
 
 
 
 

 RECULL DE PREMSA 
 
 
   
 ABRIL 2013                                                                                                Núm. 66 
                                                                             
 
 
Dimarts 2 d’abril de 2013 
 

• Les vendes de cotxes de segona mà pugen un 22% 
 

El mercat net de cotxes de segona mà a Girona va créixer un 22,38% al febrer a la 
demarcació de Girona, en comparació del mateix mes de l'any passat, i es van sumar 
un total de 2.679 transferències, segons dades de la Federació d'Associacions de 
Concessionaris de l'Automoció (Faconauto). L'increment gironí, però, és el més baix de 
tot Catalunya, en què en total les vendes de cotxes usats van augmentar un 27,40% al 
febrer.  
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 

Dimecres 3 d’abril de 2013 
 

• El mes de març supera registres de pluja de fa 80 anys a les comarques 
gironines 

 
El mes de març passat ha deixat ben regades les comarques gironines, on algunes 
zones han registrat les majors quantitats de precipitació en un mes de març des de fa 
80 anys, com al ?Mon?t?seny, i en altres des del 1974, com a l'Empordà. Segons va 
informar ahir el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), aquest mes de març ha estat 
molt plujós pel pas de diversos fronts durant els primers vint dies del mes, associats a 
pertorbacions atlàntiques amb uns fluixos de sud en superfície carregats d'humitat. 
 
L'estació meteorològica de Viladrau ha estat la que més pluja ha recollit durant el març, 
amb un total de 414 litres per metre quadrat. A altres punts de Catalunya també es van 
superar els 300 l/m2, i a les comarques gironines destaquen localitats del Ripollès, la 
Selva o la Garrotxa. Per exemple, als punts de l'SMC de Sant Pau de Segúries s'han 
recollit 273,8 l/m2 en aquests 31 dies; mentre que a Molló n'han caigut 245; seguida 
d'Anglès, amb 236,1; i Olot amb 215,2. Encara que el mes de març de 2011 va ser més 
plujós en el conjunt de Catalunya, el mes de març passat ha resultat històric en 
determinades zones, on s'han superat els registres de 2011. 
 
En alguns casos, com en sectors del massís del Montseny, on s'han comptabilitzat 
gairebé 340 litres per metre quadrat en el mes de març, l'aigua recollida no té 
precedents en un març des de fa 80 anys, considerant les dades de l'antic observatori 
del Turó de l'Home, que va iniciar la seva sèrie el 1933. 
 
Els 414,6 litres per metre quadrat recollits a Viladrau tampoc tenen precedents i els 
meteoròlegs el consideren un "registre excepcional". Alhora, la zona de l'Empordà es 
troba entre les que han batut els rècords històrics de pluja, juntament amb les 
comarques de Ponent i alguns punts del litoral i del prelitoral central. 
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Les precipitacions recollides en 51 de les 161 estacions meteorològiques de l'SMC el 
mes passat han superat les de març de 2011, que va ser el més plujós a Catalunya des 
del març de 1974. 
 
Durant aquest mes de març s'han registrat en alguns llocs fins a 25 dies de pluja, 
sobretot en sectors d'alta muntanya, mentre que a la majoria del territori s'han registrat 
entre 10 i 20 dies de precipitacions, el doble d'allò normal en un mes de març. 
 
La pluja també va anar acompanyada de temporals de mar, com el de principi de mes a 
la Costa Brava, que va ser el més dur, amb onades de fins a set metres, des del dia de 
Sant Esteve de 2008, i les nevades. A les zones de muntanya també hi va haver 
jornades amb gruixos de gairebé un metre de neu en un sol dia, són altres dels 
aspectes meteorològics destacats del mes de març passat. 
 
Pel que fa a les temperatures, el mes de març va ser "termomètricament normal", 
segons l'SMC, encara que ha estat càlid en punts de la depressió central, del litoral i 
prelitoral i, en canvi, fred al Pirineu, Prepirineu i el massís dels Ports de Besseit. 
 
