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Dissabte 3 d’agost de 2013  
 

• El Trueta va fer un 8% més d’operacions l’any passat 
 

L'hospital Josep Trueta de Girona va fer, l'any passat, un total de 15.218 intervencions, 
un 8% més que al 2011, segons la memòria que l'Institut Català de la Salut (ICS) va fer 
pública ahir de l'activitat corresponent a la regió sanitària de Girona. Aquest increment 
no va venir donat, però, per la realització de més operacions programades i amb ingrés 
hospitalari -les quals només van augmentar un 0,17%-, sinó pel creixement de la 
cirurgia menor ambulatòria (amb un 18,39% més d'operacions que al 2011) i les 
intervencions de cirurgia major ambulatòria amb ingrés (amb un 14,76% més). D'altra 
banda, d'operacions urgents se'n van fer 2.803, nombre que representa un descens 
d'un 3,11%. 
 
El servei d'urgències del Trueta va fer 64.342 assistències, una xifra que representa un 
0,9% menys de visites que al 2011. Una altra dada que cal destacar de la memòria de 
l'ICS són les 207.003 consultes externes ateses en l'edifici annex del Trueta en el seu 
primer any de funcionament. 
 
Pel que fa a l'atenció primària -l'ICS gestiona 26 equips d'atenció primària a la regió 
sanitària de Girona-, els professionals van fer 3.503.634 visites, amb un increment de 
l'atenció domiciliària d'un 4,8% respecte al 2011 (101.918 visites) i un augment de 
l'1,55% dels domicilis atesos dins de l'horari d'atenció continuada (9.301 visites). 
 
Una de les dades remarcables de la memòria és la reducció, en un 47%, del nombre de 
queixes i reclamacions presentades al Trueta, que va passar de les 502 del 2011 a les 
267 del 2012. La major part de les queixes tenen a veure amb l'organització i els 
tràmits (157), mentre que les de caràcter assistencial es van situar en segon lloc amb 
un total de 41. A través d'una enquesta, els usuaris del Trueta van puntuar amb un 8,5 
el seu nivell de satisfacció amb l'atenció rebuda. A l'àmbit de la primària es va registrar 
també un a davalla de les queixes, d'un 30%. I de les 723 queixes presentades als CAP 
el 2011 es va baixar a les 503 el 2012. En aquest cas, les denúncies per organització i 
tràmits van ocupar el primer lloc (242), seguides de les estrictament assistencials (165). 
 
L'ICS destaca que al llarg del 2012 es van introduir algunes novetats en el servei 
sanitari, com ara l'ampliació del servei d'hemodinàmica del Trueta, la instal·lació 
d'ecògrafs a les consultes de primària, la renovació dels equips de diagnòstic avançat 
de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) del Trueta, la posada en marxa del 
consultori local d'Aiguaviva i la implantació de la prescripció electrònica a l'hospital. Un 
altre dels punts destacats per l'ICS és la creació de la gerència compartida entre l'ICS i 
l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS). 
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47% és el percentatge del descens de les queixes i reclamacions presentades respecte 
al 2011. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 

Dissabte 3 d’agost de 2013 
 

• 1.356 aturats menys a Girona el juliol 
 

El nombre de persones sense feina registrades a les oficines del Servei Català 
d'Ocupació (SOC) a Girona es va situar el juliol en 52.271 persones, 1.356 persones 
menys que el juny, una reducció del 2,53% en termes percentuals, i suposa encadenar 
cinc mesos consecutius de caigudes de l'atur, segons les xifres facilitades pel Ministeri 
d'Ocupació i Seguretat Social. En relació amb el juliol de l'any passat, l'atur ha 
augmentat a Girona de 137 persones, el 0,26% més. La xifra de 52.271 aturats que 
s'ha registrat a les comarques de Girona és la més baixa que s'ha vist en aquesta 
demarcació des del juliol de l'any passat quan el nombre de desocupats va arribar a 
52.134 persones. 
 
