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Divendres 1 de febrer de 2013 
 

• Un 50% de rebaixa per a 2.436 alumnes de la UdG 
 

Els estudiants de la Universitat de Girona (UdG) ha rebut aquest curs 935.216,03 euros 
en les beques Equitat de la Generalitat. A la institució gironina, 2.436 estudiants dels 
2.614 que havien sol·licitat la beca ja saben que tindran una rebaixa del 50% en el 
preu de la matrícula, que pot arribar a costar més de 2.000 euros en algunes carreres. 
La vicerectora d'estudiants de la UdG, Maria Rosa Terradellas, considera que les beques 
ajuden a pal·liar la pujada sobtada del preu fixada per un decret llei del ministre Wert. 
Aquest any 3.690 alumnes de la UdG van fer la sol·licitud per rebre la beca Equitat, que 
gestiona l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris de Recerca (Agaur). Quan es van 
matricular, els estudiants van aportar la documentació requerida i poc després ja sabien 
en quin llindar econòmic estaven. 
 
Els llindars tenen en compte els ingressos familiars i el nombre de membres de cada 
unitat familiar. Els dos extrems són una llar amb un membre i amb ingressos màxims 
de 14.112 euros anuals, i una llar amb vuit membres i ingressos de fins a 59.978 euros. 
 
Per exemple, un estudiant d'una carrera del coeficient A paga 12,64 euros per crèdit. Si 
un curs complet són 60 crèdits, l'alumne paga 758,4 euros si està en el llindar 1, 909,6 
euros si està en el nivell 2 i 1.364,4 euros en el nivell més alt de renda, el 5. En una 
carrera del coeficient B, el preu per a l'estudiant és d'entre 1.073,4 euros (llindar 1) i 
1.931,4 euros (llindar 5). Si es rep la beca de l'Estat, la matrícula és gratuïta. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 

Dissabte 2 de febrer de 2013 
 

• Girona s'apunta a una xarxa europea de ciutats amb estacions intermodals 
 

Girona és una de les dotze ciutats mitjanes que participa en una xarxa europea de 
ciutats amb estacions intermodals sota el paraigua de la Unió Europea. A dins la xarxa 
"Enter.hub", Girona liderarà un bloc que se centrarà a buscar les sinergies d'aquestes 
nodes intermodals tant amb la mateixa ciutat com amb tot l'entorn. El coordinador del 
projecte serà Jordi Xirgu, de l'Ajuntament de Girona. 
 
L'objectiu del projecte és tenir un full de ruta per prendre decisions estratègiques i per 
aconseguir que la ciutat i tot l'entorn puguin treure el màxim rendiment de l'arribada de 
l'alta velocitat. Per tirar endavant el projecte, que ha d'estar enllestit en 27 mesos, es 
comptarà amb un grup de suport local coordinat per Josep Campmajó, format 
actualment per Girona Avança, PIMEC, la FOEG, la Cambra de Comerç, l'Associació 
d'Hostaleria de Girona i Radial, TMG, el Parc Científic i Tecnològic de la UdG, la UdG, 
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Adif, Cimalsa, Polingesa, Asetrans Girona, Federació d'Associacions de Veïns de Girona, 
AENA - Aeroport Girona Costa Brava, ATM, l'Euroinstitut Català Transfronterer i la 
Generalitat. l pressupost que es destinarà al projecte per a la ciutat de Girona és de 
57.471 euros, dels quals la Unió Europea n'assumirà el 70% i l'Ajuntament de Girona el 
30% restant (17.241 euros). 
 
Tot plegat vol donar protagonisme a un nou model de "governança compartida" on la 
ciutadania (el grup local) prendrà part en les decisions que afecten Girona. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 5 de febrer de 2013 
 

• Rècord històric d'aturats a Girona 
 

Mai les Oficines de Treball gironines havien registrat tants aturats, un rècord històric 
que també es reprodueix a Catalunya i l'Estat. A finals de gener, sumaven prop de 
62.000 persones, 2.088 més que el mes passat quan es va moderar el creixement de la 
desocupació coincidint amb la campanya de Nadal. Les dades d'afiliació a la Seguretat 
Social, un altre dels indicadors del mercat laboral, mostren una pitjor dinàmica del 
mercat laboral gironí, que entre desembre i gener va perdre 4.316 cotitzants. En l'últim 
any, segons aquesta font, Girona ha destruït 11.334 llocs de treball. 
 