En aquest sentit, les taules del Servei Meteorològic mostren com les anomalies 
tèrmiques vers el període de referència comprès entre 1961 i 1990 se situaven al 
voltant d'un grau negatiu al Ripollès, mentre que a la ciutat de Girona les temperatures 
mitjanes han estat 1,5 graus superiors. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 5 d’abril de 2013 
 

• El Museu del Cinema de Girona fa quinze anys 
 

El 8 d'abril de 1998 es va inaugurar a Girona el Museu del Cinema després que 
l'ajuntament adquirís la Col·lecció Tomàs Mallol, una de les mostres més importats de 
tot Europa. D'aquesta manera, el Museu del Cinema va ser el primer centre a tot l'Estat 
dedicat al setè art. Durant aquest primers 15 anys d'història, el museu ha acollit a 
950.000 persones, ha produït 48 exposicions temporals, organitzat 1.233 activitats i ha 
atès a més de 310.000 alumnes. Per commemorar aquesta data i l'èxit recollit, el 
Museu del Cinema ha adquirit un rellotge francès en forma de llanterna màgica datat 
del 1864, ha remodelat l'espai de l'exposició permanent i ha incorporat 67 llibres a la 
biblioteca. 
 
Aquests xifres només són algunes de les dades d'activitats i accions que s'han portat a 
terme dins del Museu del Cinema de Girona en els darrers quinze anys. Com és habitual 
en la data dels aniversaris, el centre ha incorporat algunes novetats. 
 
En primer lloc, ha adquirit un nou objecte que es podrà veure a l'exposició permanent 
del museu. Es tracta d'un rellotge de sobretaula en forma de llanterna màgica, d'origen 
francès i datat del 1864. Aquest rellotge especial és un objecte decoratiu que mostra la 
gran popularitat que tenia aquesta mena d'espectacles visuals en el segle XIX. D'altra 
banda, el museu ha remodelat l'espai de l'exposició permanent dedicada a l'espectacle 
de la Caixa d'Òptica. 
 
La remodelació s'ha basat en distribuir de forma correcte l'espai per així presentar de 
manera més òptima les 26 vistes òptiques, el doble de les que es mostraven fins ara, 
que hi ha al centre. La vista òptica és un gravat amb imatges de paisatges urbans, 
edificis emblemàtics o ciutats d'arreu del món que es veien mitjançant una lent. Es 
tractava d'un espectacle visual molt popular arreu d'Europa entre els anys 1750 i 1850 
mitjançant el qual els ciutadans podien veure imatges d'arreu del món per un simple 
forat. 
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Finalment, la tercera novetat és la incorporació a la biblioteca de l'Institut d'Estudis un 
conjunt de 67 llibres sobre el cinema i l'educació que ha lliurat el professor barceloní 
Ramon Espelt. Amb aquesta donació, la biblioteca del museu millora qualitativament i 
quantitativament la seva oferta. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dilluns 8 d’abril de 2013 
 

• La venda de cotxes de segona mà creix un 12,5% a Girona 
 

La venda de cotxes usats va augmentar un 12,5 % durant el primer trimestre de 2013 
a Girona., segons un informe encarregat per la patronal Ganvam. L'estudi indica que les 
operacions amb cotxes amb més d'una dècada de vida van pujar un 7,5 % durant els 
primers tres mesos de l'any, xifra que se situa en el 34,5 % en el cas dels quals tenen 
menys de tres anys. El preu mitjà dels cotxes de segon mà a Girona és de 9.905 euros, 
segons AutoScout 24. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 12 d’abril de 2013 
 

• L'Oficina de Turisme duplica les visites per Setmana Santa 
 

L'Oficina Municipal de Turisme ha rebut durant aquesta Setmana Santa el doble de 
visitants que durant el mateix període de l'any passat. Així, entre el 28 de març i l'1 
d'abril de 2013 han passat unes 3.040 persones per l'Oficina, mentre que durant la 
Setmana Santa de 2012 se'n van registrar unes 1.586. El 75% d'aquests visitants eren 
de l'Estat espanyol, i la gran majoria, procedents de diferents indrets de Catalunya. 
Segons l'Associació d'Hostaleria de Girona i Radial, els dies 29 i 30 de març (divendres i 
dissabte), les ocupacions als hotels de la ciutat van arribar fins al 95%. 
 
