
l'exposició floral (la Carbonera, el claustre de la Catedral, Sant Nicolau i Sant Martí, a 
més dels Banys Àrabs). Des de l'associació d'hostaleria de Girona es fa una valoració 
"positiva", del desenvolupament global dels nou dies de l'exposició: "La restauració ha 
superat l'ocupació de l'any passat. Pel que fa a l'ocupació hotelera, el primer cap de 
setmana molt bé, i entre setmana es va recuperar a partir de dimecres, cosa que 
d'altres anys passava cap al divendres", explica el president de l'associació, Xavier 
Nicolazzi. Un dels més satisfets era el president de l'associació de marxants del mercat 
del Lleó, Josep Campmajó, que dissabte van celebrar la Nit en blanc: "Va haver-hi 
moments que va ser una autèntica allau de gent. Dissabte es van servir al voltant  
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d'unes 5.000 consumicions i les quinze parades obertes van exhaurir les existències", 
va dir. Per la seva banda, el president de l'associació de comerciants Girona Centre Eix 
Comercial, Josep Maria Noguer, diu que els comerciants no han notat gaire l'afluència 
de visitants en la caixa, tot i que admet que "el gran benefici en aquest cas era la 
promoció de la ciutat". La valoració sobre el nombre de visitants, l'obertura nocturna 
d'espais i comerços i els menús gastronòmics (Gastroflors) és en genera "molt positiva", 
però tots els sectors prefereixen analitzar les dades sense presses.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 25 de maig de 2012  
 

• Cauen un 30% les hipoteques concedides per a habitatges  
 

Els bancs de les comarques gironines van concedir al març 63,6 milions d'euros per un 
total de 642 hipoteques d'habitatges (davant les 918 del 2011). Aquesta dada, difosa 
ahir per l'Instituto Nacional de Estadística (INE), constata que la concessió d'hipoteques 
per a la compra d'habitatges ha tornat a baixar un percentatge de dos dígits al març. 
Concretament s'han concedit gairebé un 30% menys préstecs que en el mateix mes del 
2011. En tot Catalunya, el mes passat es van concedir 3.847 hipoteques per a la 
compra d'un habitatge, 2.700 menys que fa un any. En total, els bancs van concedir 
395,9 milions d'euros en crèdits, quan un any enrere se'n van concedir 814 milions. En 
relació amb el març del 2008, en l'inici de la crisi, el nombre d'hipoteques cau un 63%. 
El març d'aquell any es van concedir 10.502 hipoteques per un valor en préstecs de 
més de 1.819 milions d'euros. A l'Estat, al març es van concedir 24.918 hipoteques per 
a la compra d'un pis, un 42% menys que el 2011.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dijous 31 de maig de 2012  
 

• Girona abaixa els habitatges de lloguer social a la meitat  
 

L'Ajuntament de Girona ha decidit abaixar a la meitat el preu del lloguer dels pisos de 
protecció oficial. Segons ha explicat l'alcalde, la crisi ha comportat una davallada 
generalitzada del preu de l'habitatge i això ha provocat que els preus de l'habitatge 
social "pràcticament són com els preus de mercat". Fins ara, els lloguers socials anaven 
de 280 a 600 euros i ara seran aniran dels 140 als 300 euros. El consistori gestiona 230 
pisos de lloguer social. L'equip de govern ha presentat aquest divendres la memòria de 
gestió del 2011. Entre les dades que s'hi recullen, es reflecteix que de les 734 llicències 
d'obra que va tramitar el consistori, només el 4,5% són per a projectes de nova planta.  
 
Els preus de lloguer de l'habitatge social que gestiona l'ajuntament es rebaixaran a la 
meitat a partir del mes de juny. Fins ara anaven de 280 a 600 euros i els preus ara 
aniran de 140 a 300 euros. Amb la davalla generalitzada del preu de l'habitatge, els 
preus que s'havien marcat abans de la crisi per als pisos d'habitatge social s'han acostat 
als del mercat lliure i, per això, el consistori ha aprovat reduir-ne el preu.  
 
A banda dels 230 pisos amb lloguer social que gestiona el consistori, també es donen 
ajudes a ciutadans que no poden pagar el lloguer del seu pis. Durant el 2011, el 
consistori va ajudar a pagar el lloguer a 347 famílies i va destinar a aquestes ajudes un 
total de 91.846, 53 euros.  
 
En la memòria del 2011, també es recull que el 56,5% de les persones que van ser 
ateses pels Serveis Socials eren usuaris per primer cop. El regidor de Serveis Socials, 
Eduard Berloso, ha explicat que aquest any estan detectant que encara augmenta més 
el nombre de persones que requereixen alguna atenció per primer cop.  
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Durant el 2011, s'ha registrat una davallada dels delictes coneguts, que han passat dels 
9.024 del 2010 als 8.170 de l'any passat. Aquesta davallada també es produeix en 
d'altres capítols com els vehicles retirats per la grua (de 10.842 a 10.054), les 
denúncies de trànsit (de 64.256 a 63.616) o els accidents sense víctimes (de 1.022 a 
885).  
 
Pel què fa a seguretat, sí hi ha hagut un augment de les denúncies per consum de 
drogues, que han passat de 295 a 349 (18% més). Segons el regidor de Seguretat, 
Joan Alcalà, aquest increment s'ha donat perquè hi ha hagut més control. Una dada 
que preocupa al consistori és el repunt dels accidents amb víctimes, que han passat de 
450 al 2010 a 476 al 2011.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dijous 31 de maig de 2012  
 

• Els instituts segueixen tots al 100% d'ocupació menys Les Alzines i el Narcís 
Xifra  

 
Un any més, el procés de preinscripció escolar ha posat de manifest la sobresaturació 
als centres d'ensenyament de Girona. La situació és especialment elevada a educació 
secundària obligatòria, on continuen superant el 100% d'ocupació tots els centres de la 
ciutat i pràcticament tots els cursos, a excepció de primer d'ESO a Les Alzines i a 
l'Institut Narcís Xifra. A educació infantil i primària, hi ha un nivell d'ocupació molt alt, 
amb les aules al 96,20%, un 0,9% més que l'any anterior. Superen el 100% d’ocupació 
deu escoles públiques i cinc de concertades.  
 
En aquest sentit, el Consell Escolar Municipal, a proposta de la comissió de planificació 
escolar i equipaments va aprovar ahir un seguit de recomanacions a enviar a 
Ensenyament i a l'Ajuntament on es reclama "la necessitat urgent d'un nou institut de 
secundària a la ciutat i agilitzar les obres per ubicar definitivament l'escola Pericot i 
Bosc de la Pabordia a l'emplaçament que els correspon".  
 
Tant a Infantil i Primària com a Secundària, la majoria d'asssignacions d'alumnat fora 
de termini continua recaient a l'escola pública. Enguany hi ha hagut 770 assignacions. 
El Consell, a proposta de la comissió de planificació escolar, va reclamar que es faci una 
distribució més equitativa tant als centres públics com als privats.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dilluns 4 de juny de 2012 
 

• L'ATM de Girona es consolida amb uns 7 milions d'usuaris 
 

L'Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de l'àrea urbana de Girona es continua 
consolidant com a xarxa del transport públic en autobús. Des de la seva constitució, el 
2006, ha anat guanyant usuaris any rere any, abastant les rutes internes de la ciutat de 
Girona i també un seguit d'itineraris que connecten la ciutat amb el seu entorn més 
proper, al Gironès, la Selva i el Pla de l'Estany. Aquests últims anys, però, les xifres han 
augmentat a un ritme inferior als inicials sobretot a causa del fet que no s'ha ampliat 
més el territori i que ja s'han assolit vendes molt considerables. El 2011 es van vendre 
6,7 milions de bitllets, 100.000 més que el 2010. La quantitat del 2009 també va ser 
superior a sis milions -6,2-, mentre que les del 2008, 2007 i 2006 van ser 5,4, de 4,9 i 
de 3,9 respectivament. De tots aquests, més de tres quartes parts provenen de les 
línies urbanes de Girona i Salt. Segons Teresa Barceló, gerent de l'ATM de Girona, "hem 
crescut molt des dels orígens fins ara, i actualment estem assolint estabilitat i arribant a 
un punt que és molt bo". En aquest sentit, els futurs possibles creixements han de venir 
amb l'expansió de la xarxa en altres territoris, i també de mesures concretes com 
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potenciar la integració tarifària amb altres mitjans de transport o altres zones amb la 
seves pròpies línies, com l'Alt i el Baix Empordà. 
 
De fet, aquestes possibilitats ja estaven previstes en el pla de desenvolupament de 
l'ATM, però han quedat aturades a causa de les restriccions pressupostàries. A més, 
això també ha afectat algunes expedicions que no complien uns mínims d'ocupació de 
cinc viatgers per expedició o bé un cost d'aportació de més de 15 euros per usuari, i 
s'han suprimit. Les línies que van deixar d'operar van ser la Circular de Salt, la de 
Maçanet a Sils, l'interna de Banyoles i algunes expedicions de Sant Gregori a Girona. A 
més, en la d'Amer a Sils es va habilitar un autobús més petit. De fet, també s'han fet 
canvis de recorregut i horaris en altres línies per intentar adaptar-les millor a les 
necessitats dels viatgers. 
 
En aquestes millores, també hi destaca la unió dels diversos títols que existien fins ara 
en un sol paraigua, el de l'ATM, que uneix les targetes que hi havia entre els diversos 
operadors. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimecres 6 de juny de 2012 
 

• Només un 4% de les obres a Girona, per a nous edificis 
 

El mal moment del sector immobiliari i de la construcció s'evidencia en la memòria de 
llicències urbanístiques de la ciutat de Girona durant l'any passat. Només un 4% de les 
sol·licituds d'obres majors eren per construir un edifici de nova planta, que van suposar 
l'inici de 33 cases o edificis. Les grans reformes i el manteniment de les estructures van 
monopolitzar el 96% de les llicències urbanístiques restants, que van suposar 700 obres 
arreu de Girona. 
 
El regidor d'Urbanisme, Carles Ribas, va explicar que les xifres "són un reflex del 
sector", i per això va indicar la voluntat de generar projectes que permetin la 
dinamització del sector. La memòria també recull que es van sol·licitar unes 847 
llicències per a obres menors. En total, es van tramitar gairebé 300 llicències de primer 
ús. El pressupost del total d'obres majors que es van fer a la ciutat va superar els 50 
milions d'euros. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimecres 13 de juny de 2012 
 

• Girona lidera la taxa d'activitat emprenedora 
 

El 8,5% de la població adulta gironina ha realitzat alguna activitat de creació o 
llançament d'una empresa durant els últims 42 mesos. Aquesta taxa d'activitat 
emprenedora (TEA, per les seves sigles en anglès), a les comarques gironines se situa 
gairebé dos punts per sobre de la mitjana catalana, que és del 6,8%, supera en més de 
tres punts la taxa espanyola, que se situa en el 5,31% i es manté per sobre la taxa 
europea, que és del 7,55%. Són les dades que conclou el darrer estudi Global 
Enterpreneurship Monitor (GEM) que avalua les dades de l'any 2011. 
 
Tot i l'entorn d'activitat econòmica a la baixa, l'estudi constata una clara millora de la 
taxa d'activitat emprenedora entre 2010 i 2011. A les comarques gironines, aquesta 
taxa s'ha duplicat en només un any, mentre que en el conjunt català l'increment supera 
el 35%. 
 
Les dades de l'informe GEM -la seva versió definitiva es presentarà demà a Barcelona- 
implica que més de 30.000 gironins i 334.000 catalans estaven en fase inicial de creació 
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d'una empresa l'any 2011. Si s'analitza tot el procés empresarial, un de cada quatre 
adults (25,57%) tenia la intenció de crear, l'estava creant o ja dirigia la seva pròpia 
empresa. Això representa un augment interanual a Catalunya del 17,10% respecte a la 
dada del 2010. 
 
 L'informe també posa de manifest que a Catalunya el 78,53% de les persones 
emprenedores han creat el seu negoci per oportunitat i un 19,2% per necessitat, que 
tot i que ha crescut continua sent una de les taxes més baixes d'Europa. 
 
 L'informe apunta que Catalunya ha tornat a recuperar el flux positiu i la creació 
d'empreses supera de nou els abandonaments empresarials. Segons el GEM, el 2011 
per cada emprenedor que va tancar la seva empresa hi havia 1,57 emprenedors novells 
(empreses que han iniciat operacions en el darrer any). 
 
Pel que fa al perfil de les persones emprenedores catalanes, l'estudi indica que 
correspon al d'un home d'uns 39 anys i amb estudis superiors. En aquest sentit, el 
nivell educatiu dels emprenedors catalans ha anat millorant en els darrers cinc anys i 
aquest perfil de persones se senten cada cop més atretes cap a una carrera 
emprenedora. L'estudi apunta que el 66,3% dels emprenedors inicials van declarar que 
havien acabat els seus estudis postsecundaris l'any 2011 mentre que el 2006 aquest 
percentatge era del 52,9%.  
 
Pel que fa a l'emprenedoria femenina també ha crescut la taxa respecte al 2010 fins a 
situar-se en el 5,43%, tot i que encara està lluny de la masculina (8,18%). Les dones 
només representen un de quatre empresaris novells, el que segons l'estudi significa que 
les dones catalanes s'enfronten a determinades dificultats al moment d'iniciar les seves 
empreses i acomplir els seus projectes emprenedors que fan que la velocitat d'entrada 
en el circuit emprenedor sigui més lent en comparació amb els homes. 
 
Com a conseqüència de les restriccions financeres, el capital inicial necessari per crear 
una empresa mostra un clar descens l'any 2011. D'aquesta maenra, segon l'estudi 
GEM, els emprenedors catalans naixents van aportar una mitjana de 35.196 euros en 
forma de capital llavor mentre que en el 2010 aquesta aportació superava els 40.000 
euros. Pel que fa al capital mitjà aportat pels inversors informals per iniciatives de 
creació d'empresa l'any passat va ser de 41.552 euros. 
 
 Els joves emprenedors són els més afectats per aquesta situació i les seves empreses 
neixen amb una inversió significativament inferior respecte a les empreses dels 
empresaris no joves. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dijous 14 de juny de 2012 
 

• El preu de l'habitatge s'enfonsa un 14,6% el primer trimestre 
 

El preu de l'habitatge continua a la baixa i cada cop amb més força. El primer trimestre 
de l'any els preus van caure fins a un 14,6% en relació el mateix període del 2011, 
segons les últimes dades de l'Índex de Preus de l'Habitatge que publica l'Institut 
d'Estadística Espanyol. És la dissetena baixada consecutiva dels preus dels pisos i la 
contracció interanual més elevada que registra el sector des que va començar la crisi 
econòmica el 2008. Catalunya fa tres mesos que registra caigudes de preus superiors al 
10%, igual com va passar entre l'últim trimestre del 2008 i el tercer del 2009. Al 
conjunt de l'Estat, els preus de l'habitatge cauen un 11,2%, també la més baixa des 
que es va començar a recollir la dada el 2007. 
 
La caiguda anual és del 14,6% en general a Catalunya, però s'agreuja encara més en el 
cas de l'habitatge nou, en què els preus descendeixen un 18% el primer trimestre en 
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relació a l'any passat. Ja el trimestre anterior, l'últim del 2011, els preus de l'obra nova 
queien un 13,3%, gairebé el doble del que ho feien tres mesos abans. 
 
També en aquest cas, la magnitud de la davallada dels preus dels pisos nous és la més 
alta, amb diferència, a la registrada el 2009, durant la primera recessió de la crisi, en 
què els preus van caure entre un 10 i un 11% entre el segon i el quart trimestre. 
 
Respecte els pisos de segona mà, aquests frenen lleugerament la tendència a la baixa i 
cauen un 13,6%, un punt menys que al desembre (14,8%). En aquest cas, els pisos de 
segona mà estan encara a tres punts del rècord que van registrar el primer trimestre 
del 2009, quan els preus van registrar una caiguda de 16,4%. 
 
Així, malgrat que l'obra nova va resistir millor la caiguda de preus al començament la 
crisi immobiliària -els pisos nous acumulen 15 mesos consecutiu de baixades mentre 
que els pisos de segona mà n'acumulen tres més, 18- ara són els més perjudicats. 
 
Un estudi recent de CatalunyaCaixa estima que l'estoc d'habitatges d'obra nova sense 
vendre arriba als 106.900 pisos a Catalunya, i als 818.000 al conjunt de l'Estat. I que 
lluny de reduir-se encara augmentarà fins els 131.100 habitatges a Catalunya de cara al 
2015. 
 
Al conjunt de l'Estat els preus conjunts dels pisos cauen un 11,2% en un any, també la 
dada més baixa que registra l'Institut Nacional d'Estadística (INE) des que va començar 
a la recollir la sèrie el 2007. En aquest cas però, són els preus dels pisos de segona mà 
els que més cauen, malgrat frenar la tendència a la baixa. En aquest cas els preus 
cauen el primer trimestre un 13,3% davant el descens del 13,7% que computaven el 
trimestre anterior. 
 
Pel que fa en canvi l'obra nova, aquesta s'abarateix menys però agafa més empenta. 
Axó el primer trimestre els preus van caure un 11,8% en relació a fa un any, tres punts 
més que el desembre passat quan l'índex de preus queia un 8,5%. 
 
La taxa anual dels preus dels pisos el primer trimestre del 2012 és negativa a totes les 
comunitats autònomes de l'Estat com ja va passar al llarg del 2011. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dijous 21 de juny de 2012 
 
Passaran 76 trens al dia pel nou túnel de Girona, que costarà 350 milions 
 

Un estudi confirma que a llarg termini el futur túnel del tren convencional que es vol fer 
a Girona i que té un cost superior als 350 milions d'euros només hi passaran 38 trens al 
dia i per sentit, 76 combois. Així ho va afirmar l'enginyer, Jordi Julià, quan va explicar 
les conclusions de l'estudi sobre la viabilitat per posar un tercer rail al túnel del TAV que 
havia encarregat l'Ajuntament. Julià va assegurar que les projeccions que es preveu del 
trànsit ferroviari a llarg termini fa que "la solució més racional seria tenir tots els serveis 
de viatgers pel túnel que s'està acabant en l'actualitat i fer passar les mercaderies per 
una variant exterior", per terrenys del municipi de Salt. 
 
El director de l'estudi de l'empresa Transfer Enginyeria va afirmar durant l'audiència del 
projecte ferroviari que "el projecte és desequilibrat entre una línia i una altra, i a llarg 
termini no és estable", ja que s'entén que les polítiques reforçaran el paper de la 
infraestructura del TAV, per on els càlculs situen que a llarg termini acabaran passant 
132 trens per dia i per sentit: 72 de viatgers i 60 de mercaderies cap al Pertús. 
 
L'informe també recull que el 2013 la previsió és que passin 56 trens cada dia pel túnel 
de l'alta velocitat quan s'estreni, mentre que pel viaducte n'hi passaran uns 44 per dia i 
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per sentit. L'arribada del projecte constructiu per fer que el pas del convencional sigui 
de manera subterrània per Girona ha permès desvelar detalls d'un projecte vital per a 
la ciutat. El consistori defensa a ultrança la necessitat que s'acabi el projecte ferroviari 
de Girona que s'ha iniciat amb l'execució del túnel del TAV i que té com a segona i 
tercera fase l'execució del túnel amb tuneladora i el fals túnel que ha de permetre fer 
desaparèixer el viaducte. El govern arracona el projecte del tercer rail que estudiava, ja 
que considera que s'havia d'haver plantejat fa deu anys i que els costos que suposaria, 
a més de possibles retards, fan molt difícil l'aposta per aquesta opció, que tot i això es 
tindrà sobre la taula. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dissabte 29 de juny de 2012 
 

• Un sisme a Girona podria deixar un 9% dels veïns sense casa 
 

Girona és una zona de baix risc pel que fa a activitat sísmica. Això, però, no és 
incompatible amb la necessitat de prevenir, i més davant d'un fenomen com aquest, 
que quan es presenta pot arribar a ser devastador, en funció del grau i la intensitat. Un 
treball acadèmic de Sílvia Sureda, fet el 2011 i tutelat per docents de la UPC del 
departament d'enginyeria del terreny i cartografia geofísica, avalua el risc i el grau 
d'afectació que es podria donar a la ciutat de Girona per un sisme. 
 
Amb dades del 2001 i del 2009, pel que fa a un volum de població de 75.256 habitants, 
un 9% de la població de la ciutat de Girona podria quedar sense habitatge, un 2% 
patirien ferides lleus i només es podria donar un 1% de víctimes mortals o ferits greus -
vegeu gràfic-. El treball, que disposa d'altres paràmetres, especialment constructius 
amb dades també actualitzades, s'ha fet partint del supòsit d'un terratrèmol d'intensitat 
VII i VIII de l'escala macrosísmica europea (SME). Aquesta escala, que consta de dotze 
graus, a diferència de les escales de magnitud com ara la Richter, que expressen 
l'energia sísmica alliberada per un terratrèmol, indica el grau en què afecta un lloc 
específic. 
 
Els barris on, segons l'estudi, es poden esperar més danys, i sempre de grau mitjà, són 
la zona centre de Girona, Santa Eugènia i Mas Xirgu. El primer, molt heterogeni, té 
moltes construccions anteriors al 1960. Santa Eugènia, en canvi, té els edificis més alts 
i Mas Xirgu té els habitatges amb un cost constructiu més baix. Les zones amb menys 
afectació serien Montjuïc i el sector Sud (Palau), implantats en el que es poden 
considerar sòls més rocosos. 
 
Aquest estudi s'ha fet prenent dues bases de dades: una d'actualitzada el 2001, amb 
9.126 edificis residencials i uns 75.256 habitants empadronats, i una altra d'actualitzada 
el març del 2009, amb 9.482 edificis residencials i 122.391 habitants que es consideren 
reals. També s'han tingut en compte treballs previs, com ara un d'específic de 
microzonificació de la ciutat de Girona que va dur a terme el 2011 la Unitat de 
Tècniques Geofísiques de l'Institut Geològic de Catalunya, amb la col·laboració de la 
Universitat de Girona. En la tesina es destaca la necessitat de disposar d'estudis per 
poder respondre amb rapidesa davant d'una catàstrofe d'aquestes característiques, en 
aquest cas prenent com a model la ciutat de Girona. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dissabte 30 de juny de 2012 
 

• El 60% dels universitaris pagaran el doble en taxes 
 

El preu de les matrícules universitàries es pagarà en funció de la renda familiar per 
primer cop el curs que ve, i no en un percentatge fix com es feia fins ara. El govern ha 
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establert fins a sis llindars que van de les rendes més baixes a les més altes i que 
suposarà que els alumnes o bé no paguin res (són els que estaran becats pel ministeri) 
o bé s'hagin de pagar fins una quarta part del que val la seva formació. Els barems 
estan calculats basant-se en la major part de la població activa, i tenint en compte que 
l'aportació de l'estudiant no podrà excedir el 25%, segons fixa la llei. 
 
En la situació d'alumnes que no pagaran res s'hi troben gairebé el 15% dels matriculats 
l'any passat, amb rendes mínimes. A la part més alta, hi ha, d'una banda, un 20% 
d'alumnes que pagaran un 50% més de matrícula i, de l'altra, un 40% dels alumnes 
que pagaran fins a un 66,7% més de matrícula. 
 
Les carreres han estat dividides en tres tipus i, en funció de la seva estructura docent, 
costaran més o menys diners. Les de tipus A, per exemple, que són carreres com ara 
administració i direcció d'empreses, dret, economia i educació poden costar fins a 1.516 
euros l'any. Les titulacions de tipus B, amb carreres com ara arquitectura, biologia, 
enginyeries, periodisme i psicologia, poden arribar a costar 2.146 euros, i les més 
cares, les de tipus C, entre les quals hi ha medicina, infermeria i veterinària, poden 
costar fins a 2.371 euros. Per tant, en funció de la carrera triada, els alumnes pagaran 
l'any que ve entre 600 i 950 euros. 
 
El govern també ha augmentat el preu dels crèdits per a repetidors, que es 
converteixen en els més penalitzats del sistema. Els qui es matriculin d'un mateix crèdit 
per segona vegada hauran d'aportar fins al 30% del que costa (fins a 47,7 euros per 
crèdit), la tercera matrícula elevarà el preu fins a un 65% del seu cost (102,78 euros 
per crèdit) i, si un estudiant repeteix per quarta vegada un crèdit, se'l penalitzarà fent-li 
pagar fins al 90% del seu cost real: 142 euros per crèdit. "Fins ara, molts alumnes es 
matriculaven de tot i després es presentaven a les assignatures que es presentaven; 
ara, amb la penalització dels repetidors, estarà més racionalitzat, va dir el secretari 
d'Universitats i Investigació de la Generalitat, Antoni Castellà. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dijous 5 de juliol de 2012 
 

• Girona detecta unes sis-centes voreres amb deficiències 
 

Un estudi dels barris més cèntrics i utilitzats de Girona ha permès identificar gairebé sis-
cents punts de voreres que presenten deficiències greus que dificulten la mobilitat dels 
ciutadans. És una de les conclusions de l'estudi fet durant sis mesos al carrer i en què 
s'han estudiat 1.920 trams de voreres diferents. En general, l'informe assegura que un 
82,3% de les voreres estan en bon estat, mentre que un 13,5% presenten un estat 
regular i un 4% estan en mal estat. 
 