En el conjunt de Catalunya el nombre de persones sense feina registrades a les oficines 
del SOC es va situar el juliol en 610.429 persones, 6.859 persones menys que el juny, 
una reducció de l'1,11% en termes percentuals, i suposa encadenar cinc mesos 
consecutius de caigudes de l'atur, segons les xifres del Ministeri. 
 
Aquesta reducció de l'atur a Catalunya és la més intensa que s'ha registrat a Catalunya 
en un mes de juliol des de l'any 2010. L'actual nombre de persones sense feina a les 
oficines del SOC es remunta a xifres que no es donaven des del setembre del 2011. En 
relació amb el juliol de l'any passat, l'atur a Catalunya s'ha reduït de 4.363 persones, el 
0,71% menys. 
 
En el conjunt de l'estat espanyol l'atur ha baixat de 64.866 persones, l'1,36% menys 
que el mes anterior. 
 
La disminució de l'atur aquest mes de juliol suposa encadenar cinc mesos consecutius 
de caigudes en les xifres de les persones sense feina inscrites a les oficines del SOC. 
Aquest comportament de cinc mesos consecutius de reducció de l'atur ja es va repetir 
en el transcurs de l'any passat també entre els mesos de febrer i juliol. Un 
comportament diferent es va registrar el 2011 i el 2010 anys on les caigudes 
consecutives del nombre d'aturats es van produir durant només quatre mesos 
consecutius, entre els mesos de març i juliol. 
 
La caiguda de l'atur de 6.859 persones aquest juliol és la més intensa que s'ha registrat 
en un mes de juliol des de l'any 2010, quan aquell any la disminució va ser de 15.070 
persones, un 2,72% menys en termes percentuals i sempre en relació amb el mes 
anterior. 
 
La sèrie del Ministeri d'Ocupació pel que fa el nombre d'aturats registrats comença el 
1996. El mesos de juliol han tingut tradicionalment un comportament a l'alça en el 
nombre d'aturats. Només entre 1996 i 1999 el nombre d'aturats va disminuir el juliol i 
entre el 2010 i el 2013. La resta d'anys, entre el 2000 i el 2009 els mesos de juliol l'atur 
sempre ha augmentat, sent el juliol del 2005 l'exercici on de moment es registra 
l'increment més elevat de l'atur amb un creixement d'11.248 persones. 
 
En el conjunt de l'estat espanyol, la caiguda de l'atur el mes de juliol també és la més 
intensa fins ara registrada des del juliol del 2010. Aquell any les persones sense feina 
van disminuir de 73.790 persones. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Diumenge 4 d’agost de 2013 
 

• Girona perd 689 autònoms en un any 
 

Girona ha perdut 689 autònoms entre el juliol del 2012 i juliol del 2013. En global, 
Catalunya ha perdut 7.520 autònoms en un any, un fet que suposa un caiguda de 
l'1,4%, més del doble que el descens registrat a Espanya (-0,6%), segons es desprèn 
de les dades d'afiliació a la Seguretat Social. La Unió d'Associacions de Treballadors 
Autònoms i Emprenedors de Catalunya (Uatae) ha detallat que els autònoms han 
disminuït a les quatre demarcacions catalanes: 5.346 a Barcelona (-1,4%), 689 a 
Girona (-1,1%), 707 a Lleida (-1,7%) i 777 a Tarragona (-1,4%). Pel que fa als sectors 
d'activitat on més s'han reduït els treballadors per compte propi a Catalunya hi ha la 
construcció, amb 4.744 menys (-6,8%) i la indústria manufacturera (1.354, un -3%). 
 
Al sector comerç, s'ha reduït en 914 autònoms (-0,7%), Transport, amb 803 (-2%) i 
Agricultura, 497 (-1,95%). 
 