L'Oficina Municipal de Turisme va atendre 1.520 consultes durant la Setmana Santa, fet 
que, segons la metodologia de la Generalitat, significa uns 3.040 visitants. En canvi, 
l'any passat s'havien atès només 793 consultes, és a dir, 1.583 persones. 
 
El dia amb més afluència de visitants, tant de 2012 com 2013, va ser el Divendres Sant. 
Aquest any, van passar per la ciutat unes 1.074 persones, xifra només superada pels 
dies de més afluència de la mostra Girona, Temps de Flors. En canvi, el Divendres Sant 
de 2012 només es van rebre 470 persones. 
 
De les consultes ateses per l'Oficina Municipal de Turisme, aproximadament la meitat 
(un 45,41%) feien referència al centre històric de la ciutat, seguides per les consultes 
sobre els museus (un 14,72%), la Girona Jueva (un 10,38%) i les activitats pròpiament 
de la Setmana Santa (un 8,13%). En total, es van registrar 2.669 consultes, ja que 
cada visitant va fer-ne una o més d'un durant la seva visita a l'Oficina. 
 
Un 75% de les persones que van visitar la ciutat durant Setmana Santa procedien de 
l'Estat espanyol i, majoritàriament, venien de diferents indrets de Catalunya (un 
60,16%). Pel que fa als visitants d'altres punts de l'Estat, cal destacar els turistes 
procedents del País Basc (un 5,74%), la Comunitat de Madrid (5,95%) i el País Valencià 
(un 4,59%). Fora de l'Estat, destaquen els visitants de França (5,07%), el Regne Unit 
(4,28%) i diferents països d'Amèrica (2,9%). 
 
Un 96% dels visitants que van venir a Girona ho van fer de vacances, la majoria ho van 
fer en parella, el grup més nombrós corresponia a la franja d'edat d'entre els 36 i els 65 
anys i el 81% es van allotjar en hotels. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dissabte 13 d’abril de 2013 
 

• Temps de Flors va aportar a Girona 8  milions el 2012 
 

L'exposició Girona, Temps de Flors de l'any 2012 va tenir un impacte econòmic per a la 
ciutat al voltant dels vuit milions d'euros. Tenint en compte que l'esdeveniment va 
durar nou dies, del 12 al 20 de maig, implica que es van produir uns 900.000 euros 
diaris. 
 
Aquesta és una de les dades principals d'un estudi elaborat per la Universitat de Girona 
sobre l'esdeveniment i la repercussió econòmica que va tenir. Una altra de les dades 
que s'han pogut concretar amb les 500 enquestes elaborades és el nombre de visitants, 
que es va situar en unes 200.000 persones. 
 
Segons el doctor Jordi Comas, que ha dirigit l'estudi, els visitants es van gastar una 
mitjana de 27,20 euros per persona. Bona part d'aquests diners van anar a parar a la 
restauració —17,91 euros—. En altres serveis es van gastar 7,26 euros per visitant i 
només 2,03 euros van ser per a l'allotjament. És precisament aquesta última dada, la 
dels allotjaments, la que l'alcalde, Carles Puigdemont, va posar d'exemple com un dels 
àmbits en què cal millorar. L'estudi conclou que només el 2,34% dels visitants de 
Girona, Temps de Flors es van allotjar en hotels de la ciutat, i que només un de cada 
quatre visitants va passar la nit a Girona. Puigdemont va assegurar que la despesa per 
visitant "es multiplica" en cas que pernoctin a la ciutat. 
 
Pel que fa l'origen dels visitants, el 61,4% van ser catalans -un 36,5% de la demarcació 
de Barcelona-. Els de la resta de l'Estat van ser el 4,1%. Destaquen els visitants i 
turistes de l'Estat francès, amb un 9,9% del total. El govern atribueix aquesta 
assistència a la campanya publicitària que s'hi va fer. 
 
