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Diumenge 2 de desembre de 2012 
 

• Firatast apunta a rècord de visitants 
 

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

Dilluns 3 de desembre de 2012 
 

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

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

Divendres 7 de desembre de 2012 
 

• Deu anys de Ryanair 
 

Avui fa deu anys, s'enlairava de l'aeroport de Girona un avió de Ryanair amb destinació 
a Frankfurt. Era la primera operació de la companyia a Catalunya, i va emplenar l'avió 
tant en l'anada com en la tornada. Però l'experiència no va sortir del tot bé, perquè en 
la tornada a Frankfurt el vol es va haver de desviar i l'avió va haver d'aterrar en un altre 
aeroport per culpa de la boira. Aquest contratemps inicial no va ser cap mal auguri, 
sinó al contrari. La companyia aèria irlandesa estava iniciant aleshores un procés de 
creixement al continent, i l'aeroport de Girona es va convertir en poc temps en la seva 
base principal del sud d'Europa. De fet, l'augment espectacular del nombre de rutes i 
viatgers va ser l'exemple paradigmàtic a escala europea de com el baix cost i els 
aeroports secundaris es podien beneficiar mútuament fins a nivells aleshores 
impensables. 
 
A la ruta de Frankfurt van seguir, els mesos següents, les de Milà i Londres, a les quals 
després es van anar sumant més i més destinacions. L'impacte definitiu es va produir el 
2004, quan Ryanair va establir a Girona la primera base de l'Estat espanyol. Els viatgers 
es van multiplicar fins als 2,4 milions aquell 2004, i any rere any s'anaven batent 
registres fins als 5.021.342 viatgers del 2009, que es manté encara com el rècord de la 
companyia a Girona. Els motius de l'èxit estaven en la consolidació de Ryanair com a 
companyia de referència del baix cost a Europa, la bona situació de l'aeroport -amb una 
gran zona d'influència- i les facilitats que va trobar: rotació ràpida dels avions, accés a 
peu a la pista, facilitat de facturació i embarcament. 
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De fet, el boom de Ryanair va obligar Aena a reaccionar ràpidament per adequar les 
instal·lacions als milions de viatgers que passaven cada any per un aeroport acostumat 
bàsicament als xàrter estivals. El gestor aeroportuari va refer el pla director de la 
infraestructura, va ampliar la zona d'estacionament d'avions a la pista i va modernitzar 
la terminal. També es van construir els nous aparcaments, que deixaven enrere la 
imatge dantesca que es produïa en cada pont de festius, amb cotxes aparcats als vorals 
de les carreteres més pròximes. 
 
Malgrat que molts dels viatgers tenien com a destinació la ciutat de Barcelona -amb les 
suspicàcies que això va generar-, la societat gironina es va acostumar ràpidament als 
avantatges de Ryanair i a les ofertes per volar a les principals ciutats europees. El 
sector turístic va defensar sempre l'impacte positiu de la companyia per diversificar i 
desestacionalitzar els visitants. I entre tots es va convertir Ryanair en una icona de la 
demarcació. 
 
El 2010 va marcar el punt d'inflexió. L'estructura aeroportuària de l'Estat va permetre 
que la companyia de baix cost irlandesa obrís una base al Prat, amb la conseqüència 
immediata de retirada d'avions en base, rutes i freqüències a Girona. La gran patacada 
va ser el 2011, quan el nombre de viatgers es va reduir a gairebé la meitat, enmig un 
clima d'amenaces amb les institucions catalanes i gironines, per augmentar les xifres 
econòmiques en el marc dels contractes per publicitat i màrqueting. Després de gairebé 
un any de desaires i negociacions, a final del 2011 s'anunciava un acord perquè Ryanair 
portés a Girona un mínim de 3 milions de viatgers anuals. L'acord va ser ben rebut, 
però el 2012 la companyia no arribarà a les xifres de viatgers del 2011, en part per una 
política de contenció de la companyia durant l'hivern per evitar pèrdues. 
 
En tot cas, el 2013 hauria de marcar el punt d'inflexió a partir del qual es recuperin els 
números verds. L'aeroport de Girona mantindrà el nivell de taxes, mentre que al Prat 
han augmentat ostensiblement per la nova política d'Aena. Això ha coincidit amb 
l'anunci de fa una setmana que Ryanair reduirà la presència a Barcelona. En el seu 
informe per a inversors del setembre, preveia que l'estiu vinent Girona repetiria 
programació amb nou avions a la base i 59 rutes. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 

Dimarts 11 de desembre de 2012 
 

• El balaç del Temporada Alta 2012 és "inexplicablement bo"  tot i les 
retallades i l'augment de l'IVA 

 
El 21è Temporada Alta ha abaixat el teló de l'edició "més complicada i difícil" de la seva 
història. El director, Salvador Sunyer, ha explicat que el festival ha anat 
"inexplicablement bé" tot i la crisi, les retallades i l'increment de l'IVA en la cultura. Una 
ocupació mitjana d'un 90,02% dels espectacles i els més de 44.500 espectadors avalen 
la mostra però Sunyer ja ha avançat que la situació econòmica cada vegada és pitjor i 
no descarten que hagin d'escurçar la durada del festival, que actualment és de 2 mesos 
i mig. Una de les apostes de futur, segons Sunyer, és la internacionalització del festival 
i per això aquest febrer hi haurà un "petit Temporada Alta" a Buenos Aires. 
 