Tot i això, el regidor d'Urbanisme de Girona, Carles Ribas, subratlla que "el problema és 
quan s'analitza alguns barris en concret amb trams importants en mal estat o les 583 
incidències detectades". Amb l'estudi d'aquesta primera fase que ha servit per analitzar 
un 45% de les voreres de la ciutat, Ribas va avançar la voluntat "d'aplicar un pla de xoc 
per intervenir en els punts més problemàtics i incloure ja una partida per al pressupost 
de l'any que ve".  
 
Les prop de sis-centes deficiències greus que s'han detectat inclouen des de falta de 
rajoles en algun tram fins a escocells aixecats per les arrels dels arbres o baixants en 
mal estat.  
 
Ribas anuncia que la voluntat és actuar d'urgència en els punts més crítics i establir ja 
cada any una partida per a la millora de voreres, que va fixar en uns 150.000 euros 
com a mínim, equiparant-ho a l'import habitual per a sanejament que es preveu cada 
any en el pressupost municipal. El responsable urbanístic considera "vital que Girona 
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tingui un pla de voreres, perquè és un valor transversal per garantir una millor mobilitat 
i per millorar l'esperit comercial" de la capital gironina. 
 
El govern veu molt preocupant que un espai tan cèntric com és l'Eixample Nord i el Sud 
siguin els barris on s'han detectat més incidències en l'anàlisi. En concret, s'han 
identificat defectes a resoldre en 167 punts a l'Eixample Nord i 141 més a l'Eixample 
Sud. A la resta de barris analitzats hi ha menys deficiències per corregir, però encara 
són nombroses a Santa Eugènia, amb 64, mentre que se n'han localitzat 42 a Can 
Gibert del Pla, 37 més al sector del Carme, 36 a Sant Narcís, 29 a Mas Xirgu i 18 al 
Mercadal. 
 
Si s'analitza el conjunt de l'estat de les voreres, el barri de Can Gibert presenta les 
pitjors xifres, amb gairebé un 16% de voreres en mal estat, mentre que a Mas Xirgu hi 
ha un 10% de voreres deficients i a Sant Narcís un 7,6%. En aquest últim barri encara 
cal afegir-hi un 25% de voreres més en estat regular. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 

Divendres 13 de juliol de 2012 
 

• Creix un 30% el nombre de persones que reben menjar d'entitats socials 
 

El Banc dels Aliments de les comarques gironines no dóna l'abast. El president de 
l'entitat, Frederic Gómez, va revelar que aquest any hi ha hagut un increment del 30% 
del nombre de persones que reben menjar a través de les entitats i associacions que 
col·laboren amb el Banc dels Aliments. Això suposa que ja són 40.000 persones les que 
reben menjar provinent d'alguna de les 138 entitats socials gironines que garanteixen 
una alimentació mínima, i és una de les conseqüències més visibles de la crisi 
econòmica. Gómez alerta que, malgrat l'augment de la demanda, "l'arribada d'aliments 
ha crescut només un 10%", i això suposa que mantenen un dèficit per cobrir les 
necessitats. 
 
Per aquest motiu, Gómez fa una crida a les empreses del sector agroalimentari "perquè 
pensin en aquesta necessitat creixent". Una de les iniciatives que va anunciar ahir és 
una campanya de recollida extraordinària que es farà el cap de setmana del 21 i 22 de 
juliol als municipis de la Costa Brava, aprofitant l'augment de població estacional en 
aquestes dates a tot el litoral gironí. És una iniciativa innovadora que s'afegeix a la 
recollida de la tardor. 
 
Les creixents necessitats de la ciutadania també es deixen notar al Centre de 
Distribució d'Aliments (CDA), on reparteixen unes set-centes cistelles bàsiques de 
menjar al mes, i ja es calcula que l'augment farà que a final d'any acabin sent un miler 
els beneficiaris d'aquest servei que es va iniciar de manera provisional el novembre del 
2009 per fer front als efectes de la crisi. Precisament ahir les entitats promotores del 
centre -l'Ajuntament de Girona, la Fundació del Banc dels Aliments, la Creu Roja i 
Càritas- van signar el conveni que garanteix la continuïtat del centre per facilitar 
aliments a persones amb dificultat. 
 
L'Ajuntament de Girona ha hagut d'invertir 14.000 euros en dues comandes per 
comprar menjar per al Centre de Distribució d'Aliments, que al juny s'estava quedant 
sense existències per la gran demanda i pel retard en l'arribada d'uns aliments de la UE 
per al Banc d'Aliments. L'alcalde, Carles Puigdemont, va subratllar que el consistori "té 
capacitat de resposta" i hi va afegir que cal un missatge de tranquil·litat "perquè podem 
garantir les necessitats bàsiques". El regidor de Serveis Socials, Eduard Berloso, va 
admetre que el creixement "desproporcionat" del nombre d'usuaris va provocar que 
calgués fer l'aportació extraordinària. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
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Dissabte 14 de juliol de 2012 
 

• Més de 3.500 joves demanen estudiar a la UdG 
 

El nombre de joves que han demanat estudiar a la Universitat de Girona (UdG) com a 
primera opció s'ha incrementat un 6,5% respecte a les xifres del curs anterior. En 
concret, les sol·licituds que s'han rebut són 3.532, quan el 2011 en van ser 3.316. 
 
Segons ha informat la UdG, per al curs 2012-2013 s'ofereixen 3.590 places de nou 
accés per als 40 estudis de grau que imparteixen tant els centres propis com els 
adscrits. Això suposa una vintena de places més que el curs anterior, que corresponen 
a lleugeres variacions en centres adscrits. 
 
Per cobrir aquesta oferta docent, en la primera assignació universitària, la UdG ha 
acceptat 3.396 estudiants, dels quals 2.271 han escollit la universitat gironina com a 
primera preferència. Aquestes assignacions de primera opció han crescut prop d'un 
3,3%, la qual cosa "indica la consolidació de la UdG com a institució de referència i de 
reconeixement per als preuniversitaris", s'afirma en una nota de premsa. 
 
Les titulacions amb més demanda, en primera opció, són arquitectura, criminologia, 
medicina, mestre d'educació infantil, publicitat i relacions públiques i psicologia. 
 
Pel que fa a les notes de tall de les titulacions que ofereix la UdG, superen el 8 les de 
medicina (11,946), biotecnologia (10,140), mestre d'educació infantil (9,042), biologia 
(9,020), infermeria (8,390), mestre d'educació primària (8,159) i administració i direcció 
d'empreses (8,060). 
 
Els estudiants de nou accés a la Universitat de Girona poden consultar el portal 
"Orienta't en 5 minuts" (udg.edu/Orientaten5minuts), que conté tota la informació 
necessària per a l'entrada a la universitat. Així mateix, la Generalitat ha estrenat un 
web que conté informació detallada sobre el nou sistema de preus públics universitaris, 
beques i altres ajuts de pagament (matriculauniversitaria.cat). 
 
Els joves que ja han estat assignats a la UdG poden realitzar la matrícula del 16 al 20 
de juliol. (Més informació, a les planes 54-56). 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 

Dimarts 17 de juliol de 2012 
 

• Més de 7.000 gironins emigren en 6 mesos buscant oportunitats 
 

Un total de 7.091 gironins van emigrar a l'estranger entre gener i juny de 2012. Des de 
principis de 2009 ja són 50.000 els residents a la demarcació que han emprès aquest 
camí a la recerca d'oportunitats que la crisi els nega a casa nostra. 
 
A tot l'Estat, van ser 40.625 les persones que van emprendre el camí de l'emigració, un 
nou màxim històric i més del doble que en el mateix període de l'any passat quan ho 
van fer 18.274, segons estimacions de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) de la 
població actual. 
 
L'INE adverteix que es tracta d'una aproximació estadística a la població resident a 
Espanya, les seves comunitats autònomes i províncies, en cada moment, en la qual es 
fa ús de l'última informació disponible sobre l'evolució demogràfica del país. 
 
Catalunya ha perdut durant el primer semestre del 2012 més de 37.000 habitants per 
saldo migratori exterior, és a dir, la diferència entre les persones que han arribat de 
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l'estranger i les que han marxat. Aquesta xifra suposa la meitat del total de l'Estat, que 
ha perdut poc menys de 74.000 habitants per saldo migratori exterior. 
 
Però dels 37.178 habitants que ha perdut Catalunya, més de 32.000 són estrangers, i 
poc més de 5.000 tenen passaport espa?nyol.En concret, més de 87.000 persones han 
marxat de Catalunya durant el primer semestre, 79.540 estrangers i 8.115 amb 
passaport espanyol. 
 
En canvi, han arribat 50.477 persones, 47.459 estrangers i 3.019 amb nacionalitat 
espanyola. Per demarcacions provincials, Barcelona va ser la que més població va 
perdre en el primer semestre, 33.360 habitants, per 2.174 de Girona, 1.283 de 
Tarragona i 360 a Lleida. Però les xifres de població a Catalunya si es miren amb un 
any de diferència no tenen tantes variacions. De l'1 de juliol de l'any passat al d'aquest 
2012, Catalunya ha perdut uns 14.000 habitants en total. Per demarcacions provincials, 
Barcelona va guanyar 20.000 habitants i Lleida menys de 300, però Girona en va perdre 
2.500 i Tarragona 4.600. 
 
La Federació Internacional d'Entitats Catalanes (FIEC) ha lamentat aquestes xifres 
perquè "Catalunya es converteix, per primera vegada a la història, en la principal 
comunitat emissora d'emigració". 
 
Segons la FIEC, dels catalans que emigren a l'estranger se'n poden significar tres 
grups: el majoritari són els joves amb bona qualificació acadèmica o professional que 
marxen amb bones ofertes de treball; els joves llatinoamericans amb doble nacionalitat, 
que refan el camí emprès pels seus pares; i un grup variat i a vegades poc qualificat 
que busca sort a l'estranger de forma espontània i sense contracte previ, sobretot a la 
Unió Europea. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimarts 17 de juliol de 2012 
 

• La UdG ocupa el dotzè lloc de l'Estat en producció científica universitària 
 

La Universitat de Girona (UdG) va ser la dotzena universitat de l'Estat en producció 
científica universitària en el període comprès entre el 2006 i el 2010, segons un estudi 
de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD). En aquest període, la UdG va fer 
2.323 publicacions científiques i, tenint en compte el nombre d'investigadors (uns 400), 
ocupa la dotzena posició en impacte normalitzat en el seu territori de les 51 universitats 
de l'Estat. Els quatre primers llocs són per a centres catalans: la Universitat Pompeu 
Fabra, la Universitat de Barcelona, la Rovira i Virgili de Tarragona i la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). 
 
D'aquestes 2.323 publicacions científiques de la UdG, un 54,76% van ser en revistes de 
primer impacte o impacte normalitzat. El vicerector de planificació i qualitat de la UdG, 
Martí Casadesús, detalla el terme. "L'impacte normalitzat té en compte la universitat en 
la seva dimensió. En principi, una universitat més gran té més impacte, però s'han de 
mesurar altres coses. Així es poden comparar les universitats independentment del 
nombre d'investigadors." 
 
En l'àmbit de l'energia, l'estudi de la Fundación CyD destaca que la UdG és setena, 
quan el 2009 i el 2010 era novena. "Està molt bé passar del novè al setè lloc, perquè 
costa molt", diu el vicerector de la UdG. En energia, del 2006 al 2010, la institució 
gironina va fer 15 produccions científiques. En anys anteriors, segons informa la UdG, 
enginyeria havia obtingut el tercer lloc i química, el sisè. 
 
Segons el mateix estudi, el curs 2011/2012 hi havia 2.413 graus arreu de l'Estat i dels 
estudiants matriculats, el 14,4% corresponien a Catalunya. Casadesús destaca que, pel 
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que fa a docència, la UdG és setena entre els 51 centres d'ensenyament superior de 
l'Estat i setena si es té en compte que n'hi ha 78 a tot l'Estat (incloent-hi els privats). 
Pel que fa al nombre d'estudiants (uns 14.000), la UdG està en la meitat de les 
universitats de l'Estat. 
 
La Fundación CyD va néixer el 2002. El seu patronat està format per grans empreses i 
l'exrector de la UB Josep Maria Bricall és al consell assessor. "Aquest informe és el que 
té més valor, el que dóna més seguretat. La Fundación CyD és una institució amb 
independència, molt reconeguda, i que les universitats tenim en compte", explica Martí 
Casadesús. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimarts 24 de juliol de 2012 
 

• Els desnonaments es disparen amb 774 en només tres mesos 
 

Els desnonaments d'habitatges i locals s'han disparat durant el primer trimestre 
d'aquest any a la província de Girona. Segons les dades del Consell General del Poder 
Judicial (CGPJ), en els tres primers mesos de 2012 s'han produït a la demarcació un 
total de 774 desallotjaments forçosos per la via judicial, és a dir, més de vuit cada dia. 
L'increment dels desnonaments també s'ha disparat en el conjunt d'Espanya. 
 
La coordinadora de la Plata?for?ma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), Ada Colau,va 
explicar ahir que, segons les dades sobre execucions hipotecàries i llançaments del 
primer trimestre d'aquest any, en el primer trimestre d'aquest any s'han produït a 
Espanya un total de 46.559 desallotjaments forçosos per la via judicial, és a dir, 517 al 
dia. 
 
Segons Colau, aquest any destaca "de forma alarmant" l'apartat dels llançaments 
(terme tècnic per nomenar els desallotjaments forçosos d'habitatges i locals). 
 
Així, les dades de llançaments realitzats pels serveis comuns de notificacions i 
embargaments, el primer trimestre de 2012 va marcar un nou registre històric amb 
18.424 llançaments, i el nombre total des de 2008 ja puja a 185.140. 
 
Colau assegura que, no obstant això, "aquestes xifres no reflecteixen una imatge 
completa del total de desallotjaments que es realitzen a l'Estat espanyol perquè fins ara 
no s'havien comptabilitzat els llançaments ordenats per jutjats de primera instància en 
les localitats en les quals no existeixen els serveis comuns de notificacions". Al 
comptabilitzar-se aquests desnonaments, "el resultat és escandalós", segons Colau, ja 
que només en el primer trimestre els llançaments que fins ara no es comptabilitzaven 
són molt superiors als comuns: 28.135. 
 
En el primer trimestre d'aquest any s'han iniciat a Catalunya 4.993 execucions 
hipotecàries, més de 55 diàries, de les que 3.060 corresponen a la província de 
Barcelona, 868 a Tarragona, 774 a Girona i 291 a Lleida. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 27 de juliol de 2012 
 

• L'atur cau de 1600 persones a les comarques gironines 
 

L'atur ha caigut de 1.600 persones a les comarques gironines durant el segon trimestre 
de 2012 i la taxa de desocupació ha quedat fixada en el 25,78%, la més alta de 
Catalunya, segons l'última Enquesta de Població Activa (EPA) que ha publicat aquest 
divendres l'Institut d'Estadística espanyol (INE). El nombre d'aturats ha baixat fins les 
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101.600 persones a la demarcació de Girona, mentre que els treballadors amb feina ja 
sumen 292.700, gràcies a un creixement de 4.300 nous llocs de treball des del primer 
trimestre de l'any. Segons l'EPA, al conjunt de Catalunya, l'atur ha baixat de 15.400 
persones el segon trimestre i ha fixat la taxa en el 21,95%. 
 
El nombre de desocupats ha arribat als 821.600, més de 130.700 que ara fa un any. 
Tanmateix, l'ocupació també s'ha reduït en 19.100 persones durant aquest període, el 
que representa que s'han destruït 214.600 llocs de treball des del segon trimestre de 
2011. Al conjunt de l'Estat, el nombre de desocupats s'ha incrementat en 53.500 
persones i la taxa d'atur ha arribat al 24,63%. Segons l'EPA, l'economia espanyola ha 
assolit un nou rècord amb gairebé 5,7 milions d'aturats. 
 
A Catalunya, la població ocupada ha caigut fins els 2,92 milions de persones, sobre una 
població activa de 3,74 milions. El 68,4% dels homes treballen o busquen feina, pel 
56,2% de les dones que ho fa. Tanmateix, la taxa d'atur femenina -del 20,95%- és més 
baixa que la masculina, que s'ha situat en el 22,83%. A banda, hi ha 478.500 persones 
que busquen la seva primera feina o han perdut la que tenien fa més d'un any. 
 
La situació del mercat de treball a Catalunya s'ha deteriorat en els darrers dotze mesos. 
El segon trimestre de 2011, l'atur també va baixar en 36.800 persones, però la taxa de 
desocupació només arribava al 18%. A diferència d'aquest segon trimestre, fa un any 
no es va destruir ocupació i el nombre de persones que treballaven va augmentar en 
36.000 persones, gràcies a l'impuls dels serveis, però també de la industria. 
 
Segons les dades de l'EPA, tots els sectors d'activitat a Catalunya han reduït el nombre 
d'ocupats, amb 10.300 treballadors menys a la indústria i 2.900 menys a l'agricultura. 
Ni l'inici de la campanya turística ha ajudat al sector serveis a crear nous llocs de 
treball, i ha perdut 2.400 llocs de treball en relació amb el primer trimestre de 2012. La 
construcció tampoc s'ha escapat d'aquesta tendència i ha destruït 3.500 llocs de treball. 
 
Al conjunt de l'Estat, el sector serveis ha generat 42.800 llocs de treball, empès per 
l'inici de la temporada turística, mentre que la construcció ha viscut un lleuger repunt i 
ha donat feina a 6.200 persones més. Per contra, l'agricultura i la indústria han patit 
davallades del nombre d'ocupats i han destruït 44.000 i 21.000 llocs de treball, 
respectivament. 
 
Els contractes indefinits continuen perdent pes en el conjunt del mercat laboral 
espanyol en favor de la contractació temporal dels treballadors, pocs mesos després de 
l'entrada en vigor de la nova reforma laboral. Actualment, el 76,34% dels assalariats 
tenen un contracte indefinit amb la seva empresa, mentre que al segon trimestre de 
2011 aquest percentatge s'elevava al 79,5%. A l'altra banda de la balança, els 
contractes temporals ja representen el 23,66%, per un 20,5% que representaven ara fa 
un any. 
 
L'enquesta que ha publicat l'INE també mostra que les llars amb tots els membres de la 
família a l'atur ja són 1,74 milions a tot l'Estat, 370.200 més que fa un any i 9.300 més 
que durant el primer trimestre de 2012. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 3 d’agost de 2012 
 

• L'atur baixa el juliol en 1.190 persones a Girona i suma cinc mesos a la 
baixa 

 
Les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya a Girona s'han reduït de 1.190 aturats el 
mes de juliol, un dels mesos en què tradicionalment més cau la desocupació degut a la 
contractació de les empreses turístiques. Amb un descens de 2,2% respecte al juny, 
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Girona es converteix en la demarcació catalana on més ha caigut l'atur i acumula el 
cinquè descens mensual consecutiu situant el total de desocupats a la demarcació en 
52.134 persones, un nivell anterior al setembre de 2011. 
 
Malgrat els últims descensos de l'atur, el mercat de treball gironí continua en hores 
baixes ja que en termes anuals la desocupació ha crescut un 5,6% amb 2.764 persones 
més inscrites a les oficines d'ocupació respecte el juliol del 2011. Al conjunt de 
Catalunya, l'atur baixa el juliol de 784 persones, un 0,13%, i situa la xifra total en 
614.792 desocupats. També en aquí s'acumulen cinc mesos seguits de davallada. Al 
conjunt de l'Estat l'atur disminueix de 27.814 persones respecte el juny (0,6%) i situa 
el total de desocupats en 4.587.455 persones, acumula quatre mesos consecutius de 
caigudes. 
 
De les dades del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social es pot observar que l'atur a la 
província de Girona cau en tots els sectors, sobretot als serveis (-874 persones) i el 
col·lectiu de persones sense feina anterior (-191 persones). En la resta de sectors, la 
davallada del nombre de desocupats és més discreta. 
 
Pel que fa al volum total de desocupats, el sector serveis continua liderant el nombre 
d'aturats a la demarcació (30.087) per davant de la construcció (10.576), la indústria 
(6.975) i l'agricultura (1.505). Per sexes, l'atur masculí a la demarcació se situa en 
27.981 persones, un 2,07 per cent menys que el juny; i el femení en 24.153 persones, 
el que representa un retrocés del 2,42 per cent respecte el mes anterior.  
 
Finalment, l'atur juvenil també ha retrocedit a la demarcació durant el setè més de 
l'any. El nombre de treballadors menors de 25 anys sense feina a la demarcació s'ha 
reduït en un 10,57 per cent.  
 
Durant el mes de juliol ha crescut la contractació a la província de Girona. No obstant 
nou de cada deu d'aquests nous contractes són temporals, la majoria de només un mes 
de durada -ja que s'han firmat en el sector turístic-, assegura UGT. Segons les dades 
del ministeri d'Ocupació, a la demarcació de Girona la contractació ha augmentat el 
juliol un 19,94% respecte el juny. En total es van signar 25.629 contractes, 4.261 més 
que el mes anterior.  
 
L'elevada contractació temporal preocupa als sindicats. UGT i CCOO de Catalunya van 
lamentar ahir l'escassa caiguda de la taxa d'atur en el conjunt de Catalunya durant 
juliol i van sol·licitar la pròrroga del programa Prepara, que finalitza l'agost, davant de 
l'increment de persones que han finalitzat aquesta prestació econòmica per 
desocupació. 
 
En sengles comunicats, els sindicats van reiterar que, si durant la temporada d'estiu, la 
taxa d'atur cau en 784 persones, es desprèn com la reforma laboral plantejada pel 
Govern espanyol no ha contribuït en la reducció de l'atur i segueix penalitzant les dones 
i els joves. 
 
Per la seva banda, la patronal Pimec va valorar "de manera negativa l'increment 
interanual del nom d'aturats", tot i que juliol ha estat el cinquè mes consecutiu en què 
s'ha registrat un descens de l'esmentada taxa. La secretària d'Ocupació i Relacions 
Laborals de la Generalitat, Esther Sánchez, va considerar que el descens de l'atur 
registrat el juliol era positiu però va puntualitzar: "No permet dir que estiguem davant 
d'una tendència de recuperació". A més va admetre que els indicadors més rellevants 
que mesuren l'estat del mercat laboral "no són bons". 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
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Dilluns 6 d’agost de 2012 
 

• L'OAC amplia els tràmits disponibles amb cita prèvia 
 

L'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de la Generalitat a Girona ha ampliat els tràmits 
per als quals es pot demanar cita prèvia i ara ja en són més de trenta. L'OAC ha atès 
en el primer semestre de l'any 985 persones mitjançant aquest sistema, amb un 
augment del 17% respecte a l'any passat. L'objectiu és fomentar-ne l'ús per evitar cues 
i també per organitzar millor els recursos humans de l'Oficina. Alguns dels tràmits que 
s'han incorporat ara són el registre d'una associació o l'actualització de les seves dades, 
entre d'altres. L'OAC de Girona és un model pioner a Catalunya ja que atén els serveis i 
tràmits de tots els departaments de la Generalitat. 
 
Després de la incorporació de noves gestions relacionades amb Justícia i Benestar 
Social i Família, l'OAC de Girona permet actualment demanar cita prèvia per a més de 
trenta tràmits. Aquest servei té per objectiu reduir el temps d'espera i es pot demanar a 
través de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat (www.gencat.cat/ovt) o a la 
mateixa OAC. 
 
Fins ara, l'oficina disposava de cita prèvia per fer més d'una vintena de tràmits i, amb 
l'ampliació del servei, ja supera la trentena de gestions dels àmbits de comerç i 
consum; esports, lleure i oci; habitatge; medi ambient; mobilitat i transport; salut; 
societat, ciutadania i famílies, i justícia. Els nous tràmits de l'àrea de Justícia que s'han 
incorporat estan relacionats amb associacions i federacions, com per exemple el 
registre d'una associació o l'actualització de les seves dades. 
 