L'exposició aprova pel que fa a la valoració dels visitants. Sobre una nota màxima de 
cinc punts, donen un 3,82 a la informació, un 3,87 a la senyalització, un 3,86 a 
l'organització i un 3,71 a la qualitat dels espais. Una de les queixes, però, és que hi ha 
poca flor natural. Tot i això, el 92% dels que hi van anar el 2012 van afirmar que hi 
tornarien. 
 
Entre els espais més visitats hi ha els Banys Àrabs, que van rebre 97.535 persones. El 
24% dels visitants van dir que no pagarien per visitar l'exposició —afirmació que Comas 
va qüestionar—. N'hi havia, però, que estaven disposats a pagar. Del conjunt 
d'enquestats es desprèn que estarien disposats a pagar una mitjana de 4,95 euros. Tot 
i això, l'alcalde va descartar que es faci, i ho va considerar una dada estadística més de 
la satisfacció dels visitants. Puigdemont va dir que es continuaran fent estudis per 
valorar l'impacte econòmic que tenen els diversos esdeveniments que se celebren a la 
ciutat al llarg de l'any. 
 
500 enquestes es van fer durant els dies que va durar l'exposició per elaborar l'estudi 
de l'impacte econòmic. 
 
11.05.13 Començarà la 58a edició de Girona, Temps de Flors. Com l'edició passada, 
durarà nou dies, fins al 19 de maig. 
 
L'impacte mediàtic que va suposar l'exposició de flors de l'any passat va ser de 6,75 
milions d'euros, segons la regidora de Turisme i Comerç, Coralí Cunyat. Aquest impacte 
és el cost de les informacions sobre Girona, Temps de Flors als diversos mitjans 
d'informació si s'haguessin hagut de pagar com a publicitat. Pel que fa a la programació 
d'aquest any, inclourà novetats, segons va assegurar. Ni Cunyat ni l'alcalde, però, van 
voler concretar encara quines serien aquestes novetats, tot i que sí que en van avançar 
alguns detalls. S'intentarà, per exemple, reforçar les activitats entre setmana, per 
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aconseguir més visitants. També es treballa amb operadors turístics i amb Renfe per 
definir fórmules per promocionar les visites intersetmanals. Puigdemont va destacar el 
caràcter de "motor econòmic" de l'esdeveniment i va considerar que justificava 
"sobradament" els 367.036,69 euros d'inversió municipal. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dilluns 15 d’abril de 2013 
 

• Girona lidera l'increment de la contractació laboral a Catalunya 
 

Tot i que el mercat laboral gironí i català segueix destruint ocupació, les empreses han 
incrementat el ritme de contractacions respecte a l'any passat. En el primer trimestre 
de 2013, a Girona s'han firmat 37.505 contractes laborals, un 2,7% més que en el 
mateix període de l'any passat. És la dada més positiva de les quatre demarcacions 
catalanes, ja que a Lleida i Tarragona el nombre de ?contrac?tes cau lleugerament, 
mentre que a Barcelona repunta un 1,1%.  
 
La majoria de les contractacions fetes a les comarques gironines en aquest inici d'any 
són temporals. Fins al 83% dels contractes firmats eren eventuals.  
 
A més, bona part d'aquests eren de curta durada. Així, un 36% del total expiraven 
menys d'un mes després de firmar-se. 
 
Entre els temporals, la modalitat de contractació més freqüent és la d'"eventuals 
circumstàncies de producció", seguida de la d'"obra i servei" i la d'interinitat. 
 
Segons dades del departament d'Empresa i Ocupació, tot i que en l'economia gironina, 
els contractes de temporada vinculats al sector turístic són habituals, la taxa de 
contractació indefinida (17%) és de les més elevades de tot l'Estat. 
 
A més, respecte al primer trimestre de l'any passat, la contractació indefinida creix un 
12,77%, mentre que la temporal es manté en xifres molt similars a les de 2012, amb 
un lleuger repunt del 0,9%. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dissabte 20 d’abril de 2013 
 

• La FEOG preveu que el 2014 tampoc no es crearà ocupació 
 

El 2014 no s'augura, de moment, com un any en què es podrà crear ocupació. Aquesta 
és una de les conclusions difoses ahir durant la presentació de l'informe FOEG 
d'indicadors de l'economia gironina, respecte al quart trimestre del 2012. L'economista 
Modest Fluvià, autor de l'informe juntament amb Ricard Rigall, professors de la 
Universitat de Girona, està convençut que, sigui quin sigui l'índex d'atur del 2014, no es 
podran millorar els índexs de creixement perquè no es preveu una reactivació 
econòmica forta. 
 