Salvador Sunyer ha assegurat que és "gairebé insultant" que la 21a edició del festival 
hagi acabat amb uns números tant positius i, sobretot, perquè no reflecteixen que 
realment ha estat un any "molt complicat" durant el qual han "patit molt" i en algun 
moment fins i tot han tingut dubtes de poder arribar fins al final. Sunyer ha destacat 
que el públic ha continuat essent el principal aliat del festival: 44.538 espectadors han 
assistit a algun de les 122 funcions d'aquesta edició i l'ocupació mitjana ha estat del 
90,02%. 
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El director del festival ha recordat que a banda de les retallades pressupostàries també 
hi ha hagut una darrera "agressió brutal": la pujada de l'IVA en la cultura que ha fet 
que les entrades s'encarissin. Això, comenta Sunyer, en moments de crisi econòmica fa 
que s'hagi de reconèixer especialment l'esforç que fan els espectadors per continuar 
anant al teatre. 
 
A més, la incertesa plana sobre el futur del festival perquè cara al 2013 l'Estat ja ha 
anul·lat la partida que destinava al Temporada Alta i encara no se sap quina serà 
l'aportació que podrà fer el Govern. Per això, Sunyer ja ha començat a perfilar com ha 
de ser la 22a edició del festival i creu que, en tot cas, el que seria un error "greu" seria 
mantenir estructura i reduir espectacles o la qualitat de les propostes. Per això, no 
descarta que una de les mesures per "adaptar-se als nous temps" passi per escurçar la 
durada del festival. 
 
"Durant el festival hi ha hagut algun moment que he tingut ganes de plegar", ha 
afirmat Sunyer que ha volgut demostrar així que realment ha estat un any dur i de 
sacrifici per a les persones que treballen en el festival. El Temporada Alta ha donat 
feina directa a 244 persones però també ha generat impacte econòmic en empreses, 
restaurants i hotels. Segons Sunyer, aquesta és una línia a potenciar cara al futur: que 
es creïn una mena de paquets turístics que incloguin entrades i estada. 
 
Salvador Sunyer també ha fet un balanç artístic de les propostes d'aquesta edició i ha 
recordat que hi ha hagut grans propostes estrangeres com ara Hamlet, Ghost road o el 
Cor de les Tenebres i que també han posat, com ja és habitual, en l'estrena de 
propostes escèniques catalanes. En aquest sentit, Sunyer ha lamentat que els creadors 
del país treballin en una situació "tercermundista" i creu que això s'ha notat en moltes 
de les produccions. Segons Sunyer, la situació no millorarà i creu que cal destinar grans 
esforços per aconseguir que la creació cultural catalana tingui suport i escenaris al qual 
recórrer. 
 
Un altra aposta clau és la internacionalització. Des del Festival estan establint llaços 
amb altres teatres i festivals per aconseguir coproduir propostes i optimitzar recursos. 
Una de les propostes és reproduir un "petit Temporada Alta" a Buenos Aires aquest 
febrer. Hi haurà un dels formats estrella del Temporada Alta: els combats de 
dramatúrgia que en aquest cas enfrontaran dramaturgs argentins amb dramaturgs 
catalans. 
 
També aposten per aprofitar que l'any vinent ja hi haurà TAV que escurçarà distàncies 
amb altres ciutats per replantejar espais i en quins teatres poden proposar funcions. 
Aquest 2012 el pressupost ha comptat amb uns ingressos de 2,036 MEUR i unes 
despeses de 2,037. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dijous 13 de desembre de 2012 
 

• Ocupació del 62% la temporada 2012 al Teatre Municipal de Girona 
 

L'Auditori de la Mercè i el Teatre Municipal de Girona han programat un primer 
semestre del 2013 amb 30 propostes teatrals, òpera, dansa i també espectacles per al 
públic familiar. Entre els muntatges seleccionats, destaquen 'Oleanna' del director David 
Mamet i amb Ramon Madaula i Carlota Olcina, guardonat amb el Premi Butaca 2012 
com a millor espectacle teatral, així com el nou treball del ballarí Cesc Gelabert, 
guardonat també amb el Premi Butaca en aquesta categoria. La reconeguda amb el 
Premi Nacional de Teatre d'aquest any, Carme Sansa, interpretarà un monòleg amb 
'Vostè ja ho entendrà'. També actuaran companyies locals i hi haurà un cicle poètic 
amb espectacles de creació. 
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L'espectacle que obrirà la nova temporada és un concert amb veus 'a capella' de la 
companyia gironina Les Sixters, que es farà al Teatre Municipal el pròxim 26 de gener 
amb el nom d''Eclèctiques'. La programació inclou també les propostes d'altres artistes 
locals, com ara els dos muntatges de la companyia de teatre La Troca, 'La dona 
vinguda del futur' i 'La nostra champions particular', o els monòlegs de Mentidera 
Teatre, 'Mgogoro', amb un nou format adaptat al Teatre Municipal. 
 