Entre les gestions que ja es podien fer a través de la cita prèvia hi ha sol·licitar el títol 
de família nombrosa; la llicència de caça o de pesca; la cèdula d'habitabilitat; presentar 
o consultar reclamacions sobre temes de consum, i demanar la prestació econòmica per 
infant a càrrec, entre d'altres. L'OAC de Girona és un model pioner i únic a Catalunya ja 
que atén els serveis i tràmits de tots els departaments de la Generalitat amb l'objectiu 
d'oferir un servei eficient i integrat als ciutadans. L'Oficina obre de dilluns a divendres 
de les nou del matí a les sis de la tarda, menys els mesos de juliol i agost, que obre fins 
a les tres de la tarda. Durant tot l'any obre cada dissabte de nou del matí a dues del 
migdia. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dissabte 11 d’agost de 2012 
 

• La Generalitat atén 73.335 consultesa 
 

L'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Generalitat a Girona (OAC) ha atès 75.335 persones 
durant el primer semestre de l'any. Aquest quantitat representa un augment del 14% 
amb relació al mateix període de l'any passat. L'increment de l'activitat s'ha d'atribuir 
principalment al servei d'atenció especialitzada, que de gener a juny ha rebut 41.076 
persones, un 30% més que les 31.621 del primer semestre de 2011. Dins d'aquest 
servei destaca l'augment d'activitat al punt d'atenció de Benestar Social i Família, que 
ha atès prop de 9.000 persones, un 38% més que l'any passat. Per àrees temàtiques, 
entre les que tenen més demanda, també destaquen la d'Ensenyament, l'Oficina de 
Gestió Empresarial (OGE), Trànsit i Habitatge. Dels 75.335 usuaris atesos de gener a 
juny, 34.259 persones han demanat una atenció generalista, és a dir, informació 
genèrica, registre de documents, cèdules d'habitabilitat i conciliacions, entre d'altres, 
una xifra similar a la de l'any anterior. L'OAC ha rebut des de gener 985 persones amb 
el sistema de cita prèvia, xifra que representa un augment del 17% respecte a l'any 
passat. La Generalitat treballa per fomentar l'ús d'aquest sistema. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
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Dilluns 20 d’agost de 2012 
 

• L'ocupació dels vols a Girona supera el 80% a l'estiu 
 

Passat l'equador de la temporada d'estiu, els números de l'aeroport de Girona van 
recuperant-se progressivament. Coincidint amb els mesos més forts de la temporada de 
vacances, bona part de les rutes que s'ofereixen des de Vilobí presenten uns 
percentatges d'ocupació molt elevats, capgirant un inici a la primavera que no va ser 
tan bo com s'esperava. L'augment de rutes i freqüències que Ryanair va posar en 
marxa des de finals de març s'està notant sobretot des del juny, moment a partir del 
qual l'aeroport de Girona està registrant creixements del voltant del 10%. Segons les 
dades d'Aena, entre gener i juliol van passar per les instal·lacions de Vilobí 1,5 milions 
de persones, 1,4 dels quals han estat passatgers de Ryanair. Transavia ha portat més 
de 41.000 viatgers amb les rutes d'Amsterdam i Rotterdam, i Wizz Air n'ha transportat 
poc més de 23.000 amb el vol a Kíev. De la resta de línies regulars, Jetair Fly ha tingut 
6.155 usuaris en la ruta amb Brussel·les, Jat Airways 3.110 amb Belgrad i Transaero 
1.387 amb Moscou. Podeu trobar totes les dades aquí. 
 
Pel que fa a Ryanair, la gran majoria de les 58 destinacions que està oferint actualment 
a Girona estan presentant percentatges d'ocupació de més del 80% durant els mesos 
d'estiu. De fet, al juliol la mitjana d'ocupació dels vols de l'aerolínia irlandesa va ser de 
156 persones per avió, que equival a gairebé un 83%. En canvi, agafant el global anual 
de dades, aquesta xifra baixa fins a les prop de 138 persones per vol, un 73% de 
l'ocupació. És d'esperar que, amb les xifres de l'agost, aquest percentatge s'elevi per 
sobre el 75%, el llindar aproximat a través del qual la companyia considera que les 
rutes li són rendibles. Malgrat això, des de Ryanair s'havia insistit que aquest any 
havien de fer ofertes més econòmiques dels preus dels bitllets per aconseguir omplir els 
avions. 
 
De fet, les xifres d'ocupació de Ryanair d'aquest 2012 -i segons les dades de viatgers i 
vols que fa públiques Aena- són relativament inferiors a les d'anys anteriors. L'any 
passat, per exemple, la mitjana d'ocupació del juliol era de 159 persones per vol i de 
142 al llarg de l'any, unes xifres que s'havien mantingut en termes molt similars el 2010 
i el 2009. Així, cal destacar l'impacte de la crisi econòmica, que està afectant tot el 
sector i que es nota sobretot en la demanda interna. Precisament, les rutes en què 
l'aeroport de Girona és més emissor que receptor de turisme són les que presenten 
pitjors percentatges d'ocupació: Venècia, Eivissa, Palma o les rutes amb Sardenya, on 
també hi ha una gran oferta de vols. 
Per això el director de l'aeroport, Lluís Sala, ha volgut valorar el creixement de viatgers 
que s'està experimentant els últims mesos. "Això és molt bo en el context en què 
estem, en què la gent s'ho pensa molt abans de volar i reserva a última hora", afirma 
Sala, destacant que l'important és haver trencat la tendència a la baixa dels últims 
anys. Entre els altres motius, exposats per Sala, hi ha el fet que algunes de les rutes 
que ha programat Ryanair aquest any són noves i s'han d'anar consolidant. 
 
Pel que fa als percentatges d'ocupació de Ryanair, en el cas de Girona són 
lleugerament inferiors -un 3% en el que va d'any- que a Barcelona i Reus. En el cas de 
Barcelona, entre altres motius hi ha el fet que la companyia irlandesa vola des del Prat 
a destinacions molt potents i moltes grans ciutats europees, mentre que a Reus hi 
ofereix una programació molt més reduïda. En aquest sentit, Sala destaca que Girona 
és l'aeroport de l'Estat on Ryanair ofereix més destinacions diferents. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
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Dimarts 21 d’agost de 2012 
 

• Les ofertes que el SOC tramita a Girona cauen un 31% fins al juny 
 

Les ofertes d'ocupació registrades a Catalunya a les oficines dels serveis públics de 
col·locació han caigut un 56% fins al 31 de juliol de 2012 en relació amb el mateix 
període de l'any passat. A Girona, la caiguda ha estat del 31,14%, on es van 
comptabilitzar 1.433 ofertes segons l'Observatori d'Empresa i Ocupació de la 
Generalitat. El nombre de llocs de treball oferts del començament d'any ençà ha arribat 
als 10.337, davant dels 23.535 del 2011. 
 
A Barcelona, es van registrar un 56,41% menys que el 2011; a Lleida, un 64% menys; i 
a Tarragona, 61,46%. Per mesos, el de gener i el de juny van ser els més actius 
mentre que els més pobres en peticions de mà d'obra van ser abril i febrer. La majoria 
de les ofertes corresponen al sector serveis (77,89%), a molta distància de la indústria 
(9,70%); de l'agricultura (6,25%) i la construcció (5,66%). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 24 d’agost de 2012 
 

• La crisi ha destruït més de 68.000 llocs de treball a Girona 
 

La crisi econòmica ha destruït 68.200 llocs de treball a les comarques gironines des que 
va esclatar l'estiu de 2007 segons dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA). 
Atenent al nombre d'afiliats que cotitzen a la Seguretat Social, la pèrdua d'ocupació a 
les comarques gironines els últims cinc anys seria de 49.948 persones. 
 
En el conjunt de Catalunya, la pèrdua de llocs de treball arriba a 500.000, dels quals 
una mica més de 37.000 són conseqüència directa de les retallades en els serveis 
públics aplicades per l'Estat i la Generalitat en l'últim any i mig. Aquestes dades 
apareixen reflectides en un informe elaborat pel sindicat UGT de Catalunya i que suma 
els llocs de treball perduts en el règim general de la Seguretat Social i en el d'autònoms 
en tots els sectors d'activitat, així com els del règim agrari. 
 
Al juny del 2007, existien a Catalunya 3.362.531 llocs de treball en els règims general i 
autònom i aquesta xifra s'ha reduït ja fins als 2.883.562, als quals cal sumar els llocs de 
treball perduts en l'agricultura, amb la qual cosa el total arriba als 495.609, un 15 % 
del total. 
 
La construcció lidera la destrucció d'ocupació, amb 203.553 llocs de treball perduts (el 
51 % del sector); seguida de la indústria, amb 152.155 (el 25 % del sector); i els 
serveis, amb 129.826 (el 6 % del sector); mentre que l'agricultura ha perdut 10.075 (el 
23 % del sector). 
 
El secretari de política sindical de la UGT de Catalunya, Camil Ros, va advertir ahir que 
la destrucció d'ocupació "continua en caiguda lliure" i que tot apunta que aquesta 
tardor els números creixeran encara més per l'efecte de les últimes mesures laborals 
aprovades pel Govern del PP, en especial al sector públic. 
 
"La realitat és així de dura", va assenyalar Ros, que va criticar "els miratges" que la 
Generalitat llança, segons el seu parer, quan ofereix les dades sobre l'increment de les 
exportacions de les empreses ja que aquestes creixen mentre es continua destruint 
ocupació. 
 
L'informe de la UGT responsabilitza els governs central i català de la destrucció directa 
de 37.219 llocs de treball a causa de la política de retallades, dels quals 13.400 
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procedeixen de l'administració pública, 12.879 de l'àmbit de l'educació, 7.767 de les 
activitats sanitàries i 3.173 dels serveis socials. 
 
Aquesta xifra creixerà de manera important aquesta pròxima tardor, segons Ros, que 
tem que els retards amb què s'han fet efectives les subvencions per al tercer sector 
puguin derivar en tancaments en geriàtrics o centres de serveis socials i que els 
ajuntaments i empreses públiques puguin començar a presentar un ERO en els pròxims 
mesos. 
 
"Fins ara, la destrucció en l'administració pública procedia de la no renovació d'interins 
o no cobertura de les jubilacions, però ara van ja cap als contractes laborals", va dir. 
 
El dirigent sindical va denunciar que els efectes de les retallades en la contractació 
pública en el sector privat farien doblar ja la xifra de 37.000 llocs de treball perduts com 
a conseqüència d'aquestes polítiques. 
 
Els subsectors que més ocupació han destruït des del 2007 es troba la construcció 
d'habitatges i d'enginyeria civil, el comerç majorista, els productes metàl·lics i els 
vehicles de motor, entre d'altres. 
 
Ros va afirmar que les decisions polítiques que han pres el Govern de l'Estat i el de la 
Generalitat "estan enterrant l'economia" amb mesures com l'increment d'impostos com 
l'IRPF i l'IVA, mentre que "als rics no se'ls toca ni un pèl no sigui que decideixin endur-
se els diners a fora". 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dilluns 27 d’agost de 2012 
 

• Creix l’atur de llarga durada a Girona 
 

El 36% dels 52.134 treballadors aturats a les comarques gironines fa més d'un any que 
està a l'atur. Són prop de 19.000 persones, de les quals 8.894 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.  
 
Aquest col·lectiu s'ha incrementat més d'un 16% l'últim any. El perfil del parat de llarga 
durada és en la seva majoria un home d'entre 25 i 34 anys dedicat a la indústria o a la 
construcció, i cada vegada més als serveis. Una diferència respecte a la crisi dels 90, en 
la qual els menors de 25 anys eren la majoria dels que estaven més temps sense 
ocupació. 
 
A les comarques gironines, entre els que porten més de 24 mesos buscant feina 
destaquen els 4.594 treballadors del sector serveis, seguits de la construcció (1.958) i 
la indústria, (1.836). El 70% dels gironins que acumulen més de dos anys 
ininterromputs a l'atur té més de 45 anys. 
 
En canvi, en l'àmbit estatal, els aturats de llarga durada són cada vegada més joves. 
Dos de cada tres aturats que porten més d'un any buscant feina tenen menys de 45 
anys, un col·lectiu format per gairebé dos milions de persones que no ha deixat de 
créixer des dels inicis de la crisi el 2008. 
 
 
Els desocupats de llarga durada constitueixen el col·lectiu més nombrós dins dels 
gairebé 5,7 milions d'aturats que hi ha a Espanya, d'acord amb les últimes dades de 
l'Enquesta de Població Activa (EPA) corresponents al segon trimestre de 2012. 
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Al tancament de juny els aturats que portaven més d'un any sense ocupació sumaven 
2.974.400 persones. Dels menors de 45 anys, una mica més d'un milió fa més de dos 
anys intenta reingressar al mercat laboral, fet que implica que en part ja han esgotat la 
prestació per desocupació, ajuda amb quantia i durada que depèn del període 
d'ocupació cotitzat en els sis anys anteriors a quedar-se en atur, encara que sempre 
limitada a dos anys. 
 
 Els menors de 45 anys que han esgotat la prestació poden accedir a un subsidi de 481 
euros mensuals per un màxim de 18 mesos, sempre que tinguin algun familiar al seu 
càrrec. 
 
Si no és així, l'única opció que els queda és el pla Prepara, un programa de 
requalificació professional que inclou una ajuda de 400 euros al mes durant sis mesos. 
 
Per als més grans de 45 anys la protecció és més gran, ja que abans d'arribar al 
Prepara poden sol·licitar la renda activa d'inserció (426 euros mensuals durant onze 
mesos), de la qual també es beneficien els emigrants retornats, les víctimes de la 
violència de gènere o domèstica i les persones amb discapacitat. 
 
A més, els que tenen més de 55 anys poden accedir a una ajuda de 426 euros 
mensuals prorrogable fins que puguin començar a cobrar una pensió de jubilació. 
 
L'augment de l'atur com a conseqüència de la crisi ha disparat la xifra de perceptors de 
tota mena de prestacions per desocupació, que a finals de juny era de gairebé 
2.881.379 persones, el 5,3 % més que el 2011, mentre que la taxa de cobertura 
(aturats amb prestació o subsidi) ha anat descendint fins a situar-se en el 66,1 %, 
quatre punts per sota de la registrada un any abans. 
 
L'Organització Mundial del Treball ha alertat de l'augment de l'atur de llarga durada en 
països com Espanya, que corre el risc d'incrementar la desocupació estructural i patir 
les seves conseqüències socials (pobresa, problemes de salut, fracàs escolar dels fills, 
etc). Espanya és el segon país de la UE amb una taxa d'atur de llarga durada més alta, 
el 9% de la població activa, només per darrere d'Eslovàquia (9,2 %). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Diumenge 16 de setembre de 2012 
 

• La meitat d'emprenedors que assessora la Cambra de Girona estan a l'atur 
 

El servei d'emprenedoria de la Cambra de Comerç de Girona ha assessorat durant el 
primer semestre del 2012 un total de 108 emprenedors que tenien un nou projecte de 
negoci. Gairebé la meitat d'aquests emprenedors (52) estaven en situació d'atur. 
Aquestes dades demostren que, en l'actual context de crisi, l'autoocupació és una de 
les sortides laborals que emprenen els aturats. Molts d'aquests emprenedors aprofiten 
la capitalització de l'atur per engegar el seu negoci. El perfil de l'emprenedor que 
acudeix al servei gratuït que ofereix la Cambra és indistintament un home o una dona 
entre 25 i 45 anys amb estudis universitaris o de Formació Professional. 
 
El servei d'emprenedoria de la Cambra de Comerç ofereix serveis d'assessorament als 
futurs empresaris i també realitza molts dels tràmits necessaris per obrir el seu negoci a 
través de l'Oficina de Gestió Empresarial. Es tracta d'un servei gratuït d'atenció 
individualitzada, adreçat a qualsevol persona amb una idea de negoci. El servei va des 
de l'orientació de la idea, a l'assessorament sobre les diferents formes jurídiques que 
pot adaptar l'empresa. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
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Divendres 21 de setembre de 2012 
 

• Un 17% més d'usuaris usen la cita prèvia de la Generalitat a Girona 
 

L'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Generalitat a Girona ha atès en el primer semestre 
de l'any 985 persones mitjançant el sistema de cita prèvia, un augment del 17% 
respecte de l'any passat. L'OAC treballa per fomentar l'ús d'aquest servei amb l'objectiu 
d'evitar cues als ciutadans i organitzar millor els seus recursos humans. Fins ara, 
l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Generalitat a Girona disposava de cita prèvia per fer 
més d'una vintena de tràmits i amb l'última ampliació del servei ja permet demanar cita 
prèvia per a més de trenta tràmits de diferents àmbits de l'administració, després de la 
incorporació de noves gestions relacionades amb Justícia i Benestar Social i Família. La 
cita prèvia es pot demanar a través de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat 
www.gencat.cat/ovt o a la mateixa Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). 
 
L'Oficina d'Atenció Ciutadana de Girona és un model pioner i únic a Catalunya, ja que 
atén els serveis i tràmits de tots els departaments de la Generalitat amb l'objectiu 
d'oferir un servei eficient i integrat als ciutadans. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
 
Divendres 21 de setembre de 2012 
 

• Girona és l'única capital catalana que va guanyar nous habitants durant el 
2011 

 
La ciutat de Girona va ser l'única capital catalana que va guanyar nous habitants durant 
el 2011. Les últimes dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) posen de 
manifest que el saldo migratori de l'any passat Girona va ser positiu, arribant als 263 
habitants de més. Aquesta dada contrasta enormement amb la que va registrar la seva 
ciutat veïna. Salt va ser el quart municipi català que més població va perdre. 
Concretament 743 habitants, dada només superada per les tres metròpolis catalanes: 
Barcelona, Badalona i l'Hospitalet de Llobregat.  
 
De fet, Girona ciutat va ser dels pocs municipis gironins que va guanyar població l'any 
2011. Segons l'Idescat, el balanç migratori del conjunt de la província va ser de -334 
habitants. Dels 20 municipis de Catalunya que van guanyar més població, Girona figura 
en setena posició per darrere de Tordera, Castelldefels, Salou, Sant Pere de Ribes, 
Sabadell, Terrassa i Sant Cugat del Vallès. L'altre municipi gironí inclòs dins d'aquest 
rànquing és Sils, que amb 161 persones més va superar municipis molts més grans com 
Sant Adrià del Besòs, Arenys de Mar o la Garriga.  
 
Les principals ciutats de la demarcació van tenir valors positius més modestos com 
Blanes (20 habitants), o fins i tot negatius: a banda de Salt (-743), Lloret de Mar (-
212), Figueres (-119), Olot (-162) o Castelló d'Empúries (-115). A nivell provincial, les 
migracions de la resta d'Espanya van ser les que més van caure en picat, mentre les de 
la resta de Catalunya van augmentar en 74.  
 
El nombre de catalans que han canviat de municipi durant 2011 s'ha reduït un 3,6% 
respecte a ?l'any anterior, i han estat 255.257 les persones que han canviat de municipi 
català de residència, segons dades de l'Idescat recollides per Europa Press.  
 
De fet, la meitat dels moviments interns a Catalunya van ser intercomarcals i el flux 
migratori més important s'ha produït al Barcelonès, zona que ha registrat 41.388 
sortides cap a la resta del territori català. Les migracions internes mostren un procés de 
desconcentració urbana en direcció a la perifèria metropolitana: els municipis petits i 
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mitjans són ara receptors d'emigrants procedents de municipis amb més de 100.000 
habitants. En aquest sentit, els grans municipis van perdre 6.418 residents, que s'han 
traslladat a viure a altres de menor dimensió. Més de la meitat del saldo net de les 
migracions dels grans municipis correspon a Barcelona, amb una pèrdua de 3.366 
persones, segons l'estudi de l'Idescat. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Divendres 21 de setembre de 2012 
 

• Girona detecta unes sis-centes voreres amb deficiències 
 

Un estudi dels barris més cèntrics i utilitzats de Girona ha permès identificar gairebé sis-
cents punts de voreres que presenten deficiències greus que dificulten la mobilitat dels 
ciutadans. És una de les conclusions de l'estudi fet durant sis mesos al carrer i en què 
s'han estudiat 1.920 trams de voreres diferents. En general, l'informe assegura que un 
82,3% de les voreres estan en bon estat, mentre que un 13,5% presenten un estat 
regular i un 4% estan en mal estat. 
 
Tot i això, el regidor d'Urbanisme de Girona, Carles Ribas, subratlla que "el problema és 
quan s'analitza alguns barris en concret amb trams importants en mal estat o les 583 
incidències detectades". Amb l'estudi d'aquesta primera fase que ha servit per analitzar 
un 45% de les voreres de la ciutat, Ribas va avançar la voluntat "d'aplicar un pla de xoc 
per intervenir en els punts més problemàtics i incloure ja una partida per al pressupost 
de l'any que ve".  
 
Les prop de sis-centes deficiències greus que s'han detectat inclouen des de falta de 
rajoles en algun tram fins a escocells aixecats per les arrels dels arbres o baixants en 
mal estat.  
 
Ribas anuncia que la voluntat és actuar d'urgència en els punts més crítics i establir ja 
cada any una partida per a la millora de voreres, que va fixar en uns 150.000 euros 
com a mínim, equiparant-ho a l'import habitual per a sanejament que es preveu cada 
any en el pressupost municipal. El responsable urbanístic considera "vital que Girona 
tingui un pla de voreres, perquè és un valor transversal per garantir una millor mobilitat 
i per millorar l'esperit comercial" de la capital gironina. 
 
El govern veu molt preocupant que un espai tan cèntric com és l'Eixample Nord i el Sud 
siguin els barris on s'han detectat més incidències en l'anàlisi. En concret, s'han 
identificat defectes a resoldre en 167 punts a l'Eixample Nord i 141 més a l'Eixample 
Sud. A la resta de barris analitzats hi ha menys deficiències per corregir, però encara 
són nombroses a Santa Eugènia, amb 64, mentre que se n'han localitzat 42 a Can 
Gibert del Pla, 37 més al sector del Carme, 36 a Sant Narcís, 29 a Mas Xirgu i 18 al 
Mercadal. 
 
Si s'analitza el conjunt de l'estat de les voreres, el barri de Can Gibert presenta les 
pitjors xifres, amb gairebé un 16% de voreres en mal estat, mentre que a Mas Xirgu hi 
ha un 10% de voreres deficients i a Sant Narcís un 7,6%. En aquest últim barri encara 
cal afegir-hi un 25% de voreres més en estat regular. També al sector del Carme les 
voreres en estat regular representen el 38,2%, tot i que només un 3% estan en mal 
estat. La millora es vol que arribi igual a tots els barris. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
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Divendres 21 de setembre de 2012 
 

• Fibra òptica amb alta velocitat al 75% dels habitatges de Girona 
 

Girona ha fet un pas endavant per situar-se com a "referent tecnològic" amb el 
desplegament de fibra òptica a 100 Mbs (megues), que permetrà a la ciutat dotar-se de 
la tecnologia en connectivitat de banda ampla fixa més avançada del món. Telefónica ja 
ha començat a desplegar la fibra òptica i preveu que a principis de 2013 es puguin fer 
les primeres contractacions. Al setembre del mateix any acabarà la primera fase, que 
donarà servei al 75% de les llars i polígons industrials mentre que el 25% restant 
estarà connectat el 2014. En total, 50.000 llars es podran beneficiar de la tecnologia.  
 
En termes pràctics, es passarà dels actuals 10 megues que permet la banda ampla als 
100 megues de la fibra òptica. El president de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez, i 
el director general de Telefónica a Catalunya, Kim Faura, van explicar ahir que els 
treballs per desplegar la fibra ja han començat aquest mes i a principis de 2013 les 
primeres llars ja podran demanar les primeres contractacions. No serà però fins al 
setembre de 2013 quan finalitzi la primera fase, que aglutinarà a 75% dels habitatges 
de la ciutat i polígons industrials, i la resta el 2014.  
 
Segons l'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, la primera fase incorporarà els barris 
que històricament han tingut més problemes de connexió, com Montilivi o Barri Vell, 
mentre que Sant Narcís i Santa Eugènia, dos dels barris més poblats, s'hauran d'esperar 
fins al 2014 per tenir fibra òptica. 
 
Faura va reconèixer la persistència de Puigdemont per aconseguir que Girona sigui, a 
dia d'avui, la segona ciutat de Catalunya a disposar d'aquesta tecnologia així com 
també que "l'atractiu de la ciutat hi ha tingut un paper clau". A més, el director general 
va destacar els avantatges que tindran per als ciutadans, les administracions i 
empreses, que guanyaran en competitivitat, productivitat i, a la vegada, convertirà 
Girona en un pol d'atracció en innovació per les facilitats que tindrà la xarxa per millorar 
"l'eficiència" i el "treball diari" de ciutadans i empresaris.  
 
Puigdemont, que amb aquest desplegament compleix amb un dels objectius del pla de 
govern, va comparar aquesta inversió amb el projecte de soterrament del tren 
convencional pel que fa als "canvis socials" que comportarà i que situaran Girona a 
l'"avantguarda" de les ciutats tecnològicament més avançades del món i un "node dins 
de l'euroregió", va assegurar. 
 
Les obres de desplegament, a més, no obligaran a perforar els carrers de la ciutat, 
segons va destacar Faura, ja que la part troncal de la infraestructura "ja la tenim 
instal·lada", més enllà de "petites rases en voreres durant un curt període de temps, 
poques hores". El director general també va posar en relleu que les obres permetran 
crear uns 60 nous llocs de treball a Girona, que se sumaran als 230 que Telefónica ja té 
a la ciutat.  
 
A banda de Girona, segons Faura, Quart també entrarà en el desplegament, mentre 
que altres poblacions com Salt, Celrà o Sarrià en disposaran en les successives etapes 
més enllà del 2014. 
 