En el cas de les comarques gironines, la taxa d'activitat és d'un 63,3% -encara per 
damunt de la mitjana catalana, del 61,8%-, però ha disminuït tant respecte al trimestre 
precedent -que era del 65,3%- com respecte a l'any anterior -63,3%-. Les dades 
positives continuen arribant a través de les exportacions de les empreses gironines, ja 
que durant el quart trimestre del 2012 s'han superat els 1.062 milions d'euros, un 
increment del 6,2% en termes interanuals i un 5,6% en termes intertrimestrals. "La 
millora exterior és perceptible en l'economia gironina. És obvi i és una de les 
conseqüències positives de la crisi", va manifestar Modest Fluvià, que va insistir que les 
exportacions es mantenen i no són un fenomen cíclic. 

 5

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/636417-temps-de-flors-va-aportar-a-girona-8-milions-el-2012.html
http://www.diaridegirona.cat/economia/2013/04/15/girona-lidera-lincrement-contractacio-laboral-catalunya/612932.html


 
En aquest sentit, cal assenyalar que en l'àmbit català les exportacions a estats 
europeus de fora de la UE han augmentat un 17% -a causa de la necessitat de buscar 
nous mercats no afectats per la recessió-; al Japó, un 32%, i a la Xina, un 30%. 
 
A més de les exportacions, un altre sector que registra una "bona direcció", segons 
Fluvià, és el sector turístic amb vista a la temporada vinent, que crearà més treball tot i 
que serà estacional, segons reconeixen des de la FOEG. 
 
Un cop més, l'informe FOEG torna a plantejar la necessitat de distingir entre "el que 
són merament mesures d'austeritat i el que són reformes institucionals encaminades a 
millorar l'eficiència". Entre retallades i una "reforma estructural que està pendent en el 
sector públic", va insistir el professor Modest Fluvià. "És veritat que la mateixa crisi ho 
fa difícil, que és més fàcil recórrer a les retallades", va afegir Fluvià, que, tot seguit, es 
va atrevir a referir-se a les diputacions com un dels estaments que haurien de ser 
objecte d'aquestes reformes estructurals. 
 
La resta d'indicadors difosos en l'informe del quart trimestre mantenen la dinàmica dels 
anteriors trimestres: la constatació que la taxa d'atur augmenta, la caiguda en el crèdit 
a les empreses i particulars, indicadors clarament negatius en el sector de la 
construcció -en què l'ocupació va caure un 7,8% respecte a l'any anterior i un 7,1% 
respecte al tercer trimestre- i la disminució del nombre d'hipoteques constituïdes i dels 
preus de l'habitatge. 
 
63,3 per cent de taxa d'activitat es registra a les comarques gironines, tres punts per 
sobre de la mitjana catalana. 
 
1.062 milions d'euros han assolit les exportacions gironines durant el quart trimestre de 
l'any 2012. 
 
7,8 per cent decau l'ocupació en el sector de la construcció a les comarques gironines 
respecte a l'any anterior. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dilluns 22 d’abril de 2013 
 

• Strenes acaba amb un 75,2% d'ocupació 
 

Amb el Teatre Municipal de Girona ple de mainada i de pares, que van rebre un "consell 
d'amic" d'Albert Pla (Abans d'anar a dormir has de fer un pipí), es va tancar ahir a la 
tarda la primera edició del festival Strenes de Girona, coorganitzat per Promo Arts 
Music i l'Ajuntament de Girona. Aquest primer Strenes acaba amb un bon balanç: 6.832 
espectadors han assistit als concerts de pagament del festival i unes 2.000 persones 
més han assistit a les actuacions i la resta d'activitats gratuïtes, deixant sovint petits 
locals com ara Context i Els Jardins de la Mercè. Això representa un percentatge 
d'ocupació del 75,2% sobre el total de localitats del festival. 
 