El president de la Uatae, Carlos Huertas, ha assenyalat que es tracta de "dades 
preocupants" que afecten sectors estratègics de l'economia catalana i que suposa la 
desaparició d'activitats i negocis, en molts casos amb assalariats. "I, a més, a Catalunya 
la pèrdua d'autònoms és el doble d'intensa que a la resta d'Espanya, fonamentalment 
perquè les noves altes no compensen les baixes", ha recordat Huertas, que ha demanat 
a la Generalitat que prenguin mesures per oferir alternatives de finançament i reactivar 
el consum, després que les vendes al detall hagin disminuït un 7,5% a Catalunya a 
l'últim any, segons l'Institut d'Estadística. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dilluns 5 d’agost de 2013 
 

• La UdG és la setena universitat en recerca de l’estat 
 

La recerca a la Universitat de Girona (UdG) ha estat reconeguda com la setena millor 
de l'Estat espanyol, des d'un punt de vista qualitatiu. L'anàlisi es fa en funció de 
l'impacte de les publicacions recollides a la base de dades Scopus. Pel que fa a l'aspecte 
quantitatiu de la recerca, l'informe reconeix el creixement de la producció —respecte 
del 2003, la UdG ha triplicat el nombre de publicacions—. Quant a la disciplina en què 
aquesta universitat treu millors resultats és química. En aquesta especialitat, obté el 
primer lloc a Catalunya, i el quart al conjunt de l'Estat. 
 
La Fundació Coneixement i Desenvolupament ha fet aquest informe, en el qual analitza 
unes 70 universitats de tot l'Estat, tant públiques com privades, des del 2004. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Divendres 9 d’agost de 2013 
 

• Prop d’un terç dels pàrquings de Girocleta estan fets malbé 
 

Gairebé un terç dels aparcaments del servei de lloguer públic de bicicletes de Girona, 
Girocleta, no funcionen. Un recompte estació per estació de les dotze que ara té el 
servei que es va posar en marxa el setembre del 2009 permet comprovar que dels 326 
aparcaments, en 89 casos estan fora de servei. 
 
Un cartell en cadascun dels pàrquings que no funcionen assenyala als usuaris de la 
Girocleta que està fora de servei. En alguna ocasió, el nombre d'aparcaments que estan 
avariats supera el dels que funcionen correctament. Aquest és el cas del punt de 
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Girocleta de l'estació de Renfe, on dels 46 aparcaments n'hi ha 25 d'inutilitzats, la qual 
cosa és un problema si es té en compte que és de les estacions més utilitzades. També 
a la plaça Catalunya la xifra de pàrquings que no van és molt alta: 21 dels 50 que hi ha 
tenen l'adhesiu "Aparcament sense servei". Per contra, només a les estacions de la 
biblioteca Ernest Lluch a Pla de Palau i al centre cívic Ter, a Taialà, tenien tots els 
aparcaments funcionant amb normalitat. 
 
L'equip de govern de Girona és conscient que el servei de Girocleta presenta 
deficiències actualment i que és millorable. Per això, el regidor de Mobilitat, Joan Alcalà, 
avança que "el mes de setembre la gestió de la Girocleta l'assumirà l'empresa pública 
TMG". Alcalà no amaga que des del govern "no s'està content amb el servei": "Creiem 
que si assumim la gestió millorarem el servei i reduirem els costos." El servei continua 
sent deficitari malgrat els 1.500 usuaris que té la Girocleta, però Alcalà es mostra 
satisfet dels beneficis que suposa la promoció de la bicicleta a la ciutat. Malgrat el gran 
nombre d'aparcaments que no van, Alcalà indica: "Ara rebem poques queixes en aquest 
sentit, però cal millorar el servei." Un altre fet visible és el mal manteniment de les 
bicicletes. Seients trencats, bombetes trencades o foses és el més habitual. 
 
Aquest any el govern municipal té pressupostada la construcció de dues estacions de 
Girocleta més. En concret, una es farà entre Can Ninetes i el centre cultural de la Marfà, 
i l'altra, a la plaça del Barco. 
 
89 aparcaments de Girocleta, dels 326 que hi ha a la ciutat, estan inutilitzats per 
problemes amb l’enclavatge. 
 