El pla de Telefónica preveu que la meitat dels tres milions de llars de Catalunya puguin 
accedir a aquesta tecnologia a finals de 2013, un dels objectius de l'Agenda Digital 
Europea, que preveu que el 50% de les llars estiguin connectades a xarxes d'accés a 
Internet amb velocitat de 100 Mbs l'any 2020. Girona assolirà l'objectiu el 2014 al 
100% de les llars. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
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Dimecres 3 d’octubre de 2012 
 

• Més de 14.000 gironins perden la feina el setembre pel final de la temporada 
turística 

 
El nombre de treballadors que cotitza a la Seguretat Social a Girona es va desplomar el 
mes de setembre. Un total de 14.223 afiliats -la majoria cotitzaven al règim general 
però molts també com a autònoms- es va donar de baixa coincidint amb el final de la 
temporada turística. D'aquests, només 2.776 es van registrar com a aturats a les 
Oficines de Treball de Girona. Aquest desajust s'explica, en part, pel fet que la 
temporada d'estiu atrau treballadors d'altres punts de l'Estat que al setembre tornen a 
casa. D'altra banda, molts autònoms o aturats sense dret a prestació tampoc es 
registren a les Oficines de Treball. 
 
El nombre d'aturats registrats a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) 
aquest setembre a Girona ha augmentat un 5,23% en un mes, cosa que suposa 
acumular 55.821 desocupats a la demarcació, la xifra més alta d'aquest any des del 
passat mes de maig. En relació amb el setembre de l'any passat l'atur s'ha incrementat 
en 1.405 persones, un 2,58% més. L'increment percentual en relació amb l'agost és de 
lluny el percentatge més alt de totes les demarcacions catalanes i el tercer més elevat 
de tot l'Estat. 
 
Per sectors, l'atur a Girona puja al sector serveis i es redueix a la resta. L'activitat on 
més baixa l'atur és la construcció, amb 296 persones menys a les llistes del SOC, la 
indústria (-79) i el sector agrari (-68). 
 
En relació amb el conjunt de Catalunya, el nombre de persones desocupades que s'ha 
registrat a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) aquest setembre ha 
augmentat de 9.575 persones en relació amb l'agost cosa que suposa acumular 
632.457 desocupats, la xifra més alta d'aquest any des del passat mes de maig. 
 
Tot i l'increment de l'atur aquest setembre, l'augment és el mes baix que s'ha registrat 
un mes de setembre des de l'any 2007, quan el nombre de persones que es van 
inscriure a les oficines del SOC va disminuir de 9.239 persones. En relació amb el 
setembre de l'any passat l'atur s'ha incrementat en 31.527 persones, un 5,25% més. 
 
La sèrie històrica del mes de setembre a Catalunya indica que l'increment de l'atur 
d'aquest mes és el més baix que s'ha registrat un setembre des de l'any 2007, poc 
abans de l'inici de la crisi, quan el nombre de persones que es va inscriure a les llistes 
del SOC va disminuir de 9.239 persones. 
 
Des de l'any 1996, quan hi ha dades comparables del comportament de l'atur, el 
setembre ha estat un mes majoritàriament on l'atur ha augmentat. D'aquests 17 anys, 
només en 7 exercicis la desocupació registrada ha disminuït (el 2007, 2006, 2005, 
2003, 2002, 2001 i 2000). La resta d'anys l'atur sempre ha augmentat i l'any que de 
moment manté el rècord històric va ser l'any passat, el setembre del 2011, quan va 
pujar de 16.282 persones, per sobre del 2009, en el pitjor moment de la crisi, quan 
l'increment va ser de 12.223 persones. 
 
Els sindicats CCOO i UGT van destacar ahir que l'increment de l'atur al setembre 
després de la finalització dels contractes d'estiu vinculats al sector turístic posa de 
manifest la falta de reactivació econòmica a Espanya, per la qual cosa van exigir un 
canvi de polítiques, ja que les actuals "augmenten l'atur i perjudiquen les persones 
treballadores". 
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Des de la patronal Pimec Girona, van valorar negativament les dades de setembre i van 
expressar el seu malestar pel fet que "el Govern hagi eliminat gairebé totes les 
bonificacions a l'ocupació i incompleixi el seu compromís de rebaixar les cotitzacions 
socials en un 1% per al 2013". 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimecres 3 d’octubre de 2012 
 

• Les execucions hipotecàries creixen prop d'un 20% a Girona el primer 
semestre 

 
Els jutjats gironins van tramitar un total de 1.473 execucions hipotecàries -pas previ al 
desnonament- en el primer semestre de l'any, fet que suposa un creixement de gairebé 
el 20% respecte als primers sis mesos de l'any passat. 
 
Aquestes xifres s'analitzen a l'informe sobre l'impacte de la crisi en els òrgans judicials 
publicat ahir pel Servei d'Estadística Judicial del Consell General del Poder Judicial, en 
què consta com el nombre de desnonaments sol·licitats també ha estat el més gran de 
la història a tot l'Estat, 18.668 en el segon trimestre, un 13,4 % més que en el mateix 
període del 2011. En els primers sis mesos de l'any, els òrgans judicials han acordat la 
pràctica directa de 1.596 desnonaments. 
 
D'altra banda, els concursos de creditors es mantenen en xifres properes als màxims 
històrics. Segons el Poder Judicial, en el primer semestre de l'any, els jutjats mercantils 
gironins n'han tramitat 68, un menys que en el període gener- juny de l'any anterior, 
quan van marcar un rècord. 
 
Els concursos de creditors presentats als tribunals catalans durant el segon trimestre 
d'aquest any han arribat als 527, fet que suposa un 28 % més que en el mateix període 
del 2011. Catalunya és la comunitat en la qual més concursos s'han presentat en el 
període d'abril a juny, seguida, de lluny, per la Comunitat Valenciana, amb 430; Madrid, 
amb 368, i Andalusia, amb 350. 
 
Al conjunt d'Espanya, els tribunals han arribat en el segon trimestre de l'any a xifres 
"històriques", en augmentar el 35,3 % el nombre de concursos, fins als 2.666, front al 
mateix període del 2011. 
 
L'informe del Poder Judicial, coordinat pels vocals Miguel Carmona i Antonio Dorado, 
també constata que el nombre de demandes per acomiadament ha arribat a les 37.243, 
només superades històricament en el primer trimestre del 2009, cosa que representa 
un increment interanual del 30,3 %, i són Catalunya, Andalusia i Madrid les comunitats 
en què s'han superat les 6.000 demandes. A les comarques gironines, el ritme 
trimestral d'acomiadaments que passa pels jutjats socials supera els 430, en línia amb 
les xifres de l'any passat.  
 
Han descendit, per contra, les reclamacions de quantitat (38.655), xifra inferior en un 
5,2 % a la del segon trimestre del 2011. En el cas de les comarques gironines, 
aquestes reclamacions de quantitat (433 en el segon trimestre) van augmentar per 
sobre el 17%. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dijous 4 d’octubre de 2012 
 

• Els hotels de Girona han tingut un 63% d'ocupació 
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L'ocupació hotelera a l'estiu dels establiments de la ciutat de Girona ha estat del 63%. 
Segons dades de l'Associació d'Hostaleria Girona i Radial (AHGR), els establiments han 
"salvat" els mesos de juny, juliol i agost, segons assenyala el gerent de l'AHGR, Jesús 
Pastor: "Fa cinc anys que la temporada turística a la ciutat no és bona i aquest tampoc 
no ho ha estat, però com a mínim l'hem pogut salvar." El 63% d'ocupació hotelera 
significa que hi ha hagut un lleuger increment respecte al mateix període del 2011, en 
què l'ocupació va ser del 60%. 
 
Les dades dels hotels reflecteixen que el mes de juliol a Girona ha estat el millor quant 
a ocupació hotelera: al juny hi va haver un 52,05% d'ocupació; al juliol, un 68,67%, i a 
l'agost, un 68,44%. L'AHGR no té quantificat el nombre de turistes que han fet nit a la 
ciutat, però dóna per acceptables els resultats tenint presents els anys anteriors, explica 
el gerent dels hotelers de la capital del Gironès. 
 
Pastor ha explicat que, tenint en compte el context actual, alguns hotelers havien 
abaixat els preus de la temporada d'estiu. La rebaixa dels preus ha oscil·lat entre el 5% 
i el 20%. Així, a l'agost el preu més alt d'una habitació doble a la ciutat (sense tenir en 
compte l'esmorzar i l'IVA) va ser de 78,38 euros. L'any 2011 l'habitació més cara va 
costar 80,81 euros. 
 
L'AHGR, que presideix Xavier Nicolazzi, disposa de dades de l'ocupació del juny, el juliol 
i l'agost de 22 establiments. Pastor conclou que els que han acabat més satisfets són 
els de quatre estrelles i, en canvi, els que en tenen menys han tingut més dificultats per 
acabar l'estiu amb un bon balanç. L'associació té una trentena de socis, la majoria dels 
quals són de Girona, però també hi ha membres del Gironès, el Pla de l'Estany i la 
Selva. 
 
El gerent de l'Associació d'Hostaleria Girona i Radial, Jesús Pastor, ha explicat que la 
ciutat havia tingut fa cinc anys una ocupació a l'estiu d'entre el 80% i el 85%, és a dir, 
més d'un 20% que el 2012. "Fa uns anys l'ocupació de tot l'any era del 70% i ara, a 
l'estiu, és del 63%", explica de manera gràfica. Pastor assenyala que l'increment del 
3% respecte a l'any passat és una dada que amorteix l'impacte de la crisi. 
 
El gerent de l'AHGR destaca el bon resultat de les promocions amb activitats com el 
Girona 10 del gener o les campanyes per donar a conèixer Girona al sud de França o a 
Barcelona. A la capital catalana, s'hi va presentar el Temps de Flors. "Són campanyes 
temàtiques que no tenen efecte immediat, però en què amb el temps reculls el que has 
sembrat", destaca Pastor. Avui l'Ajuntament de Girona farà balanç de l'estiu turístic 
amb la regidora de Turisme, Coralí Cunyat, i l'alcalde, Carles Puigdemont. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 

Divendres 5 d’octubre de 2012 
 

• Un 60% més d'atencions a visitants respecte l'any passat 
 

L'Oficina de Turisme de Girona ha atès durant els mesos d'estiu un 60% més de 
visitants que l'estiu del 2011. En xifres absolutes, l'ajuntament diu que han passat per 
aquest punt d'informació -situat provisionalment als baixos de l'ajuntament- un total de 
33.718 persones enfront de les 20.993 de l'estiu passat. Segons l'alcalde, Carles 
Puigdemont, això és conseqüència directa de l'aposta estratègica que el consistori ha 
fet pel turisme i fruit de les accions promocionals que ha impulsat. Puigdemont ha 
destacat que, per exemple, han augmentat un 167% les consultes de ciutadans dels 
EUA o un 66% la dels turistes russos. Després dels catalans, els francesos són els que 
més ús han fet de l'oficina. 
 
El punt d'atenció per als visitants s'ha situat durant els mesos d'estiu als baixos de 
l'ajuntament, ja que l'Oficina Municipal de Turisme -la de la Rambla- ha estat en obres 
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per reformes, tot i que aquesta setmana ha tornat a obrir portes. Per aquest punt 
d'atenció i també pel Punt de Benvinguda del Barri Vell han passat durant els mesos de 
juny, juliol i setembre un total de 33.718 persones. Això representa un augment del 
60% respecte l'any passat. 
 
Aquest indicador ha fet que l'ajuntament hagi fet un balanç altament positiu de la 
temporada turística a la ciutat. Segons l'alcalde, Carles Puigdemont, aquest augment 
demostra que l'estratègia del consistori per apostar per determinats mercats turístics, 
accions promocionals i campanyes de comunicació ha tingut els seus fruits. "Aquestes 
dades ens fan estar absolutament convençuts de l'aposta estratègica que hem fet pel 
turisme, tot i que hem rebut crítiques", ha afirmat l'alcalde. 
 
Les dades sobre consultes turístiques també aporten informació sobre la procedència 
dels visitants. El turisme interior continua al capdavant del rànquing i les consultes 
turístiques dels catalans suposen el 26,95% del total, seguides per les consultes dels 
francesos (13,26%). L'alcalde ha remarcat que, tot i que el francès és un mercat 
consolidat, es demostra que hi ha marge de creixement ja que, si es comparen les 
dades amb les de l'estiu passat, hi ha hagut un creixement del 27% de públic francès 
que ha demanat informació turística. 
 
Les dades facilitades per l'ajuntament registren augments pràcticament de totes les 
nacionalitats que s'han acostat a les oficines. Per exemple, destaca que hi ha hagut un 
148% més de consultes de ciutadans madrilenys, un 167% més de ciutadans 
procedents dels EUA o un 66% de turistes russos. Per això, l'alcalde ha destacat que les 
accions que han dirigit a aquests mercats emergents han tingut efecte. 
 
Pel que fa a l'ocupació hotelera, durant l'estiu els hotels de la ciutat i de la seva àrea 
urbana han tingut una ocupació mitjana del 63,45%, tres punts per sobre que l'estiu de 
l'any passat. La regidora de Turisme i Comerç, Coralí Cunyat, ha explicat que un dels 
objectius que tenen és aconseguir que turistes com els russos, que acostumen a venir 
de visita i marxen a dormir a la Costa Brava, també pernoctin a la ciutat. 
 
Una altra dada de l'estiu assenyala que han passat pels museus de Girona, fins al 15 de 
setembre, un total de 61.384 persones, mentre que durant el mateix període de l'any 
passat van ser 51.279. Destaca l'augment al Museu d'Història de la Ciutat, on es passa 
de 7.863 a 22.229 i que la Casa Masó ha registrat 860 visites en els primers mesos de 
funcionament. 
 
Segons ha explicat la regidora de Turisme i Comerç, Coralí Cunyat, l'Ajuntament ja està 
treballant per poder ubicar a la futura estació del TAV una oficina de turisme per poder 
guiar i oferir assessorament als turistes que arribin a la ciutat amb tren o autobús. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 5 d’octubre de 2012 
 

• Crecen un 60% los visitantes atendidos en la oficina de turismo de Girona 
 

El Ayuntamiento de Girona ha presentado este jueves los datos turísticos de la 
temporada de verano 2012 y destaca el aumento del 60,6% del número de turistas que 
han sido atendidos en la oficina de turismo del consistorio, una cifra que ha pasado de 
20.993 consultas la temporada pasada a las 33.718 de estos meses de verano.  
 
En rueda de prensa en la remodelada oficina de Turismo de la Rambla de la Llibertat de 
Girona, el alcalde, Carles Puigdemont, ha atribuido este incremento a la apuesta que se 
ha hecho por la promoción del turismo como uno de los principales motores 
económicos de la ciudad. 
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La concejal de Turismo y Comercio, Coralí Cunyat, ha detallado que más de la mitad de 
las consultas hacen referencia al centro histórico de la ciudad, mientras que los turistas 
también preguntan por los museos, los comercios, la Girona judía y las calles.  
 
Otro dato a destacar es la procedencia de los visitantes: el 26,95% son del resto de 
Catalunya, seguidos de los franceses (13,26%), los holandeses (6,3%), gente del Reino 
Unido (6,23%), visitantes de la Comunidad de Madrid (5,06%), de Rusia (4,62%), 
Alemania (4,32%), el resto de Europa (3,73%) y Estados Unidos (2,88%). 
 
Ante estos datos, Puigdemont ha resaltado el incremento, en un 167%, de las 
consultas hechas por ciudadanos procedentes de los Estados Unidos, del 148% de los 
de la Comunidad de Madrid o el aumento del 66% de las preguntas hechas por 
visitantes rusos; unas cifras que son consecuencia directa de la apuesta que se ha 
hecho por las acciones promocionales.  
 
Durante lo meses de junio, julio y agosto, ha habido un promedio del 63,45% de 
pernoctaciones, lo que supone un leve aumento, del 3,18%, en relación a 2011. 
 
Este año, el consistorio ha apostado por múltiples acciones promocionales, centradas 
tanto en los operadores turísticos y agencias de viaje, como en destinos concretos, en 
la gastronomía o en los congresos, entre muchas otras.  
 
De cara a la próxima temporada, se mantendrán muchas de estas acciones e incluso se 
harán algunas nuevas, como por ejemplo una campaña específica cuando entre en 
funcionamiento la conexión por AVE. 
 
En este sentido, el Ayuntamiento está trabajando para ubicar un nuevo punto de 
información turística en la estación, ya que buena parte de visitantes llegan en tren a la 
ciudad. 
Ampliar la notícia: La Vanguardia  
 
 

Dilluns 8 d’octubre de 2012 
 

• Més turistes d'EUA i asiàtics 
 

El nombre de turistes que han visitat la ciutat de Girona aquest estiu s'ha incrementat 
un 60% respecte a l'any passat. Destaca l'important increment de visitants procedents 
dels Estats Units d'Amèrica (pugen un 167,6%), de diferents països asiàtics i d'Oceania 
(que s'incrementa un 107,7% sense tenir en compte el Japó, que per si sol ha 
augmentat el nombre de visitants un 26%), de Suècia (83,2%) i de Rússia (66%). Els 
turistes procedents de diferents poblacions catalanes també augmenten 
considerablement (105,4%), així com d'altres punts de l'Estat com són comunitat de 
Madrid (148,1%), Aragó (115,3%), el País Valencià (104,1%) i de les Illes Balears 
(107,7%). En xifres globals, pel que fa a la procedència dels visitants, les persones 
provinents de la resta de poblacions de Catalunya, són l'origen majoritari (amb 6.952 
persones ateses i un 26,95% del total, seguits pels visitants francesos (5.440 i 
13,26%), dels Països Baixos (6,3%), del Regne Unit (6,23%), de la Comunitat de 
Madrid (5,06%) i de Rússia (4,62%)  
 
La regidora de Turisme i Comerç, Coralí Cunyat, va donat a conèixer ahir les dades del 
balanç de la temporada turística de l'estiu a la renovada oficina de turisme de la 
Rambla. En concret, l'Oficina Municipal de Turisme ha rebut 33.718 visitants entre els 
mesos de juliol i setembre d'aquest estiu, una xifra que representa un augment del 
60% respecte als mateixos mesos de l'any anterior, quan es van comptabilitzar 20.993 
visitants.  
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Els augments es poden explicar, entre d'altres motius, per les recomanacions de Girona 
com a destí turístic fetes per la guia de viatges americana Frommer's i per la revista 
National Geographic durant la passada primavera, segons l'equip de govern, i per la 
presència en diverses fires, en el segon, fet que "demostra que les nostres accions 
comencen a funcionar", segons va assenyalar la regidora Coralí Cunyat. "Aquells 
mercats que ja eren madurs, estan demostrant possibilitat de creixement, com és el cas 
francès, i aquells mercats que no existien són mercats clarament emergents, com és el 
cas rus o el cas americà", va subratllar l'alcalde, Carles Puigdemont. 
 
Tant Coralí Cunyat com l'alcalde van ressaltar que l'increment "confirma les polítiques i 
les inversions que estem destinant per fer del turisme un dels motors econòmics 
importants de la ciutat i per demostrar que hi ha potencial de creixement i confiança en 
el producte turístic gironí". Puigdemont va indicar que "ha vingut més gent i hi ha hagut 
més pernoctacions, i a més ha vingut gent d'aquells mercats que ens interessen 
especialment, que hem estat treballant i en els quals hem estat invertint. Aquest 
increment hi és perquè hi ha una aposta decidida, desacomplexada, de treballar en 
aquest sector perquè això tingui un resultat positiu per a la ciutat de Girona".  
 
En l'oficina de turisme, pràcticament la meitat de les consultes feien referència al centre 
històric (16.651 consultes, que representen el 49,51%). Altres destacades consultes 
feien referència al museus (11,93%), comerç (6,82%), la Girona jueva (6,45%), carrers 
concrets (5,48%) i a gastronomia (4,39%).  
 
Les visites als museus pugen en general, tot i que al Museu del Cinema i al Patronat del 
Call Jueu hi ha un petit descens. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 10 d’octubre de 2012 
 

• L'aeroport de Girona creix en usuaris un 12,9% al setembre 
 

L'aeroport de Girona ha experimentat un creixement d'un 12,9 per cent en nombre 
d'usuaris el setembre passat respecte a les xifres del mateix mes de 2011, segons ha 
informat Aena. Un total de 345.117 passatgers van utilitzar les instal·lacions d'aquest 
aeroport de la Costa Brava el mes passat, mentre que la xifra de vols també va créixer 
un 19,5 per cent fins arribar als 2.828. 
 
L'augment de passatgers es deu especialment a l'experimentat en les rutes nacionals, 
amb un total de 29.864 que suposen un increment del 328,5 per cent. El nombre 
d'usuaris en l'acumulat d'any és de 2.371.553, un 7,2 per cent més que en el mateix 
període de 2011. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 10 d’octubre de 2012 
 

• La compra d'habitatge torna a créixer a Girona 
 

Canvi de tendència en l'evolució del mercat de l'habitatge. El passat agost es van 
vendre a Girona 669 habitatges, un 21% més que en el mateix mes de l'any passat. 
Malgrat aquest important creixement, que els experts atribueixen a l'anticipació de les 
compres per la pujada de la fiscalitat, en l'acumulat de l'any el nombre d'operacions 
encara cau prop d'un 3%. En el conjunt de Catalunya, les vendes van augmentar a 
l'agost un 3,3% en línia amb les dades del conjunt de l'Estat (3%). 
 

 89

http://www.diaridegirona.cat/girona/2012/10/05/mes-turistes-deua-asiatics/584610.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2012/10/10/laeroport-girona-creix-usuaris-129-al-setembre/585489.html


El repunt de les transaccions s'explica per l'anticipació de moltes operacions de compra 
per evitar la pujada de l'IVA del 4% al 10% per a l'habitatge nou i la supressió de la 
deducció per habitatge habitual des de 2013. 
 
El soci director d'Horizone] Consulting Immobiliari, Julio Gil, va assenyalar que aquest 
increment "pot deure's a l'avançament de les compres" per esquivar aquest enduriment 
de la càrrega fiscal sobre els habitatges. 
 
En aquest sentit, va recalcar que es tracta d'un canvi de tendència "conjuntural que 
anirà en detriment de les compravendes que es formalitzin a partir de gener". 
 
En el mateix sentit, es va pronunciar el director general de Negoci d'Aguirre Newman, 
Àngel Serrano, que també va afegir-hi un element més: L'"increment de la demanda 
internacional", encoratjada per la caiguda dels preus dels habitatges de la banca. 
 
Per la seva part, el CEO de fotocasa.es, David González, creu que l'increment de les 
transaccions "confirma que les mesures governamentals estan precipitant la decisió de 
compra entre les persones que tenien en perspectiva adquirir un habitatge en els 
pròxims mesos" 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Diumenge 14 d’octubre de 2012 
 

• La Girocleta toca sostre 
 

Després de dos anys consecutius guanyant usuaris -353 durant el 2010 i 404 durant el 
2011-, el nombre de persones que es donen d'alta a la Girocleta s'ha estancat durant 
aquest 2012: entre febrer i setembre, només s'hi han afegit vuit persones. Segons el 
regidor de Mobilitat, Joan Alcalà (CiU), això es deu a diversos factors, entre ells la crisi 
econòmica, que fa que molta gent s'hagi quedat sense feina i ja no necessiti la bicicleta 
per desplaçar-se. De fet, es mostra satisfet que la xifra total d'usuaris -1.695 persones- 
no hagi disminuït malgrat les difícils circumstàncies econòmiques. El govern municipal 
afirma que continua "creient en el sistema", però reconeix que aquest s'ha vist molt 
perjudicat pels problemes informàtics que l'afecten des de fa temps i pels quals ja s'ha 
disculpat. Per això, malgrat que la seva voluntat és buscar un espònsor per frenar el 
dèficit que genera -d'uns 195.000 euros anuals-, la idea s'ha anat posposant fins que el 
servei sigui òptim. 
 
Malgrat que el nombre d'usuaris de la Girocleta s'hagi estancat, el nombre de viatges 
diaris no ha disminuït, sinó que ha anat creixent de forma sostinguda. De fet, l'any 
passat es van arribar als 800 usos diaris durant els dies laborables d'octubre i 
novembre. Això és l'equivalent a cinc usos diaris per bicicleta. "Si això vol dir que són 
800 trajectes de cotxe que s'eviten a la ciutat, ja és tot un benefici", assenyala Alcalà. 
El problema és, tanmateix, que una errada del programa informàtic inutilitza tot sovint 
les bicicletes. Concretament, quan l'usuari intenta agafar-la, el programa registra que 
no n'hi ha cap i, per tant, no deixa desenganxar-la. 
 
El consistori és conscient del problema -Alcalà, de fet, assenyala que hi és des que ell 
va entrar com a regidor, el maig de 2011- i porta mesos analitzant cada estació per tal 
de posar-hi remei. "Però de moment no ens n'hem sortit", assenyala. 
 