Per al seu director, Xavi Pascual, els resultats són excel·lents. "El públic ha respost molt 
bé en aquest moment tan complicat, en què la gent tria molt bé a quins espectacles 
va". Pascual creu que el festival ja ha "arrelat" a Girona, també pels esforços que s'han 
fet perquè les entitats i els locals gironins participin activament en el festival i ho sentin 
seu. El director de Strenes creu que el públic ha gaudit de detalls com ara la catifa 
vermella i el photocall a l'entrada dels concerts o les presentacions de Gemma Ruiz. 
Pascual també està molt satisfet que el sector musical s'hagi fet còmplice d'un festival 
que vol ser una cita imprescindible per als artistes catalans que vulguin presentar nous 
treballs. 
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La recta final de Strenes ha tingut moments tan intensos com el concert de Love of 
Lesbian, dissabte a l'Auditori -dues hores i mitjà de muntanya russa sonora, del drama 
a la comèdia, de la fressa a la calma- i el singular concert familiar dels Pinker Tones i 
Albert Pla, una divertida aliança, amb rock acústic per cantar als gelats -com Jonathan 
Richman- i a les peculiaritats que ens fan a tots únics. I l'abril vinent, més Strenes. 
Garantit. 
 
6.832 espectadors han assistit als concerts de pagament del festival, i unes 2.000 
persones més als actes gratuïts. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimecres 24 d’abril de 2013 
 

• Un 56,7% dels veïns de Girona es mou en cotxe o moto 
 

Un estudi sobre mobilitat a Girona posa de manifest que el vehicle privat (cotxes i 
motos) continua essent l'amo de l'asfalt i dels desplaçaments. Una enquesta recent, 
dins la campanya de treballs de camp del Pla de Mobilitat Urbana posa de manifest que 
el 56,7% utilitza el cotxe per moure's. En segona posició hi ha els que es desplacen a 
peu, amb un 37, 3%. La resta de mitjans de transport queden molt llunyans. Tan sols 
l'1,9% manifesta que fa servir el bus urbà, un 1,6% diu que utilitza la bicicleta, un 
1,4% es mou en tren i l'1% restant en bus interurbà. L'enquesta es va fer a un total de 
1.600 persones a finals de l'any passat. 
 
Aquestes dades són similars a les extretes d'una enquesta de mobilitat quotidiana feta 
l'any 2006 amb 5.361 enquestes tot i la seva antiguitat i les possibles modificacions de 
rutines pel pas del temps. El mateix Pla de Mobilitat Urbana afirma que el Pla Director 
de Mobilitat preveia que des d'aquell any fins a l'actualitat hi hauria uns canvis que la 
crisi econòmica no han permès complir. En concret, en mobilitat dins de la ciutat es 
preveia un augment anual d'ús del transport col·lectiu en l'1,27% i d'un 3,5% 
d'utilització del vehicle privat mentre que els no motoritzats baixaven un 1%. En 
connexions amb altres poblacions, la previsió era un augment del transport públic del 
3,2%, i d'un 2% del cotxe i la moto. L'informe considera que les dades del 2013 no 
superen en cap cas les del 2006 perquè la crisi ha suposat un canvi en el 
comportament esperat. 
 
Les dades del 2006 reflectien 427.300 desplaçaments en un dia de feina amb origen o 
destí a Girona (dels quals uns 232.000 interns). Pel que fa als moviments interns, més 
d'un 65% dels desplaçaments urbans es feien amb mitjans no motoritzats. El transport 
públic representava el 4% del moviment intern, mentre que el vehicle privat l'utilitzava 
el 31%. En canvi, quan els desplaçaments eren de connexió amb altres municipis 
(arribada a Girona o sortida de Girona) l'ús del vehicle privat s'enfilava fins al 81% del 
total de desplaçaments. El transport públic augmentava fins al 13% mentre que les 
opcions no motoritzades (a peu o en bicicleta) se situaven en un 6%. Globalment 
doncs, ja era evident la superioritat dels cotxes i les motos per sobre de tots els altres 
mitjans de transport. Només els desplaçaments a peu, sobretot en mobilitat interna són 
els únics que s'acosten al vehicle privat. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dimecres 24 d’abril de 2013 
 