Tampoc hi falten espectacles que han tingut una bona acollida als teatres barcelonins, 
alguns guardonats amb els últims Premis Butaca, com és el cas d''Oleanna', del director 
David Mamet; el 'Cyrano de Bergerac' del director Oriol Broggi, amb la millor 
interpretació teatral dels Butaca per Pere Arquillué, o el darrer espectacle de Cesc 
Gelabert, reconegut per aquests guardons com el millor en aquesta categoria. També hi 
actuarà Carme Sansa a 'Vostè ja ho entendrà', reconeguda amb el Premi Nacional de 
Teatre 2012, o una nova versió del 'No et vesteixis per sopar' sota la direcció de Roger 
Peña i amb la interpretació de Jordi Díaz, Mònica Glaenzel i Àngels Bassa, entre d'altres. 
 
El Teatre Municipal continua apostant per la dansa i per això ha programat també el 
Ballet David Campos amb 'Les edats de la dansa' i el 'Lucifero' del Balleto di Sena. El 
mes d'abril també es farà un cicle amb tres espectacles que reflexionen sobre l'arrel i la 
tradició. Es tracta de 'Via Crucis', de la Factoria Mascaró; 'Carneros', d'Organik Dantza i 
'Nikkei' de Mikio Tsunekawa. 
 
Per la seva banda, els amants de l'òpera trobaran propostes que van des de les 'Dones 
d'aigua' de l'Associació d'Amics de l'Òpera de Girona, amb temes del compositor Paco 
Viciana que diregieix el muntatge; l''Antologia de la Sarsuela', d'aquesta mateixa entitat, 
i el 'Nabucco' dels Amics de l'Òpera de Sabadell. També es podrà veure l'espectacle de 
música clàssica 'Pagagnini' de la companyia Yllana, que ja es va poder veure fa quatre 
anys a la ciutat. 
 
Com ja es ve fent des de fa nou edicions, s'ha programat el cicle 'A pas de poetes', que 
enguany estarà dedicat a l'obra de Salvador Espriu, la poetessa gironina Rosa Font i 
també a Edgar Allan Poe. L'Escola Municipal d'Humanitats s'encarrega de la producció 
de tres espectacles de creació que es basen en textos d'aquests autors, amb la 
participació i el treball en equip d'artistes locals de diferents disciplines. 
 
El públic familiar compta també amb les propostes de la companyia Zum Zum Teatre, 
'Gretel & Hansel'; 'Per un instant' de la Xirriquiteula teatre + La Tresca i la Verdesca, i 
l''Amor de les 3 taronges' de La Fornal d'Espectacles i Cia. Mov-i-ments. 
 
L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, ha assenyalat que la programació busca 
"enganxar" els espectadors amb una graella molt "equilibrada" i "plural", que al mateix 
temps està al nivell d'exigència del públic gironí, "molt acostumat al bon teatre i amb 
un nivell cultural d'arts visuals molt elevat". 
 
El director del Teatre Municipal, Jep Sánchez, ha explicat que es posaran més de 
13.000 entrades a la venda i que el pressupost és de més de 194.000 euros, una xifra 
lleugerament inferior als 209.000 euros de l'any passat. Per altra banda, ha explicat que 
la mitjana d'ocupació de l'any passat va ser del 62%. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dijous 13 de desembre de 2012 
 

• La venda d'habitatges puja un 4,5% a Girona el mes d'octubre 
 

La venda d'habitatges a la província de Girona va repuntar un 4,5% interanual l'octubre 
fins a les 575 operacions. La imminent desaparició de les deduccions fiscals per compra 
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d'habitatge i el fi de l'IVA superreduït del 4% a partir del gener del 2013 podrien estar 
al darrere d'aquest increment que es repeteix en el conjunt de l'Estat espanyol. 
 
Segons les dades publicades ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la venda 
d'habitatges va augmentar un 12,8 % l'octubre fins a les 25.261 operacions, de manera 
que aquest indicador encadena ja tres mesos d'increments interanuals consecutius. Les 
comunitats autònomes amb major nombre de compravenda de finques registrades van 
ser Castella-la Manxa (15,8 %) i Catalunya (15,0 %), mentre que les que presenten 
major descens van ser La Rioja (16,3 per cent) i Cantàbria (14,1 %). Atenent a les 
compravendes d'habitatges registrades, les comunitats amb el nombre més alt de 
transmissions per cada 100.000 habitants són La Rioja (105) i Comunitat Valenciana 
(93). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dijous 13 de desembre de 2012 
 

• "Inexplicablement bé" 
 

El festival de tardor de Catalunya Temporada Alta, que ha tingut lloc principalment en 
diversos escenaris de Girona i Salt entre el 4 d'octubre i el 9 de desembre, ha rebut 
44.538 persones als seus espectacles de pagament: un 90,02 per cent d'ocupació, amb 
molts espectacles plens o gairebé plens, i alguna significativa excepció, com ara la de 
Mayumana, que amb una ambició excessiva -quatre actuacions a la sala gran de 
l'Auditori- i una assistència discreta, ha fet baixar el percentatge global del festival. 
 