Un altre problema que la Girocleta ha d'afrontar és el vandalisme. "Hi ha nits en què es 
destrossen sis o set bicicletes", indica Alcalà. Per això, les que s'han comprat noves 
estan més reforçades. D'altra banda, el consistori vol incentivar el transport sobre dues 
rodes tot ?obrint més carrils bici, per tal que els usuaris puguin circular de forma segura 
i no pugin a les voreres. A més, per tal de "generar confiança" entre els ciutadans, 

 90

http://www.diaridegirona.cat/economia/2012/10/10/compra-dhabitatge-torna-creixer-girona/585403.html


l'equip de govern no preveu "de moment" apujar-ne les tarifes. Alcalà confia que la 
gent respondrà i que el sistema continuarà funcionant. 
 
La Girocleta es va posar en funcionament el setembre de 2009 amb vuit estacions, 205 
aparcaments i 160 bicicletes. L'any següent s'hi van afegir dues estacions noves (les de 
Lluís Pericot i plaça Miquel de Palol), es van comprar cent noves bicicletes i es van 
ampliar dues estacions més, amb deu aparcaments cadascuna. Finalment, aquest 
passat mes de juny s'hi van afegir les estacions de Marquès de Camps i Rambla Xavier 
Cugat. Així doncs, en aquests moments hi ha 200 bicicletes, de les quals 140 es troben 
permanentment al carrer. 
 
Les estacions més utilitzades són les de plaça Catalunya, la biblioteca Ernest Lluch i la 
Renfe, mentre que les que reben menys usuaris són les més allunyades del centre de la 
ciutat: la de la biblioteca Antònia Adroher (Taialà) i Fontajau. Els usuaris de la Girocleta 
procedeixen de 70 municipis diferents, tot i que la gran majoria -un 86%- procedeixen 
de Girona ciutat. Pel que fa a les edats, el principal grup d'usuaris té entre 25 i 34 anys 
(un 36,1% del total), mentre que el segon gran grup és el d'entre 35 i 44 anys 
(29,5%). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dilluns 15 d’octubre de 2012 
 

• L'estació a l'aeroport del TAV tindria 310.000 usuaris 
 

L'estació del TAV a l'aeroport de Girona ha de ser un dels elements estratègics que han 
de permetre estabilitzar les instal·lacions i, a mitjan termini, augmentar el nombre de 
viatgers. Amb la posada en servei dels serveis Avant en les vies d'alta velocitat entre 
Figueres, Girona i Barcelona, la planificació de la Generalitat ja hi va incloure des de 
bon principi el baixador de l'aeroport de Girona. Això tenia l'objectiu de millorar les 
connexions de l'aeroport amb Girona i Figueres i, sobretot, Barcelona, per intentar 
atraure i fidelitzar més companyies aèries, sobretot de baix cost. A més, així s'obria la 
possibilitat a usuaris dels trens Avant de la Selva, el Baix Empordà i el Gironès d'agafar 
el tren sense haver d'entrar a Girona ciutat. De fet, la Generalitat calcula que podrien 
utilitzar l'estació més de 310.000 viatgers anuals, i que les obres per fer l'estació 
costarien cap a 9 milions d'euros. 
 
D'aquesta manera, al febrer passat la direcció general de transports i mobilitat del 
Departament de Territori i Sostenibilitat va encarregar la redacció de l'estudi informatiu 
del projecte, que ja està en la fase final, i que aviat se sotmetrà al procés d'avaluació 
ambiental abans que surti a exposició pública. Per fer aquesta estació es vol aprofitar el 
punt d'avançament i estacionament de trens que es va fer a la via del TAV a l'altura de 
l'aeroport, amb unes característiques tècniques que permeten convertir aquest punt en 
estació, ja que s'hi van construir quatre vies. Per això caldria adequar les dues andanes 
laterals de 400 m i construir-hi els accessos per als viatgers, amb un pas inferior. A 
més, s'hauria de construir una petita estació d'uns 700 m² per als serveis bàsics i 
comercials, i en el projecte també s'hi preveu fer un aparcament per a vehicles que en 
una primera fase tindria 330 places, amb espai també per a busos i taxis. També es 
preveu adaptar-hi les connexions viàries amb la carretera de Vilobí a l'aeroport, que 
seria per on s'hauria de connectar l'estació amb la terminal. En aquest punt hi ha dues 
alternatives, l'una amb l'estació al nord de la via i l'altra amb l'equipament al sud. 
 
El viatge amb el servei de trens Avant entre l'aeroport i Barcelona seria de 37 minuts, la 
meitat dels 75 minuts que triga ara per ara el servei d'autobusos. Per això, es preveu 
que podrien utilitzar aquest servei prop de 120.000 persones amb Barcelona. Amb 
Girona, cap a 15.000 amb la resta de Catalunya i uns 175.000 de la resta de l'Estat, 
amb la qual cosa l'aeroport augmentaria considerablement la seva àrea d'influència. 
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Tot i que encara no ha acabat la temporada d'estiu del 2012 i que s'està pendent de si 
l'augment de taxes a l'aeroport de Girona es fa efectiu, a Ryanair ja han començat a 
vendre bitllets per a diverses rutes des de l'aeroport de Girona. A part del nou vol amb 
Dortmund anunciat fa pocs dies, les connexions amb Düsseldorf, Frankfurt, Dublín, 
Colònia, Estocolm Vasteras o Manchester ja tenen les rutes carregades en la 
programació per a l'estiu vinent, a partir de mitjan març o final de març en funció del 
vol. També es poden comprar bitllets per als aeroports de Londres Luton i Stansted, 
que tornaran a tenir un vol diari cadascun. De fet, la programació que per ara ha posat 
a la venda Ryanair en aquestes rutes és molt semblant a la d'aquesta temporada 
d'estiu, que s'acaba a final de mes. Encara falta concretar, però, la majoria de rutes. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dilluns 15 d’octubre de 2012 
 

• Girona és on puja més el percentatge de desocupats 
 

La demarcació de Girona és on s'ha incrementat més l'atur al setembre de tot 
Catalunya percentualment, amb el 5,23% en relació amb l'agost. En xifres absolutes, 
l'atur ha augmentat de 2.776 persones a Girona, segons ha registrat el Servei 
d'Ocupació de Catalunya (SOC). Pel que fa al nombre total de desocupats que consten 
actualment a les comarques gironines és de 55.821, dada que representa un 2,58% 
més que un any abans i la més alta des del maig passat. Per sectors, l'atur a les 
comarques gironines puja al sector serveis (3.220 desocupats més) i es redueix a la 
resta. L'activitat en què més baixa l'atur és la construcció, amb 296 persones menys a 
les llistes del SOC, la indústria (-79) i el sector agrari (-68). Del total de desocupats, 
15.531 són d'origen estranger, i gairebé la meitat provenen del sector serveis, seguit 
per la construcció, d'una banda, i pels que no tenen una ocupació anterior o han 
treballat a la indústria, de l'altra. 
 
Quant a la contractació, durant el setembre s'han fet a la demarcació 225 contractes 
nous, la qual cosa suposa un 1,57% més que a l'agost, però representa la baixada d'un 
13,04% respecte al mateix període fa un any. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dilluns 15 d’octubre de 2012 
 

• El preu mitjà dels cotxes de segona mà a Girona cau un 3,3% 
 

El preu mitjà dels cotxes de segona mà es va contraure un 3,3% a les comarques de 
Girona durant els nou primers mesos de l'any, situant-se així en 10.362 euros, mentre 
que la mitjana en el conjunt d'Espanya es va reduir un 5,2%, fins a l'entorn dels 12.500 
euros, fet que suposa accelerar la seva caiguda en la recta final de l'any coincidint amb 
l'agreujament de la crisi. Són dades d'AutoScout 24, el descens de les vendes és també 
atribuïble a la caiguda de la demanda i a la falta de finançament, fet que estaria 
propiciant les compres de vehicles d'alta edat i baix preu fàcilment pagables al comptat. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimarts 23 d’octubre de 2012 
 

• Un 48% dels desocupats a Girona fa més d'un any que no treballen 
 

Gairebé la meitat de les persones aturades de la ciutat de Girona fa més d'un any que 
no tenen feina. Aquesta és una de les conclusions més preocupants que es desprèn 
d'un complet estudi elaborat per l'Ajuntament de Girona basat en més de 2.300 
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enquestes i amb l'objectiu d'obtenir una radiografia exacte del mercat laboral de la 
ciutat. 
 
La crua realitat de la crisi econòmica i la destrucció dels llocs de treball es palesen amb 
les dades del temps que els ciutadans sense feina porten a l'atur. Els resultats de la 
mostra indiquen que un de cada cinc aturats a la capital gironina fa entre un o dos any 
que està sense feina, però és que un 18% més fa entre dos i cinc anys que no tenen 
un lloc de treball i un 11% més ja fa cinc anys que no tenen manera de trobar feina. En 
un 22,6% dels casos, fa menys de mig anys que s'han quedat sense treball, mentre 
que un 13,8% fa entre set mesos i un any que no tenen feina. La tinent d'alcalde 
d'Empresa i Ocupació, Marta Madrenas es va mostrar preocupada per l'alt percentatge 
"d'aturats de llarga durada" a la ciutat i va subratllar que "la formació és l'element clau 
per revertir aquesta radiografia actual". 
 
En aquest sentit, les xifres són concloents, ja que entre les persones que no arriben a 
tenir l'ESO o el graduat escolar, l'índex d'aturats és del 38,3%, mentre que ENTRE els 
que assoleixen aquest títol bàsic el percentatge es manté per sobre del 31,8%. Per 
contra, dels titulats universitaris només un de cada deu es troba sense feina, i dels qui 
han acabat el batxillerat o uns estudis postobligatoris, l'atur només és del 14%, mentre 
que és d'un 21% per als que han fet formació professional. 
 
L'enquesta feta ha permès revelar que la ciutat té més aturats del que diuen les dades 
oficials. Així, mentre que les xifres parlen de 7.251 aturats, l'estudi situa la xifra 
d'aturats em les 9.488 persones, un 24,12% de la població activa. Per això, l'alcalde de 
Girona, Carles Puigdemont, admet que "la fotografia empitjora les conclusions i dades 
que teníem fins ara, però té molt valor aquesta eina per planificar les polítiques més 
adequades". Per exemple, l'equip de govern ja té previst sol·licitar una subvenció d'uns 
300.000 euros per a programes dirigits a persones amb atur de llarga durada, entre 
d'altres actuacions a realitzar. 
 
Puigdemont es va mostrar sorprès que el consistori "no disposés d'una eina com 
aquesta, amb un anàlisi aprofundit de la situació, fins i tot, per barris". El consistori vol 
implicar a tots els agents econòmics i socials per revertir la situació, tal i com va 
expressar en l'impuls de l'agència de promoció econòmica que ha d'establir les línies 
per revertir aquestes xifres. 
 
Els majors de més de 45 anys són el col·lectiu més vulnerable, ja que solen arrossegar 
càrregues familiars que se sumen a les dificultats per tornar a trobar feina. Suposen un 
38,9% dels aturats. 
 
Un de cada tres gironins sense feina són estrangers. L'estudi realitzat xifra ens 3.050 el 
nombre de ciutadans d'altres països sense feina i representen un 32,15% del total 
d'aturats. 
 
Per barris, Santa Eugènia i Can Gibert té unes 3.640 veïns a l'atur, un 32% de la 
població activa del barri. L'Eixample té prop de 5.500 aturats, per bé que és un 19% 
del total de la població. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dijous 25 d’octubre de 2012 
 

• El 65% dels alumnes de la UdG més grans de 50 anys són dones 
 

Un any més i des del 2005, la Universitat de Girona (UdG) manté el programa per a 
alumnes més grans de 50 anys, que en l'edició actual té 116 alumnes, 31 dels quals de 
nou accés -la majoria tenen entre 60 i 70 anys-. Dels inscrits, el 65% són dones i 
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provenen dels sectors de l'administració i la banca, seguides de professionals de 
l'educació i l'empresa, i del món de la sanitat i la farmàcia. 
 
El programa per a la gent gran triplica el nombre d'inscrits de la primera edició (31), el 
curs 2005-2006. El director del programa, Josep Torrellas, assegura que la iniciativa 
"proporciona un espai per al coneixement, la reflexió i el diàleg intergeneracional que, a 
diferència dels estudis reglats, no du cap a la professionalització". 
 
En l'acte d'ahir a la Facultat de Lletres, hi van ser presents, entre altres, el vicerector de 
Relacions Institucionals, Joaquim M. Puigvert, i el director del Parc Científic i Tecnològic, 
Pere Condom. Puigdemont es va mostrar sorprès que el consistori "no disposés d'una 
eina com aquesta, amb un anàlisi aprofundit de la situació, fins i tot, per barris". El 
consistori vol implicar a tots els agents econòmics i socials per revertir la situació, tal i 
com va expressar en l'impuls de l'agència de promoció econòmica que ha d'establir les 
línies per revertir aquestes xifres. 
 
Els majors de més de 45 anys són el col·lectiu més vulnerable, ja que solen arrossegar 
càrregues familiars que se sumen a les dificultats per tornar a trobar feina. Suposen un 
38,9% dels aturats. 
 
Un de cada tres gironins sense feina són estrangers. L'estudi realitzat xifra ens 3.050 el 
nombre de ciutadans d'altres països sense feina i representen un 32,15% del total 
d'aturats. 
 
Per barris, Santa Eugènia i Can Gibert té unes 3.640 veïns a l'atur, un 32% de la 
població activa del barri. L'Eixample té prop de 5.500 aturats, per bé que és un 19% 
del total de la població. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Divendres 26 d’octubre de 2012 
 

• La UdG té 22% més d'alumnes de grau 
 

El nombre d'estudiants matriculats en estudis de grau i antigues llicenciatures a la UdG 
ha crescut enguany un 21'7% (9.475 respecte dels 7.784 del curs passat); de la 
mateixa manera ho han fet el nombre de crèdits, aproximadament en la mateixa 
proporció, (534.563 respecte els 443590 del curs passat). Aquestes són algunes de les 
dades donades a conèixer al Consell de Govern, que va presentar ahir l'informe sobre la 
matrícula de grau i la programació de graus i màsters 2012-2013. 
 
Així mateix, hi ha hagut un total de 2692 estudiants matriculats de nou accés, dels que 
més del 80% havia demanat la UdG com a primera opció. Les titulacions que al final del 
procés d'assignació s'han quedat en una nota de tall més alta són Medicina, 
Biotecnologia i Educació Infantil (9'042). 
 
D'altra banda, l'ajuntament de Girona i la UdG han sumat esforços per convertir la 
ciutat en un pol d'atracció universitària. L'objectiu és que col·laborin i creïn sinèrgies 
per impulsar, per una banda, un model de ciutat universitària i, per l'altra, d'universitat 
imbricada a la Girona que l'acull. 
 
D'una primera trobada ja n'ha sortit una proposta ferma: crear un grup de treball mixt 
que explorarà àmbits de col·laboració a impulsar i els plasmarà a l'informe, Girona, 
universitat i ciutat. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Divendres 26 d’octubre de 2012 
 

• El Trueta va tenir el 2011 més altres quirúrgiques que mèdiques 
 

Durant el 2011 hi va haver un increment del 0,4% de l'activitat quirúrgica a l'hospital 
Josep Trueta de Girona, amb 9.326 operacions realitzades, sense tenir en compte la 
cirurgia menor ambulatòria. Aquesta dada es va fer pública en l'última memòria de 
l'ICS, corresponent a l'exercici del 2011. Per primera vegada en tota la seva història, 
segons destaca l'Institut, el Trueta va comptabilitzar més altes quirúrgiques que no pas 
mèdiques, en concret el 51% de altes. Per altra banda, també es van reduir les altes 
hospitalàries (17.279), les urgències assistides (64.927) i l'activitat ambulatòria 
(210.891 visites realitzades). L'ICS destaca l'activitat desenvolupada en telemedicina, 
amb un total de 12.473 actuacions. Pel que fa a l'estat d'execució del pressupost, entre 
altres dades. Durant el 2011 es van destinar a l'àrea de Girona 231.530.872 euros, xifra 
que representa un 9% menys que el 2010 (253.186.746). Desglossat, a l'atenció 
primària gironina es van destinar 102.682.377 euros (uns vuit milions menys), i a 
l'hospital Josep Trueta, 128.848.495,58 euros (un 10% menys). 
 
Un altre fet important del 2011 ha estat la consolidació del paper de referència que ha 
de complir l'hospital universitari de Girona Josep Trueta dins la regió sanitària. "La 
mostra més clara ha estat l'increment en un any del 7,5% de la complexitat", destaca la 
memòria de l'ICS. En aquest sentit, exposa que en els darrers anys s'ha posat en marxa 
la cirurgia cardíaca, mentre que la cirurgia oncològica s'ha incrementat d'un 38,6%. 
 
En l'àmbit de l'atenció primària, els resultats d'activitat i assistencials han estat molt 
similars a l'any anterior, amb un total de 3.606.982 visites. L'atenció domiciliària, en 
canvi, ha crescut un 3,5%, amb 97.385 visites. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dissabte 27 d’octubre de 2012 
 

• En cinc anys s'han destruït a Girona més de 5.300 pimes 
 

La patronal Pimec calcula que des de l'inici de la crisi fins a final d'aquest 2012 hauran 
tancat un total de 5.324 petites i mitjanes empreses a les comarques gironines, un 
10% menys de les que hi havia aleshores (56.762), i s'hauran destruït 42.764 llocs de 
treball. Aquestes xifres les va exposar ahir el president de Pimec Girona, Iñaki Frade, 
durant la presentació de l'Anuari de la pime catalana 2012. Per a Frade, la situació "es 
dramàtica" i l'única solució per fer créixer les pimes és que s'obri l'aixeta al 
finançament. 
 
Per a Frade, els llocs de treball se seguiran perdent perquè el tancament d'empreses no 
s'atura i, a més, els nous negocis que es creen ara son de microempreses. "Per cada 
dues pimes que cauen amb setze treballadors de mitjana, se'n crea una amb un sol 
empleat", va dir. 
 
Segons constata l'anuari, dels diferents sectors d'activitat, en el darrer any només n'hi 
ha dos on les pimes han guanyat ocupació: l'hostaleria i el serveis a les persones. "A 
l'hora de muntar una empresa la gent opta per obrir bars, cuidar persones o netejar 
escales", va assegurar Frade, que va afegir-hi que la situació és "dramàtica". 
 
Pel que fa a la rendibilitat econòmica de les pimes, l'estudi preveu que a final d'any 
estigui en un 2,85%. Això, segons explica el responsable d'estudis de Pimec, Moisès 
Bonal, "deixa molts negocis a l'estacada". Per això, Frade va aprofitar per reclamar que, 
d'una vegada per totes, l'empresa tingui accés al finançament. 
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Pimec Girona també ha donat a conèixer els resultats de l'enquesta que Pimec va fer a 
empresaris catalans perquè valoressin l'entorn polític actual. De les 2.224 enquestes 
que es van fer arreu de Catalunya, un 11,2% són de les comarques gironines. Destaca 
que el 83,2% dels empresaris gironins aposten per un estat propi, i que un 68% dels 
enquestats els preocupa poc o gens que, en un futur, hi pugui haver un boicot. Per la 
seva part, el 97,02 % dels enginyers industrials que també han respost una enquesta 
es decanta pel sí, mentre que tant sols un 2,8 % pel no. Tot i que l'enquesta fins ara 
l'ha resposta un 20% del col·legi, es considera representativa. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimarts 30 d’octubre de 2012 
 

• L'atur baixa el juliol en 1.190 persones a Girona i suma cinc mesos a la 
baixa 

 
Les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya a Girona s'han reduït de 1.190 aturats el 
mes de juliol, un dels mesos en què tradicionalment més cau la desocupació degut a la 
contractació de les empreses turístiques. Amb un descens de 2,2% respecte al juny, 
Girona es converteix en la demarcació catalana on més ha caigut l'atur i acumula el 
cinquè descens mensual consecutiu situant el total de desocupats a la demarcació en 
52.134 persones, un nivell anterior al setembre de 2011. 
 
Malgrat els últims descensos de l'atur, el mercat de treball gironí continua en hores 
baixes ja que en termes anuals la desocupació ha crescut un 5,6% amb 2.764 persones 
més inscrites a les oficines d'ocupació respecte el juliol del 2011. Al conjunt de 
Catalunya, l'atur baixa el juliol de 784 persones, un 0,13%, i situa la xifra total en 
614.792 desocupats. També en aquí s'acumulen cinc mesos seguits de davallada. Al 
conjunt de l'Estat l'atur disminueix de 27.814 persones respecte el juny (0,6%) i situa 
el total de desocupats en 4.587.455 persones, acumula quatre mesos consecutius de 
caigudes. 
 
De les dades del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social es pot observar que l'atur a la 
província de Girona cau en tots els sectors, sobretot als serveis (-874 persones) i el 
col·lectiu de persones sense feina anterior (-191 persones). En la resta de sectors, la 
davallada del nombre de desocupats és més discreta. 
 
Pel que fa al volum total de desocupats, el sector serveis continua liderant el nombre 
d'aturats a la demarcació (30.087) per davant de la construcció (10.576), la indústria 
(6.975) i l'agricultura (1.505). Per sexes, l'atur masculí a la demarcació se situa en 
27.981 persones, un 2,07 per cent menys que el juny; i el femení en 24.153 persones, 
el que representa un retrocés del 2,42 per cent respecte el mes anterior. 
 
Finalment, l'atur juvenil també ha retrocedit a la demarcació durant el setè més de 
l'any. El nombre de treballadors menors de 25 anys sense feina a la demarcació s'ha 
reduït en un 10,57 per cent. 
 
Durant el mes de juliol ha crescut la contractació a la província de Girona. No obstant 
nou de cada deu d'aquests nous contractes són temporals, la majoria de només un mes 
de durada -ja que s'han firmat en el sector turístic-, assegura UGT. Segons les dades 
del ministeri d'Ocupació, a la demarcació de Girona la contractació ha augmentat el 
juliol un 19,94% respecte el juny. En total es van signar 25.629 contractes, 4.261 més 
que el mes anterior. 
 
L'elevada contractació temporal preocupa als sindicats. UGT i CCOO de Catalunya van 
lamentar ahir l'escassa caiguda de la taxa d'atur en el conjunt de Catalunya durant 
juliol i van sol·licitar la pròrroga del programa Prepara, que finalitza l'agost, davant de 
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l'increment de persones que han finalitzat aquesta prestació econòmica per 
desocupació. 
En sengles comunicats, els sindicats van reiterar que, si durant la temporada d'estiu, la 
taxa d'atur cau en 784 persones, es desprèn com la reforma laboral plantejada pel 
Govern espanyol no ha contribuït en la reducció de l'atur i segueix penalitzant les dones 
i els joves. 
 
Per la seva banda, la patronal Pimec va valorar "de manera negativa l'increment 
interanual del nom d'aturats", tot i que juliol ha estat el cinquè mes consecutiu en què 
s'ha registrat un descens de l'esmentada taxa. La secretària d'Ocupació i Relacions 
Laborals de la Generalitat, Esther Sánchez, va considerar que el descens de l'atur 
registrat el juliol era positiu però va puntualitzar: "No permet dir que estiguem davant 
d'una tendència de recuperació". A més va admetre que els indicadors més rellevants 
que mesuren l'estat del mercat laboral "no són bons". 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dijous 1 de novembre de 2012 
 

• Un 38% més de joves que van a l'estranger a treballar 
 

La crisi econòmica i la impossibilitat de trobar feina està provocant que els joves 
gironins menors de 34 anys optin per marxar a treballar a l'estranger. Segons un estudi 
que ha elaborat la UGT, els joves de les comarques gironines que han marxat a 
treballar a l'estranger han augmentat un 37,40% en els darrers tres anys (només el 
darrer any aquesta xifra és d'un 13,40%). La gran majoria dels joves (més d'un 60%) 
ha triat algun país europeu -sobretot França, Alemanya o Suïssa-, un 23,64% se'n va a 
provar sort a l'Amèrica Llatina, seguit per Amèrica Central i del Nord, Àsia, Àfrica i, 
finalment, Oceania. 
 
Si l'any 2009 hi havia 2.211 nois i noies de la demarcació gironina que havien optat per 
emigrar, ara aquesta xifra ja se situa en 3.038. I en total, com recull l'estudi de la UGT, 
aquest col·lectiu representa el 22% dels gironins joves que han decidit marxar a 
guanyar-se la vida fora de l'Estat espanyol (13.826 persones). A aquest col·lectiu de 
joves que resideixen a l'estranger se li han d'afegir els qui marxen becats amb 
programes que fomenten les pràctiques a l'estranger i que com que fan una estada 
limitada no figuren al registre del padró, segons apunta l'estudi. 
 