• L'ajust immobiliari no toca fons i els preus baixen un 11,7% a Girona l'últim 
any 

 
El preu de l'habitatge lliure ha baixat a Girona el 3,4% en el primer trimestre de 2013 i 
un 11,7% l'últim any, fins a situar el seu valor en els 1.570 euros per metre quadrat, 
una dada que suposa tornar a nivells registrats l'any 2004, just quan s'estava gestant 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 28 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 (-58%). 
 
També han tingut descensos acusats a Figueres (-49%) i Girona (-43%). Les ciutats 
més cares a l'hora de comprar un pis són Lloret de Mar (1.656 euros per metre 
quadrat), Girona (1.604 euros) i Blanes (1.601 euros). 
 
Catalunya és la segona comunitat autònoma on més ha caigut el preu de l'habitatge 
lliure durant el darrer any, amb un retrocés del 10,4 % respecte al mateix període de 
l'any anterior, només superat per Canàries, amb un descens del 13,6 %. 
 
Al conjunt d'Espanya, la caiguda ha estat del 7,9 % fins al març i el preu mitjà de 
l'habitatge lliure es va situar en 1.519 euros per metre quadrat, un valor que no es 
registrava des de començaments del 2004. 
 
Malgrat aquesta caiguda, l'abaratiment de l'habitatge s'ha moderat respecte al que es 
registrava en els tres trimestres anteriors i a tancament del 2012, quan va caure un 
10% en un context marcat per la imminent fi de les deduccions fiscals per compra 
d'habitatge i de l'IVA superreduït. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 24 d’abril de 2013 
 

• Cada dia entren i surten uns 160.000 cotxes de Girona 
 

Cada dia entren o surten de la ciutat de Girona uns 160.000 vehicles. És l'estimació que 
es fa en el pla de mobilitat urbana de Girona que s'ha acabat i presentat aquest mateix 
mes d'abril, i que ara pot rebre durant un mes les aportacions d'entitats i ciutadans que 
ho desitgin. El document es va presentar dilluns a la taula de mobilitat i ha de servir per 
regir les polítiques a seguir en matèria de mobilitat, ja sigui a peu, en bicicleta, vehicle 
o transport públic. 
 
De les principals vies d'accés, la carretera de Barcelona, suporta de mitjana 38.000 
vehicles, entre la C-65 i el carrer Reggio Emilia, mentre que la frontissa del Güell 
canalitza més de 25.000 vehicles al dia entre Santa Eugènia i el passeig d'Olot. Per una 
altra artèria com la Gran Via hi arriben a circular 20.000 cotxes a l'encreuament amb el 
carrer Joan Maragall. Per hores, entre les vuit i les deu del matí i entre les cinc i les set 
de la tarda són les que presenten més densitat de trànsit. 
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L'estudi del pla de mobilitat assenyala que bona part de la xarxa viària de la ciutat té 
capacitat per assumir el trànsit que rep sense embussos, però assenyala quatre punts 
principals de congestió. Es tracta de l'accés al municipi per l'avinguda de França, en el 
tram del sector de l'hospital Josep Trueta, així com el sector del Mercadal amb les vies 
també saturades en determinades hores. Els altres dos punts de congestió són diverses 
vies de connexió entre els barris de Santa Eugènia i Sant Narcís, i els accessos a la C-
65. 
 
El pla de mobilitat actual també utilitza algunes dades de l'estudi fet el 2006, ja que 
considera que amb la crisi econòmica són unes dades encara vigents amb una reducció 
de la mobilitat. Les dades més destacades eren els 427.000 desplaçaments ja siguin 
urbans o interurbans que es fan cada dia laborable. De manera general, el 54% dels 
moviments es fan amb vehicle privat, mentre que un 8% utilitza el transport públic i un 
important 38% efectuen els desplaçaments a peu o amb bicicleta. 
 
