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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 
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.  
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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 
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 

 2

http://www.diaridegirona.cat/economia/2012/04/02/vendes-cotxes-girona-cauen-1362/555312.html
http://www.diaridegirona.cat/economia/2012/04/02/402-moviments-laeroport-setmana-santa/555308.html
http://www.diaridegirona.cat/economia/2012/04/03/latur-cau-girona-295/555463.html


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 
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 
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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 
 
 

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). 
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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 
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. 
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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. 
 
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  
 
 
 
 
 

 6

http://www.diaridegirona.cat/tema-dia/2012/04/09/costa-brava-arriba-al-80-docupacio-ciutat-girona-al-75-setmana-santa/556222.html
http://www.diaridegirona.cat/economia/2012/04/10/venda-dhabitatges-cau-328--catalunya-al-febrer/556385.html


 
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 
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. 
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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  
 
 

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 
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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. 
 
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  
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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 
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 
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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 
 
 

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". 
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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  
 
 

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. 
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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. 
 
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. 
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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 
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  
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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  
 
 

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 
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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.  
 
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 
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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  
 

 
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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