El portaveu de l'Avalot- Joves de la UGT de Catalunya, Daniel Garcia, va assegurar ahir 
que la majoria dels qui se'n van tenen titulacions mitjanes o superiors. És a dir, o són 
graduats universitaris o bé tenen una FP de grau superior, i, per això, Garcia ho 
defineix com una "fugida de talents". "Es tracta de gent amb un nivell d'estudis entre 
mitjà i superior, molts dels quals aprofiten els contactes que han fet durant la seva 
formació per aconseguir un contracte", va indicar Garcia. A més, el portaveu de l 
'Avalot també explica que un gran gruix dels joves emigrants han encadenat contractes 
precaris o bé son aturats de llarga durada; és a dir, que ja porten més d'un any sense 
treballar. 
 
L'estudi de la UGT també posa damunt la taula que les comarques gironines són la 
demarcació de Catalunya on hi ha més joves que emigra per buscar feina. Segons 
Garcia, això s'explica per dos motius: per la proximitat amb França i per l'alt pes que té 
el turisme a l'economia gironina. "Això fa que aquells joves que tenen idiomes escullin 
anar a provat sort a l'estranger", va concloure. 
 
L'estudi de la UGT afirma que el 44% dels joves espanyols d'entre 25 i 29 anys té una 
ocupació per sota del seu nivell d'estudis -es basen en un estudi publicat per l'OCDE el 
setembre de 2010-. "El nostre model productiu, basat en la construcció, el turisme de 
sol i platja i les empreses que volen competir amb mà d'obra barata i productes de poc 
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valor afegit no és capaç de donar una resposta als joves que durant anys s'han format i 
especialitzat", va dir el portaveu d'Avalot. que va assegurar que l'equació formació més 
esforç més èxit ja no és compleix a l'Estat. 
 
A Girona el setembre de 2012 hi havia 55.821 persones a l'atur, de les quals 17.350 
tenen menys de 34 anys. La taxa d'atur a la demarcació el tercer trimestre se situa en 
el 21,9%. 
 
Segons dades de l 'Observatori d'Empresa i Ocupació, a Girona, els joves de fins a 34 
anys que tenen estudis professionals superiors o universitaris, o bé els estant cursant, i 
que estan inscrits a l'atur, el setembre de 2011 eren 2.264, i el setembre del 2012 en 
són 2.625. Aquestes xifres representen un increment del 13,76% en un any. Aquest 
augment, però, en el global de Catalunya és del 9,37%. 
 
Des de la UGT han denunciat que les empreses veuen els joves com una despesa i no 
com una inversió. "Els joves són el principal actiu i el principal aval d'un país", diuen. 
Els contractes que normalment s'ofereixen als joves, segons la UGT, són temporals, i 
els salaris, baixos. "A Catalunya el salari mitjà brut anual dels joves era, el 2010, de 
8.422 euros. En canvi, a Alemanya, de 35.000", va dir. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 

Dissabte 3 de novembre de 2012 
 

• Girona lidera el descens de vendes de cotxes a Catalunya el mes d'octubre 
 

Girona va tancar el mes d'octubre amb un descens de les vendes de turismes i tot 
terrenys del 27,54%, el mes elevat de les quatre demarcacions catalanes. Segons 
dades de les diferents patronals del sector, durant l'octubre es van matricular a Girona 
655 automòbils, la majoria (463) comprats per particulars, i la resta per empreses 
(192). En l'acumulat de l'any, a Girona les vendes cauen un 12,8%, acusant sobretot la 
baixada del mercat d'empreses (-21%). 
 
En el que portem d'any, Citroën és la marca amb un volum més gran de vendes a 
Girona, amb 662 unitats matriculades. La segueixen Volkswagen (626), Peugeot (589), 
Seat (580) i Nissan (562). 
 
En el conjunt de Catalunya les vendes van caure un 18,6% en relació al mateix mes de 
l'any anterior, mentre que en l'acumulat de l'any el descens és del 9,3%.  
 
A tot Espanya, el mercat d'automòbils persisteix en la seva forta crisi, en comptabilitzar 
a l'octubre 44.873 matriculacions, un 21,7% menys que les 57.278 del mateix mes de 
2012. 
 
Octubre ha estat el primer mes de vigència del Pla PIVE i, segons les fonts informants, 
es registren més de mil reserves diàries, de manera que en 15 dies, tenint en compte 
que únicament n'hi ha hagut 8 d'efectius, s'han comptabilitzat més d'11.000 reserves, 
que es traslladaran als resultats de matriculacions en els pròxims mesos de novembre i 
desembre. 
 
Els concessionaris catalans asseguren que han vist augmentades les visites de 
compradors i les reserves de vehicles gràcies a la posada en marxa del pla d'ajudes a la 
compra, tot i que "no hi ha hagut temps material" de traduir aquestes reserves en 
dades de mercat, tenint en compte que només hi ha hagut vuit dies laborals efectius. 
 
És per això que el Gremi del Motor de Catalunya espera que en els pròxims mesos, 
sobretot al novembre i desembre, les vendes augmentin fruit de les visites i reserves 
que els concessionaris han rebut últimament. 
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"El Pla PIVE porta una esperança al sector de la distribució catalana", va assegurar el 
president de la patronal, Miquel Donnay. 
 
 
A tot Espanya, Canàries ha estat l'única comunitat autònoma espanyola que ha crescut 
-un 3%- en matriculacions de turismes durant el mes d'octubre, recolzada en el fort 
creixement de les compres d'empreses de lloguer de cotxes, davant la llarga temporada 
turística de l'arxipèlag. 
 
Fora d'aquest territori, el descens de les matriculacions és la constant, destacant els 
retrocessos d'Extremadura, en un 36,2%; d'Andalusia, en un 31,6%; d'Astúries, en un 
29,4%; de Castella i Lleó, en un 27,9%; i del País Basc, en un 24,8%. 
 
Tampoc acaba d'aixecar cap el sector de les dues rodes. Segons dades del Gremi del 
Motor, les vendes de motos van caure un 27% a Girona i un 19% a Catalunya durant 
l'octubre. En tot l'exercici, els descens és del 12,7% i del 15,1% respectivament. 
 
Pel que fa als ciclomotors, les matriculacions augmenten un 17% a Girona a l'octubre, 
si bé el volum de vendes en l'acumulat de l'any cau més d'un 8% i segueix en mínims 
històrics. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Diumenge 4 de novembre de 2012 
 

• Marc i Júlia són els noms més usats per als nadons a Girona 
 

Marc per als nois i Júlia per a les nenes (seguit de Carla i Martina) són els noms més 
posats als nadons que van néixer l'any passat a les comarques de Girona, segons les 
últimes dades fetes públiques per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). 
 
A Catalunya, Marc, per a nens, i, Martina, per a nenes, són els més posats segons 
l'Idescat. Dels 80.861 naixements registrats a Catalunya el 2011, en 1.229 casos els 
pares van optar per dir-los Marc, nom que representa un 15,2 per cada mil naixements 
i que des de fa 18 anys lidera la classificació de noms masculins preferits pels catalans. 
En el cas de les nenes, van ser 972 les que es diuen Martina -un 12,02 per mil-, que ha 
desbancat altres noms, com Júlia, Paula, Laura o Laia, els preferits en anys anteriors. 
 
Segons les dades de l'Idescat, en la classificació de noms masculins posats als nadons 
nascuts el 2011 segueixen a Marc els d'Àlex, amb 814 nadons, Eric (764), Pol (739), 
Pau (735), Arnau (683), Biel (649), Gerard (616), Martí (613) i Jan (599), el que indica 
la preferència dels catalans pels noms curts, d'arrel catalana i de pronunciació fàcil. En 
el cas de les nenes, després de Martina es van situar Laia (917), Júlia (910), Paula 
(835), Carla (752), Maria (739), Lucía (724), Claudia (606), Aina (595) i Sara (577). 
 
A les comarques de Tarragona també van ser Marc i Martina els més posats, però a les 
de les Terres de l'Ebre el nom de Martina no apareix entre les preferències femenines, 
doncs el més posat a les nenes va ser el de Júlia, seguit de Paula, Maria, Laia i Carla. 
 
Tampoc a les comarques de Ponent va triomfar el nom de Martina, ja que la van 
superar Júlia, Laia i Maria, igual que a les comarques centrals de Catalunya, on el nom 
més posat a les nenes va ser el de Laia, seguit de Júlia i Martina. 
 
A les comarques de l'Alt Pirineu i Aran, el nom de Júlia va empatar amb el de Martina 
com el preferit pels pares de les nenes. 
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Entre els noms menys posats a Catalunya, a més dels originaris de cultures orientals, 
destaquen, entre els d'origen català, els de Tura, que només es va posar a quatre 
nenes, i els de Ponç, Octavi, Valentí o Mauri, posats només a quatre nens cadascun. 
 
També figuren entre els noms menys utilitzats pels pares catalans l'any passat els 
d'Adriano, Angèlica, Arcadi, Camilo, Celeste, Consuelo, Davinia, Federico, Frida, Gastón, 
Guadalupe, Janet, Joshua, Libertad, Linda, Magda, Maira, María de los Ángeles, María 
Luisa, Matilde, Milagros, Paulina, Pelayo, Pia, Salomé i Víctor Manuel, segons l'Idescat, 
que comptabilitza només els noms amb freqüència igual o superior a quatre casos en 
un any. 
 
Si es tenen en compte les dades dels últims 20 anys, segons l'Informe de Natalitat de 
Catalunya que es va presentar el 2010, els noms més posats en aquesta comunitat al 
llarg de les últimes dues dècades són els de Maria, Laura i Paula per a nenes, i Marc, 
Àlex i David per a nens. 
 
El mateix estudi indicava la tradició d'heretar el nom del pare o la mare va a la baixa 
des de fa anys i que els nens nascuts el dia de Sant Joan tenen un 50% més de 
probabilitats de tenir aquest nom, i els que neixen a Sant Jordi tenen un 90% de 
possibilitats més que els seus pares el diguin com el patró de Catalunya. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Diumenge 4 de novembre de 2012 
 

• Calen plans per abordar amb rapidesa els efectes d'un gran terratrèmol 
 

Les ciutats haurien d'estar més preparades en vista de la possibilitat d'un terratrèmol. 
Especialment, caldria disposar de plans d'emergència pel risc que comporta tenir moltes 
edificacions antigues que no han estan construïdes amb criteris moderns, que sí que 
preveuen aquesta possibilitat. Aquesta és, si més no, la hipòtesi que presenta un treball 
acadèmic fet el 2011 i tutelat per docents de la UPC del departament d'enginyeria del 
terreny i cartografia geofísica, el qual avalua el risc i el grau d'afectació per un sisme 
que es podria donar a la ciutat de Girona. 
 
Aquesta tesina es basa en dades del 2001 i del 2009, pel que fa a un volum de població 
de 75.256 habitants, i un 9% de la població de la ciutat de Girona podria quedar sense 
habitatge, i preveu que un 2% patiria ferides lleus i es podria donar un 1% de víctimes 
mortals o ferits greus. El treball, que disposa d'altres paràmetres especialment 
constructius, amb dades també actualitzades, s'ha fet partint del supòsit d'un 
terratrèmol d'intensitat VII i VIII de l'escala macrosísmica europea (SME). Aquesta 
escala, que consta de dotze graus, a diferència de les escales de magnitud com ara la 
Richter, que expressen l'energia sísmica alliberada per un terratrèmol, indica el grau en 
què afecta un lloc específic. 
 
Els barris on, segons l'estudi, es poden esperar més danys, i sempre de grau mitjà, són 
la zona centre de Girona, Santa Eugènia i Mas Xirgu. El primer, molt heterogeni, té 
moltes construccions anteriors al 1960. Santa Eugènia, en canvi, té els edificis més alts 
i Mas Xirgu té els habitatges amb un cost constructiu més baix. Les zones amb menys 
afectació serien Montjuïc i el sector Sud (Palau), implantats en el que es poden 
considerar sòls més rocosos. L'estudi es va fer prenent dues bases de dades: una 
d'actualitzada el 2001, amb 9.126 edificis residencials i uns 75.256 habitants 
empadronats, i una altra d'actualitzada el març del 2009, amb 9.482 edificis residencials 
i 122.391 habitants que es consideren reals. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dilluns 5 de novembre de 2012 
 

• La meitat dels emprenedors que engeguen una empresa assessorats per la 
Cambra de Comerç de Girona no tenien feina 

 
El 49,4 per cent dels emprenedors de les comarques gironines que han passat des del 
2011 fins ara pel Servei de Creació d'Empreses de la Cambra de Comerç de Girona 
estaven a l'atur. Una xifra alta comparada amb les dades d'ara fa quatre anys, quan el 
58,3% dels empresaris que passaven per aquest servei eren assalariats. "Ha augmentat 
el nombre d'emprenedors que comencen un projecte per necessitat", ha destacat la 
coordinadora del servei, Cristina Guerrero. L'entitat ressalta que el context actual ha fet 
canviar els sectors a l'alça a la demarcació. Ara, la majoria d'empreses noves són 
consultories i assessories externes, botigues de venda de fruita al detall, de roba 
d'infant i empreses de reformes. 
 
Segons les dades aportades pel Servi d'Emprenedoria de la Cambra de Comerç de 
Girona, des del passat 2011 i fins al mes de setembre d'enguany s'han creat 91 
empreses arreu de les comarques gironines. No tots els emprenedors que engeguen 
una iniciativa a la demarcació passen per aquest servei però la coordinadora de l'entitat 
assegura que es tracta de xifres representatives. Actualment, el Servei de Creació 
d'Empreses d'aquesta entitat atenen les preguntes dels interessats, assessoren i ajuden 
a buscar finançament extern, entre d'altres activitats. 
 
D'aquestes 91 noves empreses que s'han format durant aquests anys de profundes 
dificultats econòmiques, el 43% d'elles es troben dins l'àmbit de serveis, un 32% 
formen part de l'apartat de comerç i un 13% es dediquen a l'hostaleria. Unes xifres que 
han variat en comparació amb anys anteriors i sobretot si es contraposen amb les 
dades abans de l'inici de la crisi. 
 
Guerrero ha destacat que, en aquests últims dos anys, s'ha notat com la crisi i el 
context actual ha provocat canvis en els objectius, ha fet canviar els sectors a l'alça i 
s'ha registrat un augment important de determinades iniciatives que, anteriorment, no 
tenien sortida. 
 
D'altra banda, tot i que les perruqueries, perfumeries i els establiments d'estètica 
continuen sent importants a la demarcació, la Cambra ha destacat que el 15% de totes 
les noves empreses que han nascut dins del sector del comerç són locals que es 
dediquen a la venda de fruita i verdura. 
 
A més, també han calculat que, sorprenentment, un 11% de les noves empreses 
dedicades al comerç són botigues de roba i productes per a nens petits. A més, la 
coordinadora també ha ressaltat que un 12% de les noves companyies dedicades al 
món de la construcció són empreses d'instal·lacions i reformes. "Hem vist com molta 
gent que no tenia feina en aquest àmbit a causa de l'excedent de personal ha decidit 
oferir un servei més local i arreglen desperfectes", explica la coordinadora del servei. 
 
I és que les comarques gironines són la demarcació amb la taxa d'emprenedoria més 
alta d'arreu de Catalunya tot i que, en comparació amb anys anteriors, ha disminuït el 
nombre de noves companyies. L'any 2010 es van crear 965 empreses a la demarcació 
de Girona i 135 d'elles van passar pel servei d'emprenedoria. "Actualment s'han 
normalitzat les dades de creació d'empreses després que el Govern ja no ofereixi més 
ajudes tot i que la capitalització de l'atur ha permès que molts emprenedors 
comencessin el seu somni", ha ressaltat Guerrero. 
 
El context econòmic actual no només ha fet variar els sectors empresarials sinó que 
també ha modificat el perfil d'emprenedor. Actualment, els emprenedors gironins són 
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homes i dones d'entre 25 i 50 anys amb nivell d'estudis mitjans, alts o molt alts que 
tenen un petit projecte que és per a ells o que compten contractar a una altra persona. 
 
En comparació amb anys anteriors, com per exemple el 2008, el 58,3% dels nous 
empresaris eren persones amb feina que decidien començar un projecte per 
compaginar-lo amb la seva professió. 
 
Aquest any, només el 39% dels emprenedors atesos són persones amb feina i un 
49,4% d'ells són emprenedors que es trobaven a l'atur. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 6 de novembre de 2012 
 

• Més de 17.000 aturats gironins han esgotat totes les prestacions i subsidis 
 

El nombre de treballadors que cotitza a la Seguretat Social a Girona es va desplomar el 
mes de setembre. Un total de 11.115 afiliats -la majoria cotitzaven al règim general 
però molts també com a autònoms- es va donar de baixa coincidint amb el final de la 
temporada turística. D'aquests, 3.439 es van registrar com a aturats a les Oficines de 
Treball de Girona, el que suposa un creixement mensual del 6,16%. Amb relació a 
l'octubre de l'any passat, a Girona el nombre d'aturats s'ha incrementat de 9.010 
persones, fins a deixar el nombre d'inscrits en 59.260. 
 
D'aquests, mes de 17.000 ja han esgotat totes les prestacions i subsidis que paga el 
Ministeri d'Ocupació. Alguns d'ells tenen dret a l'ajut d'entre 400 i 450 euros del 
conegut com a Pla Prepara. No obstant això, el ministeri no aclareix quants beneficiaris 
d'aquest pla hi ha a Girona perquè no facilita dades desglossades territorialment. 
 
Per sectors, l'atur a Girona va pujar el setembre al sector serveis, la indústria i 
l'agricultura i es redueix en la construcció i el col·lectiu de persones que no han 
treballat mai. 
 
En relació amb el conjunt de Catalunya, els aturats inscrits al SOC el mes d'octubre han 
crescut de 13.849 persones cosa que suposa arribar a la xifra de 646.306 persones, la 
xifra més alta fins ara registrada de la sèrie històrica del Ministeri d'Ocupació i 
Seguretat Social que comença l'any 2000. 
 
Tot i això, l'increment d'aquest mes d'octubre, el 2,19% en relació amb el setembre, 
està lleugerament per sota que l'augment percentual que es va registrar l'octubre de 
l'any passat que va suposar un creixement de la desocupació del 2,43%. Amb aquestes 
xifres l'atur ja acumula tres mesos consecutius d'increment. A l'Estat espanyol, l'atur ha 
augmentat de 128.242 persones, i suma 4.833.521 aturats. 
 
La xifra de desocupats acumulada a l'octubre és la més alta que fins ara s'havia 
registrat a Catalunya, cosa que suposa un nou sostre històric en el mercat de treball 
català. La sèrie històrica del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social comença l'any 2000. 
Fins ara, el rècord el tenia el febrer d'aquest any amb 641.948 persones. 
 
En un any, el mercat laboral català ha expulsat 30.748 persones, cosa que suposa un 
augment interanual de la desocupació del 5%. En el cas espanyol, el nombre de 
persones expulsades ha estat en el mateix període de 472.595 persones. L'atur a l'estat 
espanyol ha crescut l'octubre de 128.242 persones fins tancar el mes amb un total de 
4.833.521 persones, també un nou sostre històric en el mercat laboral espanyol. 
 
A Catalunya, amb els tres mesos consecutius d'increment de l'atur que s'acumulen 
aquest mes d'octubre, es neutralitza el resultat obtingut durant els cinc mesos d'aquest 
any que havien registrat disminucions de la desocupació registrada. L'any va començar 
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amb les 614.244 persones aturades el 31 de desembre. Ara, amb els 646.306 aturats 
d'aquest octubre s'han recuperat amb escreix els 27.156 aturats que s'havien reduït 
durant els mesos de març, abril, maig, juny i juliol, cinc mesos consecutius on 
s'observava una progressiva disminució de l'atur a Catalunya. 
 
Tot i aquest nou repunt de l'atur fins a xifres històriques, la intensitat de la desocupació 
registrada és més suau que l'increment de l'octubre passat. Aquest octubre l'atur ha 
pujat un 2,19%, mentre que l'octubre de l'any passat aquest increment percentual en 
relació amb el setembre va ser del 2,43%, poc més de dues dècimes més alta que 
aquest octubre. 
 
En el cas d'Espanya, la intensitat d'increment de l'atur aquest octubre, del 2,73%, 
també ha estat per sota de l'augment que es va registrar l'octubre passat quan l'atur va 
créixer el 3,17% en relació amb el setembre. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dilluns 12 de novembre de 2012 
 

• L'activitat a l'aeroport de Girona creix un 7,7% aquest octubre en nombre 
de passatgers 

 
L'aeroport de Girona- Costa Brava tanca la temporada d'estiu amb un augment de 
passatgers del 7,7% aquest octubre respecte el de l'any anterior. Es continua així amb 
el creixement experimentat durant els últims mesos coincidint amb l'augment de 
l'activitat per la temporada turística. Concretament, aquest octubre hi han passat 
282.810 usuaris i s'han fet 2.545 aterratges i enlairaments, un 7% més que els fets 
durant el mateix període de l'any passat. Aquest nou creixement de passatgers registrat 
confirma la tendència positiva que s'havia previst per a la temporada d'estiu. Els 
principals mercats de l'aeroport són, per aquest ordre, Itàlia, Regne Unit, Alemanya, 
Espanya i Països Baixos. 
 
Pel que fa a l'activitat acumulada des del gener fins a l'octubre, s'han registrat un total 
de 2.654.363 de passatgers, un 5,8% menys que el 2011. Pel que fa a moviments 
d'aeronaus, s'han realitzat 25.358 aterratges i enlairaments, xifra que és un 0,7% més 
que en els deu primers mesos de l'any passat. 
 
Cal recordar que el punt d'inflexió que va viure aquest aeroport va ser el mes de maig 
passat, quan es va experimentar un repunt de l'activitat que va posar fi als 20 mesos 
de caiguda de passatgers i activitat a causa dels estires i arronses de la companyia de 
baix cost Ryanair amb la Generalitat per acordar un nou conveni. Aquell mes, l'aeroport 
situat a Vilobí d'Onyar (Selva) va créixer en un 8,6% a nivell de passatgers i des de 
llavors ha continuat increment la seva activitat en comparació amb el mateix període 
del 2011. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 13 de novembre de 2012 
 

• Els preus augmenten a l'octubre l'1% a Girona i fixen una taxa d'inflació 
anual del 4%, la més baixa de Catalunya 

 
Els preus van augmentar a l'octubre l'1% a Girona i van acabar fixant una taxa 
interanual de la inflació del 4%, dues dècimes per sota de la mitjana catalana i la més 
baixa de Catalunya, segons ha publicat aquest dimarts l'Institut d'Estadística espanyol. 
Per trobar una inflació tan elevada a la circumscripció gironina cal remuntar-se en les 
sèries històriques de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) fins a l'abril del 2011 quan a 
Girona es va registrar un Índex de Preus al Consum (IPC) en taxa anual del 4,4%. La 
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inflació a Girona ha passat de l'1,9% que va començar el mes de gener d'aquest any 
fins aquest 4% que ha tancat al mes d'octubre. 
 
L'increment de l'IVA a partir del setembre afegit a les mesures del govern espanyol i del 
Govern han fet que de nou, i per quart mes consecutiu, la inflació es torni a disparar 
fins una taxa anual del 4,2%, la més alta que fins ara s'havia registrat a Catalunya des 
del setembre del 2008, coincidint amb el període d'inici de la crisi, segons ha informat 
l'Institut d'Estadística espanyol. 
 
A Catalunya, com el mes passat, el preus han crescut a l'octubre l'1% en relació amb el 
setembre, en resposta a l'increment del sector del vestit, que ha començat la 
temporada d'hivern, i per culpa de la cistella d'ensenyament, molt especialment per la 
pujada de les taxes universitàries, molt més elevades que l'any passat. 
 
A l'estat espanyol, els preus han augmentat vuit dècimes en relació amb el setembre i 
han deixat una inflació anual del 3,5%, coincidint amb l'indicador avançat de l'Institut 
Nacional d'Estadística publicat el 30 d'octubre passat. 
 
La inflació anual del 3,5% que s'ha registrat a l'estat espanyol és la més alta des del 
maig del 2011. 
 
La inflació anual registrada a Catalunya del 4,2% aquest octubre està tres dècimes per 
sobre de la que va quedar fixada el setembre del 3,9%. 
 
Des del començament d'any, amb una inflació anual del 2,2% el gener, l'IPC s'ha 
gairebé doblat fins arribar aquest 4,2% que s'ha registrat aquest octubre. 
 
L'IPC de l'estat espanyol de l'octubre del 3,5% es registra la vigília de la publicació de 
l'IPC del novembre, mes que estableix la legislació vigent perquè el govern espanyol 
corregeixi la paga de les pensions dels gairebé 8 milions de jubilats que cobren la 
prestació de la Seguretat Social. 
 
El gener va preveure un increment d'aquestes pensions de l'1% que ara, amb una 
inflació del 3,5% s'haurien de compensar amb una paga extraordinària a cobrar el 
gener pròxim del 2,5%. 
 