El document base del govern municipal es marca com a objectiu fomentar i consolidar 
el transport sostenible, com ara anar a peu, en bus o en bicicleta. La conscienciació de 
la ciutadania, la garantia de la seguretat i la millora la connexió metropolitana, i més 
mobilitat intel·ligent són les línies a seguir. 
 
38 per cent dels desplaçaments diaris que es fan a Girona es fan a peu o en bicicleta i 
un 8%, en transport públic. 
 
665 vehicles per cada mil habitants és l'índex de motorització de la ciutat de Girona. Al 
Gironès és de 740 per 1.000. 
 
La ciutat té uns 45.000 turismes i 8.900 motos 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dijous 25 ’abril de 2013 
 

• El centre de Girona rep cada dia prop de 16.000 vianants 
 

Les voreres més transitades del centre de Girona reben cada dia entre 12.000 i 16.000 
vianants. És una de les dades que s'extreu del pla de mobilitat de Girona després d'un 
treball de camp realitzat a peu de carrer a 86 punts del municipi amb comptatges 
manuals. 
 
Segons el treball que s'ha dut a terme, les voreres amb més utilització diària serien les 
situades a l'entorn del mercat del Lleó, el tram més cèntric del carrer de Barcelona, així 
mateix com l'eix que formen el passeig d'Olot i Emili Grahit, així com el carrer de la 
Creu o el carrer Santa Eugènia. El complet treball també subratlla que hi ha un flux 
notable a la zona comercial del carrer Migdia, Lorenzana i als eixos que formen el Santa 
Clara, el voltant de l'Ajuntament de Girona o la Gran Via de Jaume I. 
 
Aquests grans fluxos de vianants només es manté en aquests punts més cèntrics i 
s'indica que fora de les zones comercials o del centre, la intensitat de vianants cau per 
sota dels 500 vianants al dia. 
 
La meitat de les persones que van ser enquestades van explicar que feien el 
desplaçament a peu de manera diària, i un 30% el fan de dos a tres cops per setmana. 
L'oci (24%) i la feina (23%) són els principals motius per desplaçar-se a peu per 
Girona, seguit dels estudis, amb un 18% i les compres, amb un 16%. També és 
destacable el 7% dels vianants que van a peu al metge. Es calcula que els trajectes a 
peu tenen una durada mitjana de 16 minuts, per bé que els més habituals duren de 5 a 
10 minuts. Un 22% admet que van a peu perquè no disposen de cap vehicle, però un 
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23% argumenten la decisió perquè és còmode, i un 15% més ho veu saludable. Entre 
els motius per anar a peu n'hi ha gairebé dos de cada deu que ho atribueixen als 
problemes d'aparcament. 
 
Dels 297 quilòmetres de voreres que hi ha a Girona, només la meitat són considerades 
adequades, ja que tenen una amplada superior als 1,8 metres. Per contra, un 44% són 
deficients, insuficients o millorables. En concret, hi ha 72,5 quilòmetre en què la vorera 
fa des de menys d'un metre a un metre i mig, complint l'amplada del codi 
d'accessibilitat, però el pla de millora les qualifica de voreres insuficients, perquè no 
permeten el creuament de dues persones. Encara hi ha un 7% de tota la xarxa viària 
sense voreres i els trams d'escales sumen 2,1 quilòmetres i representen un 1% del total 
de la ciutat. 
 
297 quilòmetres de voreres té la ciutat de Girona. Un 44% són deficients o millorables i 
la meitat són adequades. 
 
Un 34% de cruïlles sense gual. 
 
L'extens estudi realitzat dins del pla de mobilitat també ha parat atenció en l'estat de 
les cruïlles i l'accessibilitat i en destaca el fet que el 34% d'aquestes cruïlles no disposen 
d'una baixada cap al pas de vianants que faciliti la mobilitat. El cert és que en els últims 
anys s'ha fet un esforç molt gran per anar-los adaptant, en especial, quan entitats, com 
ara l'Once o Mifas alertaven de dificultats en algunes zones de la ciutat. Aquest treball 
també s'ha traduït en els últims mesos en més actuacions que garanteixin l'accessibilitat 
i facilitin la mobilitat a tots els vianants. 
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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