Els ciutadans de Girona conviuen des de fa temps amb una molèstia creixent, el pas de 
bicicletes per la vorera. L'ordenança de circulació és clara i prohibeix que les bicis 
passin per la vorera; especifica que han de circular per la calçada, compartint l'espai 
amb els vehicles. El regidor de Mobilitat, Joan Alcalà, admet que "s'és permissiu amb 
les bicis que van per la vorera i no es multa les que hi van". El govern entén que la 
ciutat no està prou preparada per garantir tota la seguretat als usuaris de la bicicleta i 
Alcalà considera que "cal millorar la xarxa de carril bici per després garantir que cada 
mitjà de transport utilitzi el seu espai". En aquest sentit, considera que és vital 
augmentar la pedagogia entre els ciclistes "perquè es desplacin amb respecte i a la 
mateixa velocitat que els vianants". Un dels problemes més habituals són els ciclistes 
que van per la vorera massa de pressa, un fet que molesta i posa en perill els vianants 
que passegen per la vorera si la bicicleta els enxampa de sorpresa. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimecres 14 d’agost de 2013 
 

• La venda d’habitatges creix més d’un 9% a Girona el primer semestre 
 

La compravenda d'habitatges a la província de Girona ha crescut un 9,69 per cent en el 
primer semestre de l'any. Segons les dades publicades per l'Institut Nacional 
d'Estadística (INE), fins al mes de juny s'han registrat un total de 3.632 operacions de 
compravenda a la demarcació, 321 més que en la primera meitat del 2012. Les xifres 
també milloren quasi un 9 per cent en el conjunt de Catalunya mentre que l'increment 
d'operacions de compravenda d'habitatges a l'estat espanyol ha crescut un 5,1% 
durant els sis primers mesos de l'any, quatre punts percentuals menys que a Catalunya.  
 
Aquest increment d'operacions durant la primera meitat de l'any està relacionat amb 
l'"efecte crida" a principis de l'exercici davant la fi de la deducció per la compra i 
l'augment de l'IVA que grava la venda d'immobles nous del 4 al 10 per cent. D'aquesta 
manera, el gener es van registrar a Girona un total de 934 operacions, un 45,71 per 
cent més que en el mateix període del 2012. L'estadística, no obstant, reflexa una 
frenada en la compravenda d'habitatges el juny quan es van tancar un total de 563 
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operacions, el que representa un descens intermensual del 10 per cent tot i que en 
taxa interanual, s'aconsegueix un increment del 16 per cent. Un panorama diferent es 
dibuixa en el conjunt d'Espanya on el nombre d'operacions de compravenda 
d'habitatges va caure un 5,5% al juny en comparació amb el mateix mes de 2012, en el 
seu segon mes consecutiu de descensos, tot i que manté un avanç en el primer 
semestre l'any del 5,1%. 
 
El director del Gabinet d'Estudis de pisos.com, Manuel Gandarias, considera que "un 
dels aspectes més destacats d'aquest nou pas enrere en l'estadística de compravendes 
és l'assenyalada caiguda de l'obra nova davant de la segona mà" a causa de la major 
càrrega impositiva de l'habitatge nou. De la mateixa manera, el director de 
desenvolupament de Negoci i Màrqueting de la taxadora Tinsa, Raúl García, apunta que 
aquestes dades demostren que "el mercat continua sense presentar símptomes de 
millora, exceptuant les operacions que es poden dur a terme per part d'inversors", així 
com per "les compres que procedeixen de demandants estrangers". Per la seva banda, 
des del portal immobiliari idealista.com s'assenyala que les dades del mes de juny són 
"un ròssec en l'ajust del mercat immobiliari", tant en volum d'operacions com en preu, 
que continuarà a mitjà termini. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dijous 15 d’agost de 2013 
 

• Girona rep aquest estiu més turistes russos que mai 
 

L'oficina de turisme de la Rambla de Girona ha detectat des del principi de l'estiu un 
increment important del nombre de turistes d'origen rus. Aquesta és una de les 
conclusions més destacades de l'anàlisi sobre el turisme d'aquest estiu a la capital 
gironina. La regidora de Comerç i Turisme, Coralí Cunyat, assenyala que l'arribada de 
més turistes russos és una bona notícia per a la ciutat: "És un perfil de turista que ens 
interessa molt perquè gasta molt en els serveis de la ciutat." 
 