El govern espanyol encara no ha confirmat si farà aquesta compensació que tindria un 
cost aproximat per les arques de l'Estat d'uns 2.500 milions d'euros per dotar la paga 
extra del gener i uns altres 2.500 milions que es consolidarien en la nòmina dels jubilats 
del 2013. Total 5.000 milions que suposarien un increment del dèficit del 0,5% del PIB i 
una dificultat més per complir amb els objectius de consolidació fiscal acordats amb la 
Comissió Europea. 
 
La taxa anual s'ha disparat per culpa de la cistella de productes del sector de 
l'ensenyament i especialment les taxes universitàries, que han influït amb aquesta taxa 
anual. Aquest índex anual s'ha situat l'octubre a Catalunya en el 14,8%, més de deu 
punts per sobre que la taxa del setembre i com resposta a què les taxes universitàries 
d'aquest any s'han incrementat molt més que els preus que mantenien les matrícules a 
l'octubre del 2011. A l'estat espanyol aquesta taxa de l'ensenyament s'ha situat en el 
10,4% amb un increment de set punts. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 14 de novembre de 2012 
 

• El 25% dels usuaris de l'aeroport de Girona és català 
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Una quarta part dels usuaris de l'aeroport de Girona és resident a Catalunya. Aquesta 
és una de les dades que es recull en l'últim estudi d'Aena sobre el perfil del viatger, que 
es va fer durant el mes de juliol entre 3.614 enquestats, i que ahir es va fer públic. 
Aquest 25% d'usuaris catalans representen un augment respecte del 21% registrat en 
els estudis anteriors, del 2008 i 2005. L'informe demostra que els usuaris de l'aeroport 
l'utilitzen sobretot per anar de vacances, un 78% del total. Un 12% viatja per visitar 
parents o amics i un 6% són viatgers de negocis, unes xifres comprensibles també 
tenint en compte el moment en què es va fer l'enquesta. Cada vegada hi ha també més 
usuaris que viatgen sols -ara són un terç-, mentre que un 38% ho fa amb una altra 
persona, i un 26% en grup d'entre tres i set membres. 
 
Pel què fa a l'estada del viatge, un 60% de qui arriba s'hi està entre 2 i 7 dies. I pel 
que fa a les nacionalitats, un 27% són espanyols, un 14% són anglesos, un 10% són 
italians, un 8%, holandesos, i un 7%, alemanys. Els viatgers del Regne Unit han baixat, 
i els espanyols han crescut. La gran majoria d'usuaris tenen entre 15 i 39 anys. Quant a 
la manera d'arribar-hi, l'autobús és la més habitual, amb un 41%. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Divendres 16 de novembre de 2012 
 

• Girona sol·licita 2,6 milions d'euros per a l'ocupació 
 

L'Ajuntament de Girona ha sol·licitat al Servei d'Ocupació de Catalunya finançament per 
valor de 2,6 milions d'euros que es destinarien a les polítiques d'ocupació. En el segon 
trimestre del 2012 la taxa d'atur de la ciutat de Girona estava situada en el 24,1%, 
lleugerament per sobre de la mitjana catalana. Per això l'equip de govern estableix 
quatre línies d'actuació per intentar rebaixar la xifra d'aturats a la capital gironina. En 
tots els casos, la formació es veu com l'instrument clau per fer front a l'actual crisi 
econòmica i permetre que els aturats puguin trobar alguna sortida laboral. Els 
programes previstos preveuen formació en els àmbits prioritaris marcats pel país, com 
són els sectors del màrqueting i el comerç, el turisme, la creació i gestió d'empreses, el 
viverisme, l'electrònica o els serveis socioculturals. També es preveu reforçar la 
formació per als joves d'entre 16 i 25 anys perquè acabin els estudis bàsics amb el 
compromís que el SOC financi la contracció durant sis mesos. Una altra línia d'actuació 
serà un programa de formació per als aturats de llarga durada que ja no cobren de 
l'atur ni el subsidi. La quarta línia d'actuació se centrarà en actuacions ocupacionals 
específiques al barri de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla, on un 32% de la població en 
edat de treballar és a l'atur, i és un dels sectors més poblats de Girona. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Divendres 16 de novembre de 2012 
 

• Fan un balanç negatiu de les atraccions de les Fires 
 

Els responsables de les atraccions fan un balanç negatiu d'aquestes Fires. Malgrat que 
han allargat un cap de setmana la seva presència al parc de la Devesa, els firaires han 
registrat un 20% menys d'ingressos respecte a l'any passat -quan també van allargar-
ne l'estada- i quan la pèrdua encara va ser més alta, del 30%. "Es tracta d'una 
disminució d'un 50% en dos anys. És preocupant", va afirmar ahir Francesc Cruz, que 
va avançar que els firaires demanaran una entrevista amb l'Ajuntament per poder 
estudiar conjuntament quin serà el plantejament amb vista a l'any vinent. Segons Cruz, 
tot i que han prolongat l'estada per compensar el poc calaix que havien fet durant la 
primera setmana, no hi ha hagut gaire afluència de públic a les atraccions. "La gent no 
ha respost com pensaven", va dir, i va apuntar la crisi com un dels factors que ho 
haurien provocat. "Es pensaven que hi hauria més visites de gent de comarques, i 
tampoc ha estat així", hi va afegir. 
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Segons Cruz, en el món de les Fires hi ha molts negocis i es podria dir que la part 
dedicada a les atraccions infantils ha aguantat millor el cop, però tot i així, el balanç és 
negatiu. Els firaires van demanar l'ampliació de l'estada argumentant que el parell de 
dies que havia plogut no els havia permès fer els ingressos esperats. 
 
L'Ajuntament de Girona recapta 495.000 euros pel fet de deixar que els firaires parin a 
la Devesa. L'atracció que més paga és El Ratón Vacilón, amb 10.509 euros i també 
destaquen els 9.587 euros dels autos de xoc i els 4.616 euros dels toros mecànics. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Divendres 16 de novembre de 2012 
 

• Emprenedors per necessitat 
 

Les comarques gironines han registrat, aquest octubre, un creixement d'un 6,16% del 
nombre d'aturats respecte al mes anterior, un percentatge superior a la mitjana 
catalana, que és d'un 2,19%. Aquestes dades coincideixen amb l'estudi que ha elaborat 
la Cambra de Comerç de Girona, que constata que la crisi i la falta de feina fan créixer 
el nombre de persones que han decidit crear una empresa: són emprenedors per 
necessitat. 
 
L'estudi s'ha fet sobre les persones que des de l'1 de gener del 2011 fins al 30 de 
setembre del 2012 han utilitzat el servei de creació d'empreses de la Cambra de 
Comerç de Girona. Dels 367 emprenedors que en aquests vint mesos han demanat 
assessorament al servei d'emprenedoria de la Cambra, "un 49,4% estaven a l'atur", 
segons assegura la coordinadora del servei, Cristina Guerrero. La xifra és elevada si es 
compara amb les dades de fa quatre anys, quan el 58,3% dels empresaris que 
passaven per aquest servei eren assalariats. "Ha augmentat el nombre d'emprenedors 
que comencen un projecte per necessitat", va explicar. 
 
I és que a les comarques gironines el nombre de desocupats creix mes a mes. Segons 
les dades que el Ministeri d'Ocupació va fer públiques ahir, amb les 3.439 persones que 
es van afegir a l'atur aquest mes d'octubre, ja són 59.260 els que no tenen feina a la 
demarcació. 
 
L'estudi del servei d'emprenedoria revela que des del gener del 2011 fins al setembre 
passat s'han creat 91 empreses assessorades per la Cambra. Aquestes xifres són 
significatives, ja que no tots els emprenedors que engeguen un projecte passen per la 
Cambra, i això vol dir "que n'han començat molts més". 
 
D'aquestes 91 noves empreses que s'han format aquests últims mesos, un 43% són de 
l'àmbit dels serveis; un 32%, del sector del comerç, i un 13% pertanyen al sector de 
l'hostaleria. I com a dada curiosa cal destacar que un 12% de les empreses que s'han 
creat estan relacionades amb la construcció per fer instal·lacions i reformes. "Hi ha un 
excedent de treballadors de la construcció que no tenen feina i que, sota la forma 
jurídica d'autònom, han decidit oferir serveis més locals per arreglar desperfectes", va 
afirmar. 
 
Pel que fa als emprenedors dedicats al sector serveis, la coordinadora va explicar que 
són particulars que han decidit crear una assessoria o una consultoria. "Amb la crisi, les 
grans empreses han decidit externalitzar o subcontractar aquests serveis, una demanda 
que els emprenedors han notat; per això s'han llançat a formar les seves pròpies 
empreses", va comentar. Pel que fa a les perruqueries, perfumeries i establiments 
d'estètica, tot i que continuen sent un sector important a la demarcació, el nombre 
d'obertures ha baixat. 
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La representant de la Cambra ressalta com a sorprenent que les noves empreses 
dedicades al comerç són botigues de fruites i verdures i productes frescos, i també 
botigues de roba i productes per a nens petits. 
 
L'estudi de la Cambra constata que la forma jurídica més habitual dels nous 
emprenedors són els autònoms (78,3%) i les societats civils (17,4%), i la resta són 
societats limitades. Per sexe, els emprenedors estan molt igualats: un 52% són homes i 
el 48% restant, dones. La franja d'edat més habitual (80,9%) és entre els 25 i els 45 
anys. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dilluns 19 de novembre de 2012 
 

• Mes de 100.000 visitants a la 51a Fira de Mostres de Girona 
 

La 51ena Fira de Mostres de Girona ha tancat les portes aquest vespre després de sis 
dies d'activitat. Des del passat 27 d'octubre, més de 100.000 persones han visitat el 
saló, una xifra per sota de la de l'any passat quan es van registrar 112.000 visitants. 
Per contra, l'organització ha destacat que han augmentat les sinèrgies entre empreses i 
que és l'any que s'han tancat més acords comercials entre els expositors. La directora 
de la Fira, Anna Albar, ha valorat positivament la cita "tenint en compte el context de 
crisi que es viu" i ha assenyalat que només en els dies de Sant Narcís i Tots Sants van 
anar al Palau Firal dos terços dels visitants globals que ha registrat la cita. 
 
La Fira de Mostres és "la fira de les fires" a les comarques gironines. Aquest any, a 
banda dels sectors tradicionals que exposen al Palau Firal -com maquinària agrícola o 
alimentació- s'hi ha afegit d'altres com la jardineria i el turisme actiu. Segons la 
directora de la fira, Anna Albar, aquests sectors han estat molt ben acollits. 
 
Albar també ha destacat el bons resultats que han obtingut les noves empreses que 
han presentat projectes dins la segona edició del Saló de l'Emprenedoria. Per a l'any 
que ve, la directora ha afegit que en aquest saló volen incorporar la visió de la dona 
emprenedora i que començaran a treballar amb l'associació gironina d'empresàries per 
introduir novetats. 
 
Segons Albar, la situació actual de crisi es deixa notar molt en una mostra com aquest 
perquè molta gent pregunta i no acaba comprant. "Molts empresaris em diuen que 
marxen amb bons contactes i telèfons i que en les pròximes setmanes veuran si es 
tanquen els negocis que han iniciat aquí", ha detallat. No obstant el context de crisi, 
Albar ha remarcat que ha estat l'any que més sinèrgies s'han creat entre expositors i 
que s'han tancat acords de col·laboració per tal d'oferir mútuament productes d'altres i 
abastar més públic. "Aquest és sense dubte un mecanisme de les empreses davant la 
forta situació de crisi", ha manifestat Albar. 
 
Per la Fira de Mostres han passat enguany més de 100.000 persones, el que suposa 
una lleugera davallada respecte l'any passat, quan van registrar-se 112.000 visitants. 
Albar ha destacat que ha estat una fira "irregular" perquè hi ha hagut dies de baixa 
afluència i, en canvi, només el dia de Sant Narcís hi va haver 37.500 visitants. De fet, 
entre Sant Narcís i Tots Sants s'han assolit dos terços del total de visitants. La directora 
ha dit però que els dies més tranquils han servit als empresaris dels estands per fer 
negocis entre ells i també abastar un públic més professional i no tant genèric com el 
que acostuma a anar a la fira els dies festius. 
 
Cada any l'organització fa omplir una enquesta als expositors. Aquest darrer dia, ja han 
pogut buidar la meitat de les enquestes i els resultats són clars: el 93% asseguren que 
tornaran a instal·lar-se a la fira l'any vinent i el 83% prefereix que la Fira de Mostres 
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duri sis dies i no nou. Davant d'aquests resultats, Albar ja ha avançat que l'any vinent 
les dates de la fira seran del 29 d'octubre al 3 de novembre. 
 
Albar també ha destacat que totes les activitats paral·leles que han organitzat "han 
estat plenes" i que l'apartat dedicat a les Mascotes -que era el segon any que es feia- 
ha atret molt públic, especialment públic familiar. Albar també aposta per repetir i 
ampliar l'any que ve l'aposta d'enguany per introduir l'oci i el turisme actiu dins els nous 
sectors de la fira. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dilluns 19 de novembre de 2012 
 

• La natalitat cau gairebé un 5% a Girona 
 

La natalitat a les comarques gironines ha davallat per tercer any consecutiu, segons 
l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Durant el 2011 hi va haver 8.431 
naixements a la demarcació, el que significa un 4,8% menys que l'any anterior. El 
nombre de naixements de mares estrangeres, però, encara es redueix més, i cau un 
8,5%. Per comarques, el Pla de l'Estany és la que ha registrat un descens més acusat 
de naixements, d'un 21,7%. De fet, es tracta de la davallada més important de tot 
Catalunya. En canvi, el Ripollès, amb un creixement del 5,3%, i la Garrotxa, amb un 
1,7% més, són de les poques comarques catalanes on el nombre de nounats ha anat a 
l'alça. Mentrestant, els naixements de mares estrangeres respecte el total se situa en 
un 36,4%.  
 
El descens en el nombre de naixements no és un fenomen exclusiu de les comarques 
gironines, sinó que també passa a tot Catalunya, on la natalitat va disminuir un 3,8% 
durant el 2011. I mentre en els darrers anys el descens de la natalitat autòctona s'havia 
compensat amb un increment dels naixements de fills de mares estrangeres, ara aquest 
col·lectiu també ha experimentat un descens de la natalitat: durant el 2011, el nounats 
de fills de mare estrangera es va reduir un 8,5% respecte el 2010 a les comarques 
gironines, tot passant de 3.364 a 3.078. En el conjunt català, el descens de mares 
estrangeres ha estat d'un 7,3%.  
 
Segons l'Idescat, aquesta reducció de naixements és conseqüència de la disminució de 
la població femenina en edat reproductiva, agreujada pel que també s'ha reduït el 
nombre de dones estrangeres residint a la demarcació.  
 
Per comarques, pràcticament totes han vist disminuir el seu nombre de naixements, 
essent el Pla de l'Estany, amb un descens del 21,7%, la que ha experimentat una 
caiguda més important de tot Catalunya. La Garrotxa i el Ripollès, en canvi, són les 
úniques que han vist créixer el seu nombre de naixements.  
 
Malgrat això, però, les comarques gironines tenen una de les taxes brutes de natalitat 
més altes de tot Catalunya: la demarcació va registrar l'any passat 11,5 naixements per 
cada mil habitants, mentre que la mitjana catalana és de 10,9. El Gironès, amb una 
taxa de 13,4, és la comarca catalana amb una xifra més elevada.  
 
Pel que fa a la nacionalitat de les mares, les comarques gironines són les que tenen un 
percentatge més elevat de mares estrangeres, amb un 36,4%. La mitjana catalana se 
situa en un 28%. Per comarques, el Baix Empordà, amb un 43,1%, i l'Alt Empordà, 
amb un 41,6%, són les que tenen un major nombre de mares estrangeres. En canvi, el 
Ripollès, amb un 18,8%, destaca per ser la comarca catalana amb una menor proporció 
de naixements de mares d'origen estranger.  
 
Pel que fa a les ciutats de més de 20.000 habitants, Salt és la ciutat catalana que 
registra un major percentatge de naixements de mares procedents d'altres països: un 
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68,9%, xifra que s'ha reduït lleugerament respecte l'any anterior. Tot seguit el segueix 
Palafrugell, amb un 55,9%, Figueres (47,9%), Roses (47,3%) i Sant Feliu de Guíxols, 
amb un 46,2%.  
 
Finalment, en relació a les nacionalitats de les mares gironines durant el 2011, la gran 
majoria (1.335) són originàries del Marroc. En segon lloc, a molta distància,es troben 
les mares de Gàmbia (210), mentre que la tercera posició és per a les romaneses, amb 
185 naixements. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dilluns 19 de novembre de 2012 
 

• La xifra de joves gironins que emigra per trobar feina creix un 37,4% en 
tres anys 

 
Cada vegada més joves decideixen fer la maleta per millorar el seu futur professional 
en un altre país. En només tres anys, el nombre de gironins d'entre 15 i 34 anys que ha 
emigrat per trobar feina a l'estranger ha crescut un 37,40 per cent. Si a finals del 2009, 
els joves de la demarcació que van optar per creuar la frontera se situava en 2.211, en 
l'actualitat la xifra ha crescut fins als 3.038. A l'hora de triar el país on provar sort en 
l'àmbit professional, sis de cada deu joves gironins es decanten per Europa -sent 
França, Alemanya i Suïssa els principals destins on buscar feina-. Un 23,64 per cent, en 
canvi, tria Amèrica del Sud per iniciar un nou projecte professional. Són algunes de les 
dades que recull un estudi elaborat per Avalot- joves de la UGT de Catalunya, que 
també reflecteix que en només un any el nombre de joves gironins que ha decidit 
emigrar ha crescut un 13,65 per cent. 
 
És el que es coneix com a "Generació JESP", joves emigrants sobradament preparats. I 
és que la gran majoria de catalans que aposten per marxar a l'estranger abans de 
complir 34 anys tenen titulacions superiors. 
 
Però, per què emigren els joves? Segons Avalot- Joves de la UGT, un dels motius 
principals és l'elevada taxa d'atur juvenil que es registra a casa nostra. Quasi la meitat 
dels joves catalans d'entre 16 i 24 anys no troba feina. Una taxa de desocupació juvenil 
que s'eleva fins al 51,1 per cent en el conjunt de l'Estat espanyol. Una xifra que 
contrasta amb l'atur juvenil registrat a altres països com Alemanya (7,8%) o Islàndia (7 
per cent). 
 
L'ombra allargada de la desocupació també atrapa els joves amb una titulació superior. 
De fet, l'atur ha crescut un 13,76 % a la província de Girona entre aquest col·lectiu en 
un any. Un altre problema que pateixen els joves, en aquest cas titulats mitjans o 
superiors, és que han d'acabar acceptant feines per sota de la seva qualificació 
professional. Segons Avalot, aquest llocs de treball es caracteritzen "per la seva 
precarietat i temporalitat". El sindicat també reclama un canvi de visió de les empreses, 
que haurien de veure els joves com "una inversió i no com una despesa. Els joves som 
el principal actiu i el principal aval d'un país. Aquest col·lectiu està molt preparat, són 
joves amb carreres universitàries, màsters i idiomes. No podem demanar-los més 
formació", s'argumenta en l'informe.  
 
L'estudi de la UGT revela que les comarques de Girona són la demarcació catalana on 
hi ha més joves que decideixen emigrar per buscar feina. Segons el portaveu de 
l'Avalot- Joves de la UGT de Catalunya, Daniel Garcia, la proximitat amb França és un 
dels principals motius que anima els gironins a creuar la frontera per millorar 
professionalment. L'elevat pes que té el turisme a la demarcació i la recerca d'un major 
reconeixement també expliquen aquesta elevada xifra de joves emigrants. "Molts títols 
tenen més prestigi social a tan sols 150 quilòmetres d'aquí", explica Garcia, que posa 
els fisioterapeutes com a exemple. 
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La crisi no és l'única culpable de la "gran fugida de talents". Segons Garcia, una altra de 
les explicacions cal buscar-la en el model productiu. "Ens trobem amb una economia de 
baix cost que fins ara s'ha basat sobretot en el turisme i la construcció", explica el 
portaveu de l'Avalot- Joves de la UGT de Catalunya, que adverteix que el sistema "no 
està canviant". Garcia augura que si no es produeix un canvi de mentalitat l'elevada 
taxa d'atur "s'arrossegarà durant molts anys, més enllà de la crisi econòmica". En un 
país on sis de cada deu joves treballen amb un contracte temporal, el sindicat reclama 
"un punt d'inflexió" i la retirada de la reforma laboral. També reclama que el sector 
financer faci arribar crèdit a les empreses perquè puguin tirar endavant els seus 
projectes i per tant, crear ocupació. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 21 de novembre de 2012 
 

• Usuaris gironins creuen que la sanitat privada ha d’oferir costos més 
raonables 

 
Uns preus més raonables als centres sanitaris privats. Aquest és el principal 
suggeriment que farien els prop de 300 gironins que van participar en una enquesta de 
la Clínica Bofill sobre sanitat pública i privada al Gironès, a l'hora de millorar l'àmbit 
privat de la salut. El 36% dels usuaris preguntats apostaria per uns preus més 
econòmics mentre que un 11% ho faria per una millor "humanitat"; un 4% la rapidesa; 
un 11% no té cap queixa i un 22% van preferir no donar la seva opinió. 
 
Els resultats del complet qüestionari posen de manifest que la meitat d'enquestats no 
disposa d'assistència sanitària privada. D'aquests, un 57% no veu convenient fer-se'n 
una, mentre que el 43% sí que ho creu. En aquest últim cas, el motiu principal pel qual 
els pacients es donarien d'alta una mútua és per tenir una millor i més ràpida atenció. 
Tanmateix, un 24% apunta directament a la "deficiència" del sistema sanitari públic 
com la raó principal per la qual es passarien al sector privat. 
 
L'enquesta també incloïa valoracions sobre els hospitals i centres sanitaris públics. 
Reduir llistes d'espera (un reclam del 22%) i una major rapidesa (24%) són els grans 
suggeriments dels usuaris per millorar o canviar el sistema públic. La "humanitat" 
(16%) i l'atenció al pacient (11%) o més especialistes (5% ) també es tenen en 
compte. 
 
Precisament, el sondeig de Clínica Bofill posa de manifest que la majoria de pacients 
enquestats (un 55%) troba "molt important" els aspectes "humans" de la medicina, 
tant pública com privada, mentre que un 43% veu "poc important" que un hospital 
tingui equips tècnics d'última tecnologia. 
 
L'enquesta va posar la lupa als diferents centres sanitaris de la ciutat de Girona, i els 
usuaris van triar l'hospital Trueta com el més conegut i ben valorat, seguit pel Santa 
Caterina, Clínica Girona i Clínica Bofill. Pel que fa a les mútues i companyies 
d'assegurances, es va subratllar l'alt grau de fidelitat dels enquestats, molts d'ells 
perquè desconeixen els aspectes negatius de la seva companyia. 
 
L'enquesta es va presentar en el marc d'una jornada organitzada per la Clínica Bofill i 
l'Associació Catalana d'Entitats de la Salut (ACES), l'entitat empresarial que agrupa els 
centres sanitaris privats. El gerent d'ACES, Lluís Monset, va reivindicar la importància de 
les mútues i de les empreses de la sanitat privada en la societat actual. En aquest 
sentit, va instar els professionals del sector privat a prendre la iniciativa i aprofitar 
"aquesta època engrescadora" per recuperar el lideratge i incloure les mútues i 
assegurances en el mapa sanitari del futur. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Divendres 23 de novembre de 2012 
 

• Un de cada dos gironins que no té mútua sanitària voldria contractar-ne una 
 

Un 57% dels ciutadans que no tenen contractada cap mútua d'assistència sanitària 
privada creu que seria convenient tenir-ne una. Entre els motius per donar-se d'alta 
d'una mútua, destaca, en un 58% dels casos, la rapidesa en l'atenció; en un 24%, les 
deficiències detectades en la sanitat pública i en un 15%, l'accés a especialistes. 
Aquestes són algunes de les dades que la Clínica Bofill ha recollit en una enquesta que 
ha fet a 300 veïns de Girona, situats a la franja d'edat d'entre els 30 i els 60 anys. La 
meitat de les persones enquestades són mutualistes, i l'altre meitat són només usuaris 
de la sanitat pública. Amb tot, un 70% dels enquestats es mostra satisfets amb l'oferta 
sanitària que hi ha a les comarques gironines. Pel que fa al 30% restant, un 29% hi 
troba a faltar rapidesa en l'atenció, i un 21% dels usuaris es queixa que cal desplaçar-
se fins a Barcelona per a determinades especialitats. 
 
Pel que fa a la sanitat pública, els usuaris demanen una major rapidesa (24%), la 
millora de les llistes d'espera (22%) i una humanització de la medicina amb una atenció 
més personalitzada (16%). I quant als centres privats, la primera petició és que 
tinguessin uns costos més raonables (36%), més humanitat en la praxi mèdica (11%) i 
la millora de la tecnologia (6%). La directora de comunicació de la Clínica Bofill, Noemí 
Yepes, que va presentar els resultats de l'enquesta, va destacar que un 22% dels 
enquestats no va respondre la pregunta sobre què caldria millorar d'aquest sector, i un 
11% va expressar que no tenia cap queixa. 
 