El sector serveis és el que concentra un nombre més elevat de desocupats a les 
comarques gironines, unes dues terceres part del total. A finals de gener, en registrava 
38.802, gairebé 1.500 més que al desembre. En menor mesura també va augmentar la 
desocupació a la indústria i la construcció mentre que va baixar en el sector primari. 
 
La dada més positiva del mercat laboral gironí el passat gener va ser un increment 
mensual de la contractació del 17%. En total es van firmar 12.491 contractes laborals, 
el 84% dels quals va ser de caràcter temporal. 
 
Les persones que registrades al SOC en el conjunt de Catalunya van augmentar de 
14.861 persones el gener, cosa que suposa acumular 661.817 desocupats, la xifra més 
alta fins ara registrada des del 1996, quan comencen la sèrie del Ministeri d'Ocupació. 
Els geners són mesos on l'atur s'incrementa. Tot i això, aquest gener, amb un 
increment del 2,3% en relació amb el desembre, és el mes de gener que ha registrat 
un augment de menys intensitat dels últims cinc anys a Catalunya. Per trobar un mes 
amb menys creixement cal anar fins el gener del 2007, just abans de la crisi, quan 
l'atur va pujar un 0,23%. 
 
En el conjunt d'Espanya l'atur va pujar de 132.055 persones i frega els 5 milions de 
persones, en concret 4.980.778 desocupats. 
 
Per comunitats autònomes, l'atur només va baixar el gener a les Balears -un 0,34 per 
cent- mentre que va pujar a la resta d'autonomies, especialment a Navarra, amb un 
augment del 7,03 per cent, així com a Galícia, Extremadura i Cantàbria, amb 
percentatges superiors al 4 per cent. Respecte al mateix mes de l'any anterior 
(interanual), els increments més alts es van donar a Castella-la Manxa (14,71 per cent), 
Cantàbria (13,05 per cent) i País Basc (12,46 per cent). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
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Dijous 7 de febrer de 2013 
 

• Lleugera reducció de les llistes d'espera d'operacions 
 

Els pacients pendents d'operar-se a la regió sanitària de Girona han disminuït un 5,14% 
el 2012. Si a finals del 2011 hi havia 7.091 persones esperant una operació, un any 
després aquesta xifra s'ha reduït fins als 6.726. La mitjana d'espera s'ha mantingut 
pràcticament igual i, fins i tot, ha pujat una mica, dels 4,59 mesos als 4,60. L'operació 
per la qual cal esperar més temps és la pròtesi de genoll, amb prop de vuit mesos, 
respecte els set de fa un any. El centre que acumula més pacients en llista d'espera és 
l'Hospital Comarcal de Blanes, on el temps d'espera mitjà és de gairebé sis mesos. Al 
centre de referència de la regió, el Josep Trueta de Girona, el temps d'espera baixa dels 
quatre mesos. 
 
Segons les dades del Departament de Salut, a desembre de 2012 hi havia 6.726 
persones pendents d'operar-se mentre que, un any abans, la llista era de 7.091 
persones. Això representa que hi ha un 5,14% menys de pacients en espera. Una xifra 
positiva, però inferior a la davallada mitjana registrada a Catalunya, del 12,1%. 
 
El temps d'espera mitjà s'ha mantingut i passa de 4,59 mesos el 2011 a 4,60 a finals 
del 2012. Les xifres de la regió se situen al mateix nivell de la mitjana catalana. A finals 
del 2012, a Catalunya el temps d'espera estava fixat en quatre mesos i mig (4,61 dies) i 
hi havia 70.814 persones pendents de ser operades. 
 
L'operació per la qual cal esperar més temps és la pròtesi de genoll que, de mitjana, té 
7,95 mesos d'espera, mentre que la mitjana catalana per a aquesta intervenció és de 
6,10 mesos. La segueixen les pròtesis de maluc, amb 4,59 mesos d'espera, i les 
cataractes, amb 4,26 mesos d'espera a la regió sanitària de Girona. 
 
Pel que fa a les llistes d'espera per fer proves diagnòstiques, les dades del Departament 
de Salut evidencien un lleuger empitjorament. Si el 2011 el temps d'espera mitjà era de 
33 dies, a finals del 2012 havia repuntat fins als 35. 
 
A més, s'ha disparat la llista d'espera de pacients pendents de fer proves. A finals del 
2011 n'hi havia 3.665 i, un any més tard, 6.415, un 42,87% més. 
 
Si les llistes d'espera s'analitzen per centres, l'hospital on els pacients han d'esperar 
més per ser intervinguts és l'Hospital Comarcal de Blanes (La Selva) amb un temps 
d'espera de gairebé sis mesos (5,95) a finals del 2012. Aquest centre també acumula el 
major nombre de pacients a les llistes, 1.438 persones. 
 