L'equip de govern considera que aquest increment del turisme d'origen rus és 
segurament un dels fruits "de les campanyes que s'han fet amb la Diputació i el 
Patronat aquest any amb agències de viatges russes". Des de l'oficina de turisme han 
pogut comprovar que la majoria d'aquests turistes russos que vénen a passar el dia a 
Girona provenen d'algun municipi de la Costa Brava o de Barcelona. "És important que 
comencin a venir a Girona des dels llocs on estan passant les vacances", indica Cunyat. 
 
El turista rus té un perfil de client molt buscat per la gran despesa en comerç que sol 
fer a les ciutats que visita. Per aquest motiu, la responsable municipal de turisme 
assenyala la conveniència d'aprofundir en la possibilitat que més comerços ofereixin el 
Tax Free, perquè el que s'estalvien en les botigues "solen invertir-ho en un bon dinar". 
Per això, el consistori ja està preparant més accions que facilitin al comerç captar 
aquest turisme rus i el seu gran poder adquisitiu. 
 
Cunyat fa una bona valoració de la temporada turística d'estiu a Girona, ja que per les 
dades que tenen "s'ha produït un augment notable del nombre de consultes a l'oficina 
de turisme". Com és habitual, els turistes i visitants francesos, holandesos i britànics 
són els principals mercats estrangers que arriben a Girona, i manté un pes 
importantíssim el turista provinent de la resta de Catalunya i de l'Estat. També es 
detecta un repunt del nombre de jueus americans, fet que també s'atribueix a les 
campanyes de promoció que s'han fet en aquest mercat per donar a conèixer la riquesa 
del Barri Vell. 
 
La regidora de Turisme considera que la bona línia turística "demostra que l'aposta per 
ser una ciutat de festivals durant tot l'any funciona" i subratlla la bona acceptació que 
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han tingut els sopars gastronòmics que organitza aquest agost Girona Bons Fogons als 
jardins dels Alemanys, que es van omplir en pocs dies. 
 
La regidora de Turisme, Coralí Cunyat, també destaca que, segons dades facilitades des 
del sector hoteler, la mitjana d'ocupació durant el juliol es va situar al voltant del 70%. 
Un fet important és que la mitjana del preu per habitació no ha baixat com en altres 
estius, un bon indicador que hi ha més demanda. Una altra dada positiva és que, per 
les enquestes que es fan a l'oficina de turisme, ha augmentat l'estada mitjana dels 
turistes. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Divendres 16 d’agost de 2013 
 

• La venda de cigarrets cau més d’un 11% a Girona fins el juny 
 

La venda de cigarrets no deixa de caure a la província de Girona amb un descens 
acumulat de l'11,4% en el primer semestre de 2013. Mentrestant segueix pujant, en 
canvi, el consum del tabac per a liar i els purs. Segons les dades que acaba de publicar 
el Comissionat per al Mercat de Tabacs, fins al mes de juny es van vendre a la 
demarcació 45,5 milions de paquets de cigarrets, quasi sis milions menys que en el 
mateix període de 2012. 
 
A l'altra costat de la balança se situen les vendes de picadura que han crescut quasi un 
set per cent arribant als 152.613 quilos venuts entre els mesos de gener i juny, davant 
els 142.755 quilos que es van vendre a la demarcació un any abans. També creix el 
consum de tabac per a pipa. L'increment a la demarcació és del 6,44 per cent després 
que en el primer semestre es venessin un total de 25.496 quilos, 1.543 més que en el 
mateix període de 2012. Els purs també incrementen les vendes però ho fan amb un 
ascens més discret del 1,30 per cent. Pel que fa a la recaptació, les vendes dels 
diferents tipus de tabac van ascendir a 224,7 milions d'euros, una quantitat un 2,9 per 
cent inferior que la recaptada durant el primer semestre de 2012 a la demarcació. Els 
ingressos han baixat un 5,6 per cent en la venda de cigarrets fins a situar-se en 193,5 
milions davant els 205 que es van recaptar en el mateix període de 2012. En la resta de 
productes, la recaptació ha crescut però no ha estat suficient com perquè en la 
recaptació final no s'hagi registrat un descens. En el conjunt de l'Estat espanyol, les 
vendes de cigarrets han caigut el 12 per cent en el primer semestre de l'any i s'han 
situat en 1.163,95 milions de paquets fins a juny de 2013, davant els 1.322,86 milions 
de paquets del mateix període anterior. 
 