En concret, i preguntats sobre el grau d'excel·lència que atorgarien a hospitals gironins, 
el Trueta se situa, amb un 32%, en primer lloc; seguit de la Clínica Girona (22%), el 
Santa Caterina i la Bofill, que empaten en la tercera posició, amb un 20%, i la Clínica 
Onyar, que se situa a la cua amb un 6% 
 
Pel que fa al rànquing de mútues, d'acord amb l'enquesta, els resultats coincideixen 
amb la quota de mercat que tenen. De major a menor reconeixement hi ha : Adeslas 
(18%), Montepio Girona (13%), Agrupació Mútua (12%) Medifiatc (12%), Sanitas 
(11%) i Asisa (9%). Els resultats de l'enquesta es van donar a conèixer ahir durant la I 
Jornada de l'Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES) que es va celebrar a Girona, 
organitzada per la Clínica Bofill. 
 
Una de les respostes que més criden l'atenció de l'enquesta és que un 97% dels 
preguntats han respòs que els semblaria bé o molt bé poder triar ser atès, 
indistintament, a qualsevol d'aquests centres: Josep Trueta de Girona, Santa Caterina 
de Salt, Clínica Girona, Clínica Bofill i Clínica Onyar. La directora de comunicació de la 
Clínica Bofill, Noemí Yepes, que va presentar els resultats de l'enquesta, va raonar que 
aquesta situació, que socialment té un ampli suport, ni tan sols es té en compte per 
part de la classe política. En la jornada, inaugurada pel director territorial de Salut, 
Josep Trias, un altre dels temes que es van tractar va ser el del Smart Salut. Es va 
presentar una aplicació que va lligada a un sistema de la història clínica electrònica. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dilluns 26 de novembre de 2012 
 

• El nombre d'hipoteques cau el setembre un 25% a Girona 
 

El nombre d'hipoteques sobre habitatges que s'ha registrat a les comarques de Girona 
el setembre ha sumat 514 unitats, cosa que suposa una caiguda del 25,07% en relació 
amb el setembre del 2011, segons l'Institut d'Estadística espanyol. En termes 
intermensuals, el setembre és un mes de creixement d'hipoteques perquè la 
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comparació es fa amb l'agost. En concret, aquest setembre l'augment ha estat del 
18,43% en comparació amb l'agost. En relació amb el valor hipotecat dels habitatges, 
la mitjana del preu dels pisos el setembre ha quedat fixat en 99.156 euros, un 36,96% 
menys que el setembre de l'any passat. En comparació amb l'agost, el preu ha crescut 
l'1,44%. 
 
El nombre d'hipoteques sobre habitatges que s'ha registrat a Catalunya el setembre ha 
sumat 3.472 unitats, cosa que suposa una caiguda del 27,95% en relació amb el 
setembre de l'any passat, segons l'Institut d'Estadística espanyol. 
 
En termes intermensuals, aquest setembre l'augment ha estat de l'11,42% en 
comparació amb l'agost. En relació amb el valor hipotecat dels habitatges, la mitjana 
del preu dels pisos el setembre ha quedat fixat en 108.775 euros, un 13,13% menys 
que el setembre de l'any passat i també acumula 19 mesos consecutius de caiguda de 
preus, en concret des del març del 2011. 
 
Les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) indiquen que a l'estat espanyol es 
van constituir 21.195 habitatges, cosa que suposa una caiguda del 31,2% en relació 
amb el setembre de l'any passat i un petit creixement del 0,41% en relació amb el mes 
d'agost. La caiguda de l'estat espanyol en nombre d'hipoteques és més de tres punts 
percentuals més alta que la registrada a Catalunya. 
 
La mitjana del valor de cada una de les hipoteques de l'estat espanyol s'ha situat en 
102.407 euros, amb una contracció del preu del 8,51% en relació amb el setembre de 
l'any passat i un retrocés de l'1,14% en comparació amb l'agost. 
 
El setembre és un mes que tradicionalment el nombre d'hipoteques en relació amb el 
mes d'agost registra creixements, molt condicionat a la caiguda d'activitat que suposen 
les vacances d'estiu. Les sèries històriques de l'INE comencen el 2003 i indiquen que 
tots els mesos de setembre s'han registrat creixements en relació amb l''agost, amb 
l'excepció del 2010, quan es va registrar una caiguda del 4,15%. 
 
Per demarcacions, les caigudes interanuals s'han registrat als quatre territoris amb més 
o menys intensitat. A Barcelona la caiguda és del 25,63%, a Girona del 25,07%, a 
Lleida la caiguda ha estat del 35,51% i a Tarragona del 38,90%, la contracció més alta 
de les quatre demarcacions catalanes. 
 
En el cas de Barcelona, el nombre d'hipoteques que es van signar el setembre van 
sumar 2.379 contractes, un 25,63% menys que fa un any, però un augment del 
17,48% en relació amb l'agost. 
 
La mitjana del valor dels pisos contractats a Barcelona s'ha situat en 116.369 euros, un 
preu que està un 10,16% per sota del que es va registrar el setembre de l'any passat. 
En relació amb l'agost, el preu dels habitatges hipotecats ha augmentat un 4,42%. 
 
A Lleida el nombre d'habitatges hipotecats el setembre va ser de 158, un 35,51% 
menys que fa un any i un 2,6% més que l'agost. 
 
La mitjana de valor de cada un dels pisos hipotecats a Lleida va quedar fixada en 
84.937 euros, el preu més baix de les quatre demarcacions de Catalunya. En relació 
amb el setembre de l'any passat aquest preu suposa una caiguda del 3,11% i en relació 
amb l'agost el preu augmenta un 8,34%. 
 
A Tarragona, el nombre d'hipoteques signades el setembre va ser de 421 habitatges, 
un 38,9% menys que fa un any i un 16,30% menys que el mes d'agost. Tarragona és 
l'única demarcació catalana on el nombre d'hipoteques en relació amb l'agost cau i a 
més ho fa amb un percentatge significatiu del 16,30%. 
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En relació amb la mitjana del valor de cada un dels habitatges hipotecats a Tarragona 
el preu queda fixat en 86.556 euros, un 0,10% menys que fa un any i 5,13% menys 
que el preu registrat a l'agost. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dilluns 26 de novembre de 2012 
 

• CiU manté els nou diputats a Girona i el PP obté el segon 
 

Mai s'havia registrat una participació tan alta a les comarques gironines en unes 
eleccions parlamentàries. El 70,7% assolit ahir supera el màxim històric registrat fins al 
moment: un 69,8% en els comicis del 1984. 
 
Aquest és el primer fet inèdit de la jornada. L'altre, l'obtenció d'un segon diputat gironí 
pel PP. Mai fins ara els populars havien aconseguit aquesta representació 
parlamentària. I és que el seu suport a les urnes es va situar en un 9,6% del total dels 
vots, un punt superior als resultats del 2010. 
 
Per la seva banda, CiU es pot donar per satisfeta mantenint els nou diputats a les 
comarques gironines, tot i perdre gairebé tres punts en el percentatge de vots (del 
45,1% de fa dos anys, contra el 42,8% actual). El fet de mantenir la representació, en 
relació amb el daltabaix a la resta de demarcacions, reforça el lideratge del cap de 
llista, Santi Vila. 
 
L'altre guanyador de la jornada és ERC, que es recupera del daltabaix dels passats 
comicis, en els quals va perdre dos escons. I és que Esquerra guanya gairebé nou 
punts en el percentatge de vots, fins a arribar a un 17,6%, fet que li permet tenir tres 
representants. 
 
D'altra banda, el PSC és el que més cau pel que fa al suport a les urnes. Amb un 10,1% 
dels vots (un 14,2% el 2010), s'ensorra fins als dos escons, el pitjor resultat de la seva 
història a les comarques gironines. I ICV, en canvi, consolida el seu diputat i amplia el 
suport, amb un percentatge del 5,9%. 
 
La creu, sens dubte, és el resultat de Solidaritat, que no tan sols perd el diputat sinó 
que, a més, es veu superada per Ciutadans i la CUP. Aquests darrers es queden a les 
portes del Parlament, malgrat arrencar un 4,2% dels vots, gairebé el mateix que 
Solidaritat el 2010. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimarts 27 de novembre de 2012 
 

• Si Girona fos Catalunya 
 

Si Girona fos Catalunya sencera, probablement Artur Mas no hauria hagut de forçar el 
somriure durant la seva sortida al balcó de l'hotel Majestic a l'hora de valorar els 
resultats electorals. Girona és ara l'oasi convergent, el territori feliç on la federació 
aguanta els mateixos nou diputats de fa dos anys i es reprodueix l'escenari que el partit 
somiava per governar còmodament el país. La federació nacionalista, tot i pujar en 
nombre de vots, no va poder créixer en escons, però va aconseguir mantenir-se. 
 
I és que l'alta participació va fer que la CUP no assolís un diputat que finalment va anar 
a parar al PP. Un diputat importantíssim, i estratègic per als populars, perquè, tot i 
consolidar-se clarament la majoria pel dret a decidir, el diputat que guanyen a 
Catalunya prové precisament de Girona. El PP es va beneficiar que la CUP no entrés. De 
fet, SI, que va obtenir gairebé 6.000 vots i no va repetir el diputat, va representar 
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també un fre per a la CUP, però també per a CiU, que hauria pogut fer el millor 
resultat. 
 
Amb tot, el sobiranisme s'ha imposat de manera clara i contundent a les comarques 
gironines. Les formacions que estan pel dret a decidir, CiU (9), ERC (3) i ICV (1), 
sumen 13 dels 17 diputats que aporten les comarques al Parlament, un més que en les 
eleccions passades. Això més el bon resultat en vots de la CUP, una formació ara a 
tenir en compte perquè, a més, va pujar en les darreres municipals i va desbancar ERC 
de l'Ajuntament de Girona. El resultat també posa en el punt de mira els pactes i 
aliances que CiU ha anat teixint en l'àmbit local amb el PP. ICV va mantenir diputat i va 
créixer. Els quatre restants, no inclosos en el dret a decidir, se'ls reparteixen el PSC (2) 
i el PP (2). El nou escenari polític és també resultat de la mobilització del votant 
unionista o espanyolista que tradicionalment visita els col·legis electorals amb motiu de 
les generals. D'aquí precisament els bons resultats del PP, que en guanya un. També és 
rellevant que, tot i no entrar, C's, que ha triplicat els vots del 2010, hagi superat SI. 
 
Diumenge, el que va quedar clar és l'encariment del preu de l'escó. El motiu: 
l'increment de la participació, que s'ha situat a tocar del 70% i ha fet saltar del 3% els 
vots vàlids emesos necessaris el 2010, fins al 5%. En aquest nou escenari que s'ha 
obert, el PSC, que ha estat des del 1988 la segona força política, ha quedat desplaçat al 
tercer lloc. Un canvi de posició amb un peatge molt dur per als socialistes, perquè 
hauran de compartir aquest espai amb el PP. 
 
L'alta participació i la llei d'Hondt també han evitat que ERC fes fins i tot el quart 
diputat. En canvi, SI, la formació liderada per Toni Strubell, que va aconseguir un 
diputat el 2010 amb un 4,5% dels vots, ara, i seguint la tònica catalana, a Girona s'ha 
ensorrat fins a arribar a l'1,74%. Un resultat que l'ha deixat fins i tot darrere de C's, 
que ha resultat notablement beneficiada. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimecres 28 de novembre de 2012 
 

• El mercat hipotecari gironí manté la seva tendència a la baixa al setembre 
 

El nombre d'hipoteques sobre habitatges que s'ha registrat a les comarques de Girona 
el setembre ha sumat 514 unitats, cosa que suposa una caiguda del 25,07% en relació 
amb el setembre del 2011, segons l'Institut d'Estadística espanyol. En termes 
intermensuals, el setembre és un mes de creixement d'hipoteques perquè la 
comparació es fa amb l'agost. En concret, aquest setembre l'augment ha estat del 
18,43% en comparació amb l'agost. En relació amb el valor hipotecat dels habitatges, 
la mitjana del preu dels pisos el setembre ha quedat fixat en 99.156 euros, un 36,96% 
menys que el setembre de l'any passat. En comparació amb l'agost, el preu ha crescut 
l'1,44%. 
 
Les dades de l'INE indiquen que en el conunt de l'Estat es van constituir 21.195 
habitatges, cosa que suposa una caiguda del 31,2% en relació amb el setembre de 
l'any passat, més de tres punts percentuals més alta que la registrada a Catalunya. 
 
La mitjana del valor de cada una de les hipoteques a Espanya s'ha situat en 102.407 
euros, amb una contracció del preu del 8,51% en relació amb el setembre de l'any 
passat. El setembre és un mes que tradicionalment el nombre d'hipoteques en relació 
amb el mes d'agost registra creixements, molt condicionat a la caiguda d'activitat que 
suposen les vacances d'estiu. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dimecres 28 de novembre de 2012 
 

• Alerten que molts immigrants sense sostre cauen en les addicions 
 

Un estudi del Centre d'Acolliments i Serveis Socials- Consorci La Sopa de Girona alerta 
que molts dels immigrants sense sostre acaben caient en alguna addicció. L'informe es 
va donar a conèixer ahir a la Casa de Cultura dins la campanya anual que organitza el 
Centre i l'Associació Traçant Camins per sensibilitzar la ciutadania envers les persones 
sense llar. 
 
L'estudi, presentat per la directora de la Sopa, Rosa Angelats, indica que la població 
immigrant sense llar de la ciutat de Girona presenta un major percentatge de trastorns 
per l'ús de substàncies que la població autòctona, sobretot pet la dependència al 
cànnabis i l'alcohol. Pràcticament un de cada dos estrangers indigent (45,7%) té 
dependència de l'alcohol i un terç (30,3%) de la cocaïna. En canvi, entre els autòctons, 
la xifra és menor: un 27% pel que fa a alcohol i un 20,7% cocaïna. En referència a 
opiacis, el 24,1% d'immigrants en té dependència (els autòctons un 19,8%) mentre 
que un 22,2% d'estrangers és addicte al cànnabis (per un 6,3% d'autòctons). 
 
Algunes de les problemàtiques que es troben els immigrants sense sostre afecten en 
l'àmbit aministratiu (per poder iniciar un procés d'inserció), en el sanitari (manca de 
visió global de la salut i la persona), en la salut mental (manca de places residencials 
per a malalts mentals) i en l'habitatge (pocs pisos accessibles).  
 
La directora del centre va posar sobre la taula diferents impactes de la crisi que han 
influenciat en les persones sense llars immigrants: impossibilitat de regularitzar la seva 
situació si eren il·legals, irregularitat sobrevinguda a causa de l'atur, increment de l'atur 
en deu punts més en els estrangers que en els del país, pèrdua de feina sobretot en la 
construcció, les conseqüències de la regulació del servei domèstic, les retallades en la 
llei de la dependència i en la targeta sanitària i l'enduriment dels requisits per assolir 
prestacions, entre d'altres.  
 
A més, es va recordar que en ser estrangers, se'ls fa culpables de la seva situació, 
molta gent pensa que vénen a aprofitar-se dels recursos i hi ha una percepció general 
que la majoria són delinqüents. "Els que treballem amb ells sabem que això no és 
veritat. Les persones que vénen per treballar, per construir una nova vida", va deixar 
clar Angelats. 
 
La majoria d'immigrants que són atesos a La Sopa són homes (88%) i l'edat mitjana és 
d'entre 35 i 50 anys. Més de la meitat tenen els papers en regla (60%).  
 
La majoria són d'Àfrica (sobretot de la zona nord), com Marroc, Algèria o el Senegal 
(77%) i de l'Europa de l'Est (23%) principalment de Romania, República Texeca, 
Bulgària i Polònia. Molts tenen un nivell d'estudis primaris, poca qualificació laboral i 
problemes de salut física i mental. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Diumenge 2 de desembre de 2012 
 

• Firatast apunta a rècord de visitants 
 

Unes 17.000 persones han degustat des del passat dijous i fins a aquest diumenge 
algun dels 400 tastets de Girona, Catalunya, Andorra Cuba o Marroc que s'han ofert a 
la 18a edició del Firatast de Girona. Durant aquest dies s'han venut uns 120.000 
tiquets, la xifra més alta de tota la història del certamen. Els visitants han gaudit de 
propostes originals a preus mòdics d'entre 90 cèntims i 2,70 euros. "Amb només 15 
euros els ciutadans han fet un àpat complet", ha assenyalat el gerent del Firatast, 
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Josep Maria Matamala. Aquest any, la novetat han estat les dues ludoteques per a 
infants i, de cara a l'any vinent, l'organització té previst potenciar els productes per a 
celíacs. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dilluns 3 de desembre de 2012 
 

• L'atur augmenta en 1.327 persones i ja hi ha 60.587 desocupats a Girona 
 

El nombre d'aturats ha augmentat a les comarques gironines de 1.327 persones, un 
2,24% més que l'octubre i tanca el mes amb 60.587 persones. En relació amb l'any 
passat, el nombre d'aturats a Girona s'ha vist incrementat de 1.953 persones, el 3,33% 
més. Això suposa el percentatge interanual més baix de tot l'estat espanyol, amb 
l'excepció de les Illes Balears on l'atur ha disminuït en termes interanuals. 
 
Al conjunt de Catalunya el nombre d'aturats ha augmentat de 5.785 persones el 
novembre i ja suma quatre mesos consecutius d'increments, segons el Ministeri 
d'Ocupació i Seguretat Social. Amb aquest creixement de la desocupació, el nombre de 
persones inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) arriba a les 652.091, cosa 
que suposa registrar per segon mes consecutiu un nou sostre històric de persones a 
l'atur. En el conjunt de l'estat espanyol, l'atur ha crescut de 74.296 persones fins arribar 
als 4.907.817 desocupats. En relació amb el novembre de l'any passat, l'atur a 
Catalunya ha augmentat de 36.422 persones, un 5,92% més, el percentatge més baix 
de tot l'Estat amb l'excepció de les Balears, que disminueix l'1%. 
 
La intensitat de l'increment de l'atur d'aquest novembre, un 0,9% més que l'octubre, ha 
estat la més elevada dels últims dos anys. El novembre del 2009, en plena recessió de 
l'economia, l'atur va augmentar d'11.802 persones, un 2,17% més que l'octubre. 
 
En relació amb el novembre de l'any passat, l'atur s'ha incrementat de 36.422 
persones, un 5,92% més que fa un any. Tot i aquest increment, la pujada interanual de 
l'atur a Catalunya ha estat la més moderada de totes les comunitats autònomes de 
l'Estat. Únicament Balears, on l'atur ha disminuït un 0,97%, obté un millor resultat que 
el mercat laboral català. 
 
Per sectors, els serveis lideren l'augment de la desocupació amb 6.871 persones més 
sense feina, seguit de la indústria, on l'atur augmenta de 791 persones. La construcció 
registra una disminució de la desocupació de 770 persones i també l'agricultura obté 
una reducció de l'atur de 160 persones. 
 
En relació amb el nombre de contractes signats, a Catalunya aquest novembre es van 
signar 166.760 contractes, cosa que suposa una disminució dels 9.398 que es van 
signar el novembre del 2011, un 5,33% menys. 
 
Per demarcacions, l'atur s'incrementa en tots els territoris. En el cas de Barcelona, el 
nombre d'aturats torna a marcar un nou màxim històric i suma 485.335 persones 
desocupades. Aquesta xifra suposa 2.689 més que l'octubre, un 0,56% més, i 28.565 
persones més que fa un any, un 6,25% més. 
 
A Girona, l'atur creix de 1.327 persones, un 2,24% més que l'octubre i tanca el mes 
amb 60.587 persones. En relació amb l'any passat, el nombre d'aturats a les comarques 
gironines s'ha vist incrementat de 1.953 persones, el 3,33% més. Això suposa el 
percentatge interanual més baix de tot l'estat espanyol, amb l'excepció de les Illes 
Balears on l'atur ha disminuït en termes interanuals. 
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A Lleida, el mes de novembre tanca amb 31.949 aturats a les llistes del SOC, cosa que 
suposa 469 més que l'octubre, l'1,49% més. En relació amb el novembre de l'any 
passat, l'atur a Lleida s'ha incrementat de 1.787 persones, el 5,92% més. 
 
Per últim, a la demarcació de Tarragona, l'atur ha arribat fins les 74.220 persones, cosa 
que suposa 1.300 més que l'octubre i l'1,78% més. Pel que fa a l'any passat, l'atur a les 
comarques tarragonines puja de 4.117 persones, el 5,87% més. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 7 de desembre de 2012 
 

• Deu anys de Ryanair 
 

Avui fa deu anys, s'enlairava de l'aeroport de Girona un avió de Ryanair amb destinació 
a Frankfurt. Era la primera operació de la companyia a Catalunya, i va emplenar l'avió 
tant en l'anada com en la tornada. Però l'experiència no va sortir del tot bé, perquè en 
la tornada a Frankfurt el vol es va haver de desviar i l'avió va haver d'aterrar en un altre 
aeroport per culpa de la boira. Aquest contratemps inicial no va ser cap mal auguri, 
sinó al contrari. La companyia aèria irlandesa estava iniciant aleshores un procés de 
creixement al continent, i l'aeroport de Girona es va convertir en poc temps en la seva 
base principal del sud d'Europa. De fet, l'augment espectacular del nombre de rutes i 
viatgers va ser l'exemple paradigmàtic a escala europea de com el baix cost i els 
aeroports secundaris es podien beneficiar mútuament fins a nivells aleshores 
impensables. 
 
A la ruta de Frankfurt van seguir, els mesos següents, les de Milà i Londres, a les quals 
després es van anar sumant més i més destinacions. L'impacte definitiu es va produir el 
2004, quan Ryanair va establir a Girona la primera base de l'Estat espanyol. Els viatgers 
es van multiplicar fins als 2,4 milions aquell 2004, i any rere any s'anaven batent 
registres fins als 5.021.342 viatgers del 2009, que es manté encara com el rècord de la 
companyia a Girona. Els motius de l'èxit estaven en la consolidació de Ryanair com a 
companyia de referència del baix cost a Europa, la bona situació de l'aeroport -amb una 
gran zona d'influència- i les facilitats que va trobar: rotació ràpida dels avions, accés a 
peu a la pista, facilitat de facturació i embarcament. 
 
De fet, el boom de Ryanair va obligar Aena a reaccionar ràpidament per adequar les 
instal·lacions als milions de viatgers que passaven cada any per un aeroport acostumat 
bàsicament als xàrter estivals. El gestor aeroportuari va refer el pla director de la 
infraestructura, va ampliar la zona d'estacionament d'avions a la pista i va modernitzar 
la terminal. També es van construir els nous aparcaments, que deixaven enrere la 
imatge dantesca que es produïa en cada pont de festius, amb cotxes aparcats als vorals 
de les carreteres més pròximes. 
 
Malgrat que molts dels viatgers tenien com a destinació la ciutat de Barcelona -amb les 
suspicàcies que això va generar-, la societat gironina es va acostumar ràpidament als 
avantatges de Ryanair i a les ofertes per volar a les principals ciutats europees. El 
sector turístic va defensar sempre l'impacte positiu de la companyia per diversificar i 
desestacionalitzar els visitants. I entre tots es va convertir Ryanair en una icona de la 
demarcació. 
 
El 2010 va marcar el punt d'inflexió. L'estructura aeroportuària de l'Estat va permetre 
que la companyia de baix cost irlandesa obrís una base al Prat, amb la conseqüència 
immediata de retirada d'avions en base, rutes i freqüències a Girona. La gran patacada 
va ser el 2011, quan el nombre de viatgers es va reduir a gairebé la meitat, enmig un 
clima d'amenaces amb les institucions catalanes i gironines, per augmentar les xifres 
econòmiques en el marc dels contractes per publicitat i màrqueting. Després de gairebé 
un any de desaires i negociacions, a final del 2011 s'anunciava un acord perquè Ryanair 

 117

http://www.diaridegirona.cat/catalunya/2012/12/04/latur-augmenta-1327-persones-ja-hi-ha-60587-desocupats-girona/594229.html


portés a Girona un mínim de 3 milions de viatgers anuals. L'acord va ser ben rebut, 
però el 2012 la companyia no arribarà a les xifres de viatgers del 2011, en part per una 
política de contenció de la companyia durant l'hivern per evitar pèrdues. 
 
En tot cas, el 2013 hauria de marcar el punt d'inflexió a partir del qual es recuperin els 
números verds. L'aeroport de Girona mantindrà el nivell de taxes, mentre que al Prat 
han augmentat ostensiblement per la nova política d'Aena. Això ha coincidit amb 
l'anunci de fa una setmana que Ryanair reduirà la presència a Barcelona. En el seu 
informe per a inversors del setembre, preveia que l'estiu vinent Girona repetiria 
programació amb nou avions a la base i 59 rutes. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 

 
Edita: 

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

Ajuntament de Girona 
Tel contacte: 972 419 417 

e-mail: observatori@ajgirona.cat 
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