Al Baix Empordà, l'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, amb 5,90 mesos, i 
l'Hospital de Palamós, amb 5,59 mesos, se situaven també a la cua dels centres 
gironins, a finals de l'any passat. Pel que fa a l'hospital de referència, el Josep Trueta 
de Girona, el temps d'espera se situava a desembre de 2012 en els 3,99 mesos -
respecte els 5,84 mesos d'un any abans-, amb 1.125 pacients a les llistes. 
 
A l'altra cara de la moneda hi trobem l'Hospital Sant Jaume d'Olot, amb un temps 
d'espera de 2,65 mesos. En aquest hospital hi havia 349 persones pendents d'operar-se 
a desembre de 2012. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Divendres 8 de febrer de 2013 
 

• L'assistència a Montilivi cau un 18% tot i l'excel·lent temporada del Girona 
 

Viu el Girona la millor temporada de la seva història. És tercer després de més d'una 
volta del campionat de Lliga i pràcticament ho ha guanyat tot a casa. Somriu el conjunt 
de Rubi, a tocar dels llocs d'ascens directe a Primera, desplegant un bon futbol i signant 
alguna o altra golejada per al record. Tot i això, sorprenentment, l'excel·lent rendiment 
dels blanc- i- vermells no s'ha traduït en una millor assistència de públic a l'estadi 
respecte a d'altres anys. Al contrari. Montilivi registra xifres més pobres en aquests 
primers 13 partits de temporada si es comparen amb l'exercici anterior, precisament un 
dels més fluixos dels gironins des que l'estiu del 2008 recuperaven la categoria d'argent 
del futbol estatal. 
 
Números en mà, Montilivi ha viscut un descens del 18 per cent pel que fa a 
l'assistència. Enguany, després de tretze jornades a l'estadi, la mitjana d'espectadors és 
de 4.219, mentre que la de la passada campanya s'elevava fins als 5.085. I això que les 
trajectòries d'un curs a l'altre disten de manera evident. Mentre que la temporada 
anterior l'equip gironí va signar un pobre rendiment com a local, en l'actual, els homes 
de Rubi s'han fet forts a casa, aconseguint sempre bons resultats tret de les derrotes 
contra l'Elx i l'Almeria (totes dues per 0 a 1 i de forma injusta). 
 
L'anterior campanya, encara que en la jornada inaugural només va registrar-se una 
entrada de 2.400 espectadors (encara era el mes d'agost), hi va haver tres ocasions en 
les quals Montilivi va superar les 6.000 persones (contra el Cartagena, Alcoià i 
Còrdova), una en què es va trencar la barrera dels 7.000 (el derbi català contra el 
Barcelona B) i fins i tot un partit en el qual van citar-se a l'estadi més de 8.000 
seguidors (contra el Deportivo de la Corunya, la tarda en la qual Javi Salamero va 
debutar a la banqueta). 
 
Totes aquestes xifres difícilment s'han vist en els darrers mesos, ja que en aquests 
primers 13 partits de la Lliga 2012/2013 s'han superat els 5.000 espectadors en dues 
ocasions (Racing i Guadalajara) i en només una els 7.000 (la visita de l'Elx, tarda en la 
qual els blanc -i- vermells s'haurien pogut col·locar com a líders de Segona A en cas 
d'haver aconseguit la victòria). La resta, entrades que voregen els 3.000 i els 4.000 
espectadors; és més, fins i tot un dia, contra l'Sporting de Gijón i emmig d'un fort 
aiguat, Montilivi va registrar una de les entrades més pobres que es recorden, en reunir 
només a 1.487 aficionats. 
 