Segons el director de Temporada Alta, Salvador Sunyer, aquesta 21a edició ha 
funcionat "inexplicablement bé", tenint en compte factors tan negatius com per 
exemple la crisi econòmica i "l'autèntica agressió que ha representat la pujada de l'IVA 
a les arts escèniques per part del govern de l'Estat, que suposo que pretén aconseguir 
que ningú faci res en l'àmbit cultural", va dir Salvador Sunyer ahir en la presentació del 
balanç del festival, acompanyat per representants de les institucions que li donen 
suport: la Generalitat (552.000 euros, un 27% del pressupost), que encara no ha fet 
efectives les partides del 2011 i el 2012; l'Ajuntament de Girona (300.000 euros, 15%), 
la Diputació de Girona (125.000 euros, 6%) i l'Ajuntament de Salt (40.000 euros, 2%). 
La part institucional es completa amb els 89.000 euros (4%) de la subvenció estatal de 
l'Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), un ajut que 
desapareixerà l'any vinent, com a la gran majoria de festivals. 
 
Tot i la reducció d'un 30% del pressupost del festival -uns 2 milions d'euros-, la 21a 
Temporada Alta ha programat un total de 134 funcions, 122 ja previstes inicialment i 
dotze més que s'hi van afegir perquè alguns espectacles van omplir de seguida les 
primeres funcions anunciades. Com diu Sunyer, Temporada Alta ha creat entre el públic 
-el gironí, però també el forà, especialment el barceloní- "un cert vici d'anar a teatre", 
en un moment en què, com va remarcar, hi ha teatres de Barcelona que amb prou 
feines arriben al 50% d'ocupació. 
 
Temporada Alta ha pogut contrarestar la difícil situació econòmica gràcies a diversos 
factors: "Els artistes cobren menys que abans, alguns gairebé la meitat", segons 
Sunyer, que també va agrair l'esforç suplementari que han fet els treballadors i els 
voluntaris del festival. El director també va destacar l'eficiència del nou sistema de 
venda d'entrades, a càrrec de l'empresa gironina Koobin Event, que gairebé no ha 
comportat problemes ni queixes i que permetrà al festival tenir un contacte amb el 
públic durant tot l'any. 
 
Sunyer apunta que en el futur immediat Temporada Alta haurà de fer un 
replantejament per adaptar-se al context econòmic i a unes condicions de treball 
"tercermundistes" -"Ens hem d'acostumar a treballar amb pocs mitjans per continuar 
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fent l'essencial: explicar històries"-, i el replantejament pot incloure una reducció de la 
durada del festival "en quinze dies o tres setmanes", i la recerca de nous escenaris fora 
de l'àrea urbana de Girona, com ja s'ha fet a Perpinyà, mirant ara a Barcelona. 
 
El festival també aposta fort per la internacionalització, a través d'iniciatives com ara la 
Setmana de Programadors; el projecte europeu Earpan, per a la promoció dels creadors 
emergents, i un petit Temporada Alta que tindrà lloc el febrer vinent a la sala de 
Claudio Tolcachir a Buenos Aires, amb torneig catalanoargentí de dramatúrgia inclòs. 
Queda pendent per resoldre el paper que tindrà dins de Temporada Alta el centre d'arts 
escèniques de Salt i Girona El Canal després que Salvador Sunyer deixi la direcció 
artística del centre, el 31 de desembre vinent. 
 
Ahir també es va parlar de Temporada Alta com a motor econòmic i turístic -1.360 
habitacions d'hotel contractades, molts llocs de treball-, i com a element de cohesió 
social: Sunyer vol continuar treballant perquè tothom pugui accedir al teatre, encara 
que no tingui mitjans econòmics. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dijous 13 de desembre de 2012 
 

• El Municipal de Girona té 202 dies d'ocupació a l'any 
 

S'acaba Temporada Alta i gairebé l'endemà la gent de Proscènium comença a preparar 
els Pastorets al Teatre Municipal de Girona. Aquesta sensació d'ocupació gairebé 
permanent de l'equipament -202 dies a l'any, incloses les sessions escolars i altres usos 
diversos-, fora del parèntesi estiuenc, és la que va voler transmetre ahir el seu director, 
Jep Sánchez, en la presentació de la nova temporada del teatre, que s'obrirà el 26 de 
gener amb el quintet vocal gironí Les Síxters. 
 
En total, el Teatre Municipal i l'Escenari Off de l'Auditori de la Mercè han programat una 
trentena d'espectacles entre els mesos de gener i juny, per als quals es posaran a la 
venda les entrades anticipades i els abonaments dimarts vinent, a les 10 del matí, per 
internet i a les taquilles del Teatre, l'Auditori, La Mercè i La Planeta. Excepcionalment, 
l'horari de les taquilles serà, del 18 al 21 de desembre, de 10 del matí a 5 de la tarda. 
 
La programació té caps de cartell com ara Ramon Madaula, a Oleanna, de David 
Mamet; Pere Arquillué, que va guanyar el premi Butaca 2012 per Cyrano de Bergerac; 
José Luis Gómez, donant vida i maduresa a El Principito de Saint-Exupéry, i Carme 
Sansa, Premi Nacional de Teatre 2012, que portarà a la Mercè el monòleg Vostè ja ho 
entendrà, dirigit per Xavier Albertí. Hi haurà també molta dansa, encapçalada per Cesc 
Gelabert i el seu V.O.+, òpera (Nabucco) amb els Amics de l'Òpera de Sabadell, les 
Dones d'aigua de Paco Viciana i els Amics de l'Òpera de Girona, espectacles per a 
adolescents (Límits) i per als més petits... Un homenatge al cantautor illenc Guillem 
d'Efak (Tots aquests dois) i la recuperació de Mgogoro, de Mentidera Teatre, que 
ocuparà passadissos i altres espais del Municipal, són una bona mostra d'aquesta 
programació "rica i plural, per a tots els públics", en paraules de l'alcalde, Carles 
Puigdemont; una programació que rebaixa el pressupost de 209.000 euros a uns 
194.000, i posarà a la venda 13.098 entrades: una lleugera davallada respecte a les 
14.400 de la temporada anterior, quan se'n van vendre el 62%. 
 
Glòria Granell, de l'Aula d'Humanitats, va presentar els tres espectacles literaris del cicle 
A pas de poetes, que estaran dedicats respectivament a Espriu, en el centenari del seu 
naixement; Rosa Font, i Edgar Allan Poe. 
 
Dimarts a les 10 del matí sortiran a la venda les entrades i abonaments a les taquilles i 
per Internet. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Divendres 14 de desembre de 2012 
 

• Els carburants fan caure la inflació a Girona quatre dècimes 
 

La caiguda del preu de les gasolines, amb una forta incidència en la cistella de preus, 
ha fet baixar quatre dècimes la inflació a la província de Girona durant el mes de 
novembre, fixant una taxa interanual del 3,2%, quatre dècimes per sota del mes 
anterior, segons l'Institut d'Estadística espanyol. En el conjunt de l'estat espanyol, els 
preus han baixat una dècima i han fixat un IPC anual del 2,9%, set dècimes per sota de 
la inflació registrada a Catalunya. En aquesta caiguda de la inflació del novembre també 
ha ajudat la disminució dels preus dels cotxes per l'efecte del pla d'incentius a la 
compra de vehicles PIVE. 
 
A més de la baixada dels preus de les gasolines i de l'efecte del pla PIVE, la tendència 
baixista de la inflació s'ha consolidat també per efecte de la cistella de productes d'oci i 
cultura, on els serveis recreatius i els esportius van baixar preus contràriament al que 
van fer l'any passat, i els viatges organitzats que han disminuït preus més que l'exercici 
2011. En concret a Catalunya el preus d'aquesta cistella han caigut el 2,2% i la taxa 
interanual ha quedat en l'1,7%. 
 
La cistella de comunicacions, on s'inclouen les companyies de telefonia, també han 
ajudat a impulsar a la baixa els preus com a conseqüència de la guerra de preus 
d'aquestes empreses, que estan patint una caiguda del consum per efecte de la crisi. 
En aquest apartat, els preus a Catalunya han baixat l'1,1% i la taxa interanual ha 
quedat en negatiu, en concret en el -2,8%. 
 
La inflació del mes de novembre és rellevant perquè suposa la referència per 
determinar l'increment complementari de les pensions dels 8,3 milions de persones que 
cobren algun tipus de pensió. El govern espanyol va preveure el gener passat que la 
inflació per aquest any 2012 seria de l'1%, xifra que va marcar l'increment de les 
pensions per aquest any. Ara, segons la legislació vigent, el govern les hauria 
d'incrementar l'1,9% per poder corregir aquesta desviació final. 
 
La inflació subjacent, aquella que no té en compte els preus més volàtils com els 
aliments frescos i els carburants, ha quedat fixada aquest novembre en el 2,3%. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dilluns 17 de desembre de 2012 
 

• Uns 120.000 gironins afronten les festes sense paga extra 
 

Les festes de Nadal d'aquest any seran molt més complicades que altres per a uns 
120.000 gironins que no disposaran de la paga extraordinària de desembre, ja sigui per 
les retallades del Govern de Maraiano Rajoy o bé per haver passat a formar part de les 
llistes de l'atur. Si hi sumem treballadors autònoms (58.594) -col·lectiu que ja no té 
paga doble-, el nombre d'afectats s'acostaria als 160.000. 
 
Els comerciants i les empreses distribuïdores de productes típics d'aquestes dates 
mostren la seva preocupació per la incertesa que genera aquest cop a la l'economia 
domèstica dels seus clients. Com a resposta, han iniciat una guerra d'ofertes i 
campanyes agressives perquè no caigui el volum de vendes respecte a anys anteriors. 
 
Només de les pagues extra dels més de 33.000 treballadors de les administracions 
públiques, a Girona, deixaran de circular per les famílies un mínim de 50 milions 
d'euros. A aquests cal afegir el miler de professors de la cinquantena d'escoles 
concertades que hi ha a Girona, els empleats d'empreses públiques -no hi ha un 
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recompte oficial a la demarcació-, i els d'algunes empreses i entitats dependents de 
l'administració que han decidit seguir amb la mateixa dinàmica. 
 
Tampoc comptaran amb paga extra els més de 85.000 desocupats que segons 
l'Enquesta de Població Activa hi ha a la demarcació. D'aquests, poc més de 40.000 
reben alguna prestació per desocupació , però perceben ingressos en 12 mensualitats. 
 
La situació tampoc és favorable per als més de 58.000 autònoms registrats a Girona. 
Poc acostumats a ingressos addicionals, enguany la majoria ha reduït la seva 
facturació, sovint pel retard en el pagament de les pròpies administracions. 
 
Mentrestant, el col·lectiu de 95.000 jubilats gironins també es quedarà sense la seva 
"extra" de gener, la paga que solien rebre a principis d'any per la desviació de l'objectiu 
d'inflació. 
 
Fa poques setmanes, el Govern va suprimir aquesta revaloració automàtica i va 
anunciar uns increments de les prestacions per a 2013 molt inferior a l'evolució dels 
preus de l'últim any, cosa que comportarà una pèrdua de poder adquisitiu. 
 
El descens dels ingressos de les famílies provocarà, per cinquè any consecutiu, un 
descens del consum per aquestes dates.  
 
Tot i això, el 55 % de les famílies mantindrà un pressupost mitjà d'entre 600 i 700 
euros aquest Nadal, segons un informe de l'Observatori de Consum d'Esade Business 
School, que ressalta que aquesta xifra suposa un descens del 38 % respecte a les 
festes de 2007, quan la mitjana de consum era d'uns 1.000 euros per família. 
 
Durant la presentació de l'informe, el professor de màrqueting del centre Jaime Castelló 
va explicar que, després de cinc anys de crisi econòmica, el consum es veurà 
fragmentat aquest Nadal "en dos perfils que funcionen a velocitats diferents". 
 
En concret, l'expert es refereix a aquest grup majoritari, al qual denomina "alleujat i 
escèptic", que podrà permetre's les festes nadalenques "però de manera moderada i 
amb una actitud intel·ligent davant el consum, ja que es decantarà per la compra útil". 
 
No obstant això, hi hauria un altre grup, on estaria enquadrat el 25% de la població, 
que no es podrà permetre el consum nadalenc i que comptarà amb un pressupost mitjà 
per gastar durant aquestes dates d'uns 300 euros. "Aquest segment engloba les llars 
amb un únic ingrés, que celebraran el Nadal de manera convencional i que destinaran 
la major part del pressupost a partides clau, com l'alimentació o els regals dels nens", 
va precisar Castelló. 
 
A més, l'estudi adverteix que aquesta fracció de les famílies espanyoles "probablement 
no serà capaç de comprar en grans magatzems o supermercats aquest Nadal, per la 
qual cosa desplaçarà el seu consum als basars". 
 
Castelló va indicar que encara quedaria un 20 per cent de famílies que pot tenir 
diferents comportaments de consum nadalenc, "però el més impactant és que mai 
abans hi ha hagut dos segments tan diferenciats i amb comportaments tan 
contrastats". 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dilluns 17 de desembre de 2012 
 

• S'han detectat 855 càncers de mama en fase inicial 
 

El programa de detecció precoç de càncer de mama (PDPCM) ha detectat 181 càncers 
de manera precoç els dos últims anys i 855 en els deu que fa que desenvolupen el seu 
programa a la regió sanitària de Girona. La iniciativa convida dones d'entre 50 i 69 anys 
a fer-se una mamografia gratuïta cada dos anys. Divendres passat es van publicar els 
resultats del període 2010-2011, en què han participat 48.317 dones (el 67,7% de les 
quals han estat cridades per participar-hi), de les quals el 8,92% han necessitat fer una 
prova complementària. La cobertura del programa ja arriba al 80,7%, que és 
equiparable a les dades de la resta de Catalunya. 
 
Un diagnòstic precoç és cabdal per tal de disposar d'opcions més terapèutiques i menys 
agressives pel tractament del tumor. Per això, amb iniciatives com aquestes, en els 
darrers anys s'ha aconseguit disminuir entre un 25% i un 35% la mortalitat en el 
càncer de mama. 
 
El programa va començar l'activitat als anys 2001-2002, quan es van analitzar 26.639 
dones, i la participació ha augmentat un 44,87%, fins arribar a les 48.317 participants 
en els últims dos anys. En la dècada que fa que desenvolupen aquesta tasca hi han 
participat més de 190.000 dones. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Divendres 21 de desembre de 2012 
 

• Quatre de cada deu aturats gironins necessiten formació a mitjà o llarg 
termini 

 
Quatre de cada deu gironins que estan a l'atur necessiten rebre formació o 
assessorament de mitjana o llarga durada per intentar reinserir-se al mercat laboral. 
Aquesta és una de les conclusions d'un estudi que ha portat a terme el Servei 
d'Ocupació de Catalunya (SOC). La secretària d'Ocupació i Relacions Laborals, Esther 
Sánchez, concreta que els "preocupa" que un volum important d'aturats necessitin 
rebre cursos o orientació que es poden allargar fins a un any i mig. 
 
Per intentar capgirar aquesta situació, el SOC invertirà aquest 2012 gairebé 13 milions 
d'euros en polítiques actives d'ocupació a les comarques gironines, que també 
s'allargaran durant part de l'any vinent. D'aquesta quantitat, una tercera part (més de 
4,1 milions) es destinaran a accions de formació i requalificació. La resta serviran per 
dur a terme projectes de creació d'empreses (autoocupació) o orientació professional, 
entre d'altres. 
 
La secretària d'Ocupació i Relacions Laborals va explicar ahir a Girona que, a l'hora de 
lligar els cursos formatius, l'objectiu és clar. "Superem les polítiques d'engegar trets al 
buit i ens centrem en aquella formació centrada en nous nínxols de mercat i sectors 
emergents que puguin generar ocupació", va indicar Esther Sánchez. 
 
I és que, com apunta Sánchez, s'ha de tenir clar que "el SOC no té capacitat per crear 
llocs de treball, sinó que aquests els genera l'economia; però sí que a nosaltres ens 
correspon copsar aquelles necessitats que té el mercat laboral, i adaptar els perfils dels 
aturats per ajudar a millorar l'ocupabilitat". 
 
A les comarques gironines, la inversió destinada en polítiques d'ocupació ha permès 
que més de 32.000 aturats accedeixin a algun dels programes que ofereix el SOC. La 
majoria d'ells (20.958) estan seguint o començaran en breu cursos de formació i 
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requalificació. A més, també hi haurà més de 6.500 gironins que rebran orientació 
professional. 
 
La secretària d'Ocupació i Relacions Laborals va admetre que el pressupost, 
malauradament, no permet donar cobertura al 100% dels aturats. A les comarques 
gironines, segons va precisar, es preveu que la taxa de cobertura en polítiques actives 
abasti més del 50%. dels aturats. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dijous 27 de desembre de 2012 
 

• Girona és la tercera ciutat de l'estat amb els taxis més cars 
 

Girona és la tercera ciutat de l'Estat on el taxi és més car, segons un estudi sobre les 
tarifes dels taxis que ha elaborat Facua-Consumidors en Acció a 45 ciutats. Aquest 
estudi revela que en trajectes semblants hi ha diferències de fins al 128% en el preu 
del taxi depenent de la ciutat. Tarragona és la ciutat amb les tarifes més elevades, 
seguida de Sant Sebastià i Girona. Les tarifes més baixes són les que s'apliquen a les 
Illes Canàries. Segons aquest estudi, un recorregut de 15 km a la nit costa 24,52 euros 
a Tarragona i 10,75 a Santa Cruz de Tenerife. Segons les dades de l'associació, en 
l'últim any el servei de taxi s'ha apujat un 3%. 
 
Facua ha estudiat els preus dels recorreguts d'un, cinc, deu i quinze quilòmetres fets de 
dia, de nit i durant les nits dels caps de setmana. En aquest sentit, Girona es troba en 
el tercer lloc més car, mentre que Lleida ocupa el vuitè lloc i Barcelona, el desè. 
València, per la seva banda, és la cinquena ciutat on les tarifes de taxi són més cares. 
 
Facua critica que en 13 de les 45 ciutats analitzades els taxis apliquen tarifes especials 
segons l'horari també els caps de setmana. El preu s'arriba a incrementar en 2 euros a 
Barcelona, per exemple. Segons l'associació, "no hi ha justificació per encarir aquest 
servei els caps de setmana més enllà d'aplicar la mateixa tarifa que en les nits dels dies 
laborables". 
 
Per Facua, són els ajuntaments els que han de garantir que hi hagi un nombre suficient 
de taxis sense que s'encareixi un servei que és públic, i considera que també s'ha 
d'impedir que es concedeixin increments tarifaris. A més, rebutja que els usuaris paguin 
suplements en recorreguts que incloguin l'aeroport o estacions de trens i autobusos, ja 
que "no existeix una qualitat més gran del servei que així ho justifiqui. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dijous 27 de desembre de 2012 
 

• Els taxis de Girona, els tercers més cars de l'estat 
 

Girona és la tercera ciutat de l'Estat on el servei de taxi és més car, mentre que 
Tarragona i Sant Sebastià són la primera i la segona, respectivament. Un estudi sobre 
les tarifes dels taxis elaborat per Facua- Consumidors en Acció en 45 ciutats revela que 
en trajectes semblants hi ha diferències de fins al 128% en el preu del taxi segons la 
ciutat que sigui. Els preus més baixos, en canvi, són a les Illes Canàries. 
 