Pel que fa a la facturació, les vendes totals han generat un valor, en el primer 
semestre, de 5.744,64 milions d'euros, el 2,3 per cent menys en el mateix període de 
l'any anterior. Les marques de cigarrets que van registrar més vendes durant el primer 
semestre en el conjunt d'Espanya van ser Marlboro, Winston i Chesterfield. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 16 d’agost de 2013 
 

• La venda de cotxes nous creix un 21,6% el juliol a la demarcació de Girona 
 

La venda de vehicles a les comarques gironines va créixer un 21,65% el juliol en 
comparació amb el mateix mes del 2012. Concretament, a la demarcació es van vendre 
un total de 1.135 unitats, mentre que al juliol del 2012 es van matricular 933 vehicles. 
Aquest increment, però, contrasta amb la totalitat de l'any, en què les vendes de cotxes 
a les comarques gironines van baixar un 1,'06% -es van vendre un total de 5.975 
unitats-. 
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L'augment de vendes d'aquest juliol ha estat, segons asseguren les patronals del sector 
-Anfac, Faconauto i Ganvam-, gràcies a l'impuls del pla PIVE 2, d'ajut a les vendes, que 
es va acabar el mes passat i que ha ajudat a mantenir el mercat de l'automoció. Per les 
patronals el recentment estrenat PIVE 3 permetrà superar les previsions inicials i que es 
matriculin més de 700.000 vehicles el 2013 en el conjunt de l'Estat espanyol. 
 
Segons les patronals, les vendes a particulars són les que van tenir al juliol un millor 
comportament, ja que durant l'any havien crescut un 6,6%. En canvi, les vendes de 
cotxes nous en el canal empresa continuen sense remuntar i de gener a juliol van caure 
un 20,1%. 
 
Pel que fa al conjunt de Catalunya, es van vendre 12.856 vehicles, un 14,87% més, i 
durant els set primers mesos es van vendre 68.195 cotxes, un 0,9% més. A l'Estat es 
van vendre 75.024 cotxes el juliol, un 14,8% més, i fins al juliol s'havien venut 461.382 
vehicles, un 2,1% menys del que ja s'havia venut l'any passat fins al mateix mes. 
 
1.135 unitats són les que es van vendre en el conjunt de la demarcació de Girona el 
passat mes de juliol. 
6,6 per cent han crescut les vendes de cotxes nous als particulars. En les empreses, en 
canvi, les vendes van caure un 20,1%. 
Per marques, Citroën és la que va vendre més vehicles el mes de juliol a la demarcació, 
amb un total de 116, seguida de la Volkswagen, amb 88, i d'Audi, amb 72. 
Pel que fa als vehicles híbrids, a la demarcació de Girona, el juliol se'ns van vendre 19, 
un 18,85% més que el juliol de l'any passat. Des de principis d'any les vendes han 
crescut un 21,78%. De cotxes elèctrics no se'n va vendre cap a Girona el mes de juliol. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Divendres 16 d’agost de 2013 
 

• La venda de cotxes a Girona creix un 22% el juliol 
 

Les vendes de cotxes a Girona el juliol van sumar 1.135 unitats, cosa que suposa un 
creixement del 21,65% en relació amb el mateix mes de l'any passat, segons ha 
comunicat la patronal dels automòbils Anfac. En l'acumulat dels primer set mesos de 
l'any, el nombre de cotxes que s'han comercialitzat a la demarcació gironina han arribat 
fins les 5.975 unitats, el -1,06% menys que el mateix període del 2012. Les vendes a 
Catalunya han sumat 12.856 vehicles, un 14,87% més, i en l'acumulat dels set primes 
mesos s'han venut 68.195 cotxes, el 0,9% més. En el conjunt de l'estat espanyol s'ha 
arribat a 75.024 cotxes el juliol, un 14,8% més, i fins juliol es va vendre 461.382 
vehicles, el -2,1% que el 2012. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 16 d’agost de 2013 
 