És cert que aquesta temporada s'han televisat 12 dels 13 partits que el Girona ha 
disputat a casa (tots menys l'enfrontament contra el Las Palmas), però tot i això és 
evident que, malgrat l'excel·lent trajectòria de l'equip, el públic no acaba d'anar a 
l'estadi com ho havia fet en d'altres ocasions. És per això que el Consell d'Administració 
ha decidit moure fitxa des de fa unes setmanes. Instal·lats ja a la segona volta, el 
Girona ha demostrat que té armes suficients com per acabar la temporada en posicions 
de play-off d'ascens, per la qual cosa la directiva ha engegat tota mena d'iniciatives per 
donar el màxim caliu i suport a l'equip per mirar d'assolir una fita que seria històrica. Ja 
no es reparteixen invitacions a dojo, com fa dues temporades (llavors, amb l'equip 
també a la part alta, un Girona- Granada va arribar a omplir Montilivi, amb 9.282 
espectadors); tanmateix, el club es mou amb la intenció que l'afluència de públic 
comenci a créixer amb el pas de les setmanes. Aquesta mateixa setmana es presentava 
la campanya "La fidelitat blanc- i- vermella té premi", una eina a través de la qual el 
club espera omplir el camp en les jornades que resten de Lliga a través de descomptes 
i premis per als que s'hi adhereixin. I encara més; per al partit de demà contra 
l'Hèrcules, els abonats tindran una localitat de franc i la possibilitat de comprar fins a 
dues entrades de la seva zona per 5 euros cadascuna, mentre que els no abonats 
tindran preus especials: 10, 15 i 20 euros. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Diumenge 10 de febrer de 2013 
 

• La 21a ediació de Firarebaixa frega els 31.000 visitants i manté el nivell de 
consum 

 
La 21a edició de Firarebaixa tanca les portes aquest diumenge fregant els 31.000 
visitants. La directora de Fira de Girona, Anna Albar, ha explicat que ha estat una "bona 
fira" perquè l'afluència de públic ha estat constant durant els cinc dies de fira i perquè 
han mantingut el nivell de consum. Tot i que els visitants s'hi miren més i fan menys 
despesa, el públic de Firarebaixa "hi va a comprar, no a passejar ni a tafanejar". En 
aquesta edició han introduït com a novetat les desfilades de moda, que han despertat 
molt interès. Firarebaixa ha comptat amb 114 expositors, la majoria de roba per a 
home, dona i nens, però també n'hi ha hagut de sabateria, accessoris, llenceria o 
complements. 
 
Firarebaixa ha tancat aquest diumenge la 21a edició amb un "bon balanç". "Tenint en 
compte els moments difícils que vivim, els expositors estan satisfets de com ha anat", 
ha afirmat Anna Albar que afegeix que la gent que ha visitat la fira era "gent 
compradora" que ha pogut trobar bones ofertes. 
 
La fira ha durat cinc dies i ha ocupat els 8.000 metres quadrats del Palau de Fires. El 
saló ha obert cada dia de les 10 del matí a les 9 del vespre i només aquest diumenge 
han tancat una miqueta abans, a les 8. Els visitants han pogut trobar 114 expositors 
amb una àmplia oferta de moda per a home, dona i nen, complements, parament per a 
la llar, sabateria i esport. 
 
Dels expositors, més del 50% eren de moda i roba d'esport per a home, dona i nens; 
un 7% de sabateria; un 11% d'acccessoris, mobiliari i complements per a la llar; un 9% 
de llenceria i un 8% de complements com òptica, perfumeria, cosmètica o 
marroquineria. També hi ha hagut vehicles d'ocasió, agències de viatges i serveis. 
 
Firarebaixa ha introduït enguany una novetat que segurament es repetirà en les 
properes edicions: les desfilades de moda. Segons ha explicat Albar, els expositors que 
han volgut han pogut organitzar una desfilada per promocionar millor les seves ofertes. 
"Els que hi ha participat han quedat molt contents, ho repetirem", ha explicat. 
 
Més de 20 expositors presents al saló han fet alguna desfilada que ha comptat amb el 
suport de l'agència Model On Top. "Ja se sap que la roba s'ha de veure posada perquè 
agradi", ha detallat Albar que creu que aquestes desfilades són una bona opció per 
cridar l'atenció dels compradors. 
 
En relació al perfil de visitants, ha estat similar al de les darreres edicions. Entre 
setmana el perfil majoritari ha estat el d'una dona d'entre 30 i 50 anys que compra per 
a tota la família i el cap de setmana, en canvi, hi ha hagut un públic més familiar. La 
majoria dels visitants eren de Girona però també n'hi ha hagut de l'àrea de Barcelona. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Diumenge 10 de febrer de 2013 
 

• Girona té 1.437 habitatges buits 
 

La ciutat de Girona té 1.437 habitatges buits, segons un estudi de la Unitat Municipal 
d'Anàlisi Territorial fet amb dades d'abril de 2012. Aquesta xifra suposa un 2,99% del 
total de vivendes que hi ha a la ciutat, i significa 163 vivendes buides més que l'any 
anterior. La quantitat de pisos buits pràcticament s'ha triplicat des de 2005, any en què 
es va realitzar el primer estudi. De fet, la gran majoria dels habitatges desocupats van 
ser construïts entre 2001 i 2011. 
 
L'Eixample Sud i