Per exemple, un recorregut de 15 quilòmetres a la nit costa 24,52 euros a Tarragona i 
10,75 a Santa Cruz de Tenerife, segons Facua, que també posa de manifest que les 
tarifes són més cares els caps de setmana. Segons les dades presentades per 
l'associació, en l'últim any el servei de taxi s'ha apujat un 3% de mitjana. 
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Facua ha estudiat els preus dels recorreguts d'un, cinc, deu i quinze quilòmetres 
realitzats de dia, de nit i les nits dels caps de setmana. En aquest sentit, Tarragona i 
Girona es troben en primer i tercer lloc respectivament, mentre que Lleida ocupa el 
vuitè lloc i Barcelona el desè. València, de la seva banda, és la cinquena ciutat on el 
taxi és més car. 
 
La tarifa mitjana per quilòmetre recorregut és de 0,85 euros en horari diürn i d'1,05 les 
nits i els festius, un 23,5% més cara. Es dóna el cas que les diferències en les tarifes 
per quilòmetre assoleixen el 98,15% en la tarifa de dia i el 164,8% en la de nit i festius. 
De dia, la tarifa més elevada es localitza a Tarragona, amb 1,07 euros. 
 
Aquesta ciutat és novament la més cara en la baixada de bandera, amb 3,92 euros en 
tarifa de dia i 5,32 en tarifa de nit i festius. De fet, el preu de la baixada de bandera 
vaira un 335,5% en la tarifa diürna dels dies laborables i un 343,3% en la tarifa de nit i 
festius segons la ciutat. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Diumenge 30 de desembre de 2012 
 

• S'estanca el creixement de població a Girona 
 

De moment, el creixement demogràfic a la província no s'atura però sí que ha entrat en 
una fase d'estancament després que el 2012 només hagi crescut un 0,6% respecte a 
l'any anterior. Ara hi ha 761.627 persones residint a les comarques gironines, tan sols 
4.817 més que el 2011 i d'aquestes, un total de 476 configuren l'augment poblacional 
de la ciutat de Girona que, enguany, disposa de 97.198 habitants, tal com reflecteixen 
les xifres del padró avalades pel Consell de Ministres i publicades al Butlletí Oficial de 
l'Estat (BOE) d'ahir. 
 
L'aturada en el creixement demogràfic comença a fer-se notar l'any 2010, ja que des 
d'aleshores ja no s'han tornat a registrar increments del 2%, característics de quan 
l'onada migratòria va ser més acusada a tot Espanya, coincidint amb una conjuntura 
econòmica propícia que generava ocupació. 
 
El llistat del BOE dóna per bones les xifres oficials de població referents a la revisió 
padronal en data 1 de gener de 2012 però aquest increment tan poc acusat no evita 
que la província de Girona es trobi entre les 10 primeres que més persones ha rebut, 
amb un increment percentual d'un 0,63. Encapçalen les posicions Melilla (2,87%), 
Ceuta (1,95%), Guadalajara (1,18%) i Àlaba (1,03%) que, de fet, són les úniques que 
superen l'u per cent. Seguides per Màlaga (0,9%) i València (0,8%). En setena posició 
se situa la província de Girona, gairebé al mateix nivell que Terol per dècimes. I és que 
la demarcació és la província catalana que percentualment més ha augmentat la seva 
població doncs Barcelona només ha pujat un 0,41%, Lleida ho ha fet un 0,16% i 
Tarragona un minso 0,3%. 
 
Només hi ha 30 províncies a Espanya que hagin vist incrementar el nombre d'habitants 
el darrer any, la resta ha vist decaure de forma poc significativa el seu índex 
demogràfic. És el cas de Zamora (-0,92%), Ourense (-0,9%), Sòria (0,7%), Salamanca 
(-0,69%), Lleó (0,67%) o Càceres (-0,44%), entre d'altres. 
 
Dels 47.265.321 habitants empadronats a tota Espanya 7.570.908 ho estan a 
Catalunya, que és la segona comunitat autònoma més poblada després d'Andalusia, 
que té 8.449.985 habitants. Madrid se situa en tercera posició amb 6.498.560 persones, 
seguida de la Comunitat Valenciana 5.129.266 habitants, Galícia (2.781.498), Castella i 
Lleó (2.546.078), País Basc (2.193.093), Castella- la Manxa (2.121.888), Canàries 
(2.118.344), la Regió de Múrcia (1.474.449), Aragó (1.349.467), les Illes Balears 
(1.119.439), el Principat d'Astúries (1.077.360), la Comunitat Foral de Navarra 
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(644.566), Cantàbria (593.861), La Rioja (323.609) i les ciutats autònomes de Ceuta 
(84.018) i Melilla (80.802). 
 
En números absoluts, les capitals de província amb més població són Madrid i 
Barcelona, amb 3.233.527 persones i 1.620.943 persones respectivament. Són les 
úniques que compten els seus habitants per milions. Cosa que provoca que les 
segueixin a molta distància València (797.028 persones), Sevilla (702.355), Saragossa 
(679.624), Màlaga (567.433), Múrcia (441.354 ), Palma (407.648), Bilbao (351.629) i 
Alacant (334.678 persones), entre les més destacades. La menys poblada és Sòria, amb 
40.147 persones. 
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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