• Gairebé 10.000 gironins deixen les llister de l’atur entre el març i el juliol 
 

L'atur es redueix a Girona per cinquè mes consecutiu. Coincidint amb les contractacions 
del sector turístic per a la campanya estival, el nombre d'inscrits a les Oficines de 
Treball gironines es va reduir en 1.356 persones el mes passat. Al mateix temps, la 
Seguretat Social va registrar 12.754 nous cotitzants gironins durant el juliol. Des de 
principis de març, gairebé 10.000 gironins han abandonat les llistes de l'atur, en el 
millor inici d'any des de l'inici de la crisi. No obstant això, en termes anuals el mercat 
laboral gironí segueixen en negatiu: Hi ha 137 aturats més i 7.421 afiliats menys a la 
Seguretat Social. 
 

 7

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/668650-la-venda-de-cotxes-nous-creix-un-216-el-juliol-a-la-demarcacio-de-girona.html
http://www.diaridegirona.cat/economia/2013/08/01/venda-cotxes-girona-creix-juliol/628920.html
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El sector serveis a la comarques gironines ha estat capdavanter en la reducció de l'atur 
amb 1.054 desocupats menys, seguit de la indústria (-110), la construcció (-80) i 
finalment l'agricultura (-16). Així mateix, el col·lectiu de persones que mai havien 
treballat registrat al SOC també es va reduir en 96 persones. 
 
Entre gener i juliol, a Girona s'han signat 120.483 contractes, un 1,15% més que l'any 
anterior, mentre que la contractació temporal augmenta un 3,2%, la indefinida cau un 
10,3%. Si tenim en compte només el mes de juny, el 89% dels contractes van ser 
eventuals. 
 
En el conjunt de Catalunya el nombre de persones sense feina registrades a les oficines 
del SOC es va situar el juliol en 610.429 persones, 6.859 persones menys que el juny, 
una reducció de l'1,11% en termes percentuals, i suposa encadenar cinc mesos 
consecutius de caigudes de l'atur. A més, per primer cop des de l'inici de la crisi 
Catalunya compta amb menys aturats que al mateix mes de l'any anterior. En el 
conjunt de l'Estat, tal com va avançar dijous Mariano Rajoy, la desocupació va baixar 
en més de 64.000 persones. 
 
El conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, va assegurar que si la tendència a la 
baixa de l'atur es manté durant el segon semestre del 2013 es podria pensar que "s'ha 
tocat fons" i que es camina cap a una "estabilitat". Puig va advertir però que per parlar 
d'un canvi de tendència caldrà esperar que el repunt dels mesos d'agost i setembre 
quedi per sota dels anys anteriors. 
 
Les patronals Foment i Pimec van valorar positivament el fre en la destrucció d'ocupació 
al juliol, però es van mostrar prudents sobre l'evolució de l'atur en els pròxims mesos. 
Per la seva part, els sindicats van qualificar el descens de la desocupació de purament 
estacional. Per la UGT, les dades de juliol estan vinculades directament amb la 
temporada turística, la campanya agrària i les rebaixes en els comerços. A més, va 
apuntar que moltes persones que estan en atur deixen d'estar registrades a les oficines 
de treball perquè no cobren cap tipus de prestació, perquè marxen a l'estranger o 
perquè ja no confien a trobar feina. 
 
CCOO va destacar també que la contractació que s'ha dut a terme és principalment 
"temporal i sense estabilitat 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 

http://www.diaridegirona.cat/economia/2013/08/03/gairebe-10000-gironins-deixen-llistes/629118.html
mailto:observatori@ajgirona.cat
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