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Dimecres 1 de febrer de 2012 
 

• 11.000 milions en despesa turística a Catalunya 
 

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

Dijous 2 de febrer de 2012 
 

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

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

Dissabte 4 de febrer de 2012 
 

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

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

Dilluns 6 de febrer de 2012 
 

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

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

 2

http://www.diaridegirona.cat/economia/2012/02/03/latur-augmenta-2011-persones-durant-mes-gener-girona/545235.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2012/02/06/girona-hauria-perdut-500-milions-pel-descens-del-transit-aeri-2011/545727.html


 
 

Dimecres 8 de febrer de 2012 
 

• Firarebaixa tanca amb bones xifres de vendes 
 

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

Dimecres 15 de febrer de 2012 
 

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

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

Dimarts 21 de febrer de 2012 
 

• Un 85% dels desocupats a Girona tenen poca formació 
 

Els estudis i la formació acadèmica són claus per fer front a la crisi i buscar noves 
sortides professionals. Aquesta seria la principal conclusió si s'agafa la cruenta realitat a 
la ciutat de Girona, on s'ha comprovat que un 85% de les persones aturades tenen 
només estudis bàsics o no disposen de formació. L'alcalde de Girona, Carles 
Puigdemont, i la segona tinent d'alcalde d'Ocupació i Empresa, Marta Madrenas, van 
mostrar la preocupació per aquesta dada, com també per les 7.758 persones que tenia 

 3

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/504596-firarebaixa-tanca-amb-bones-xifres-de-vendes.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/507319-el-preu-del-lloguer-puja-un-06-a-la-demarcacio.html


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

Dilluns 27 de febrer de 2012 
 

• Vuitanta-cinc grups investiguen a la UdG 
 

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

Dimecres 29 de febrer de 2012 
 

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

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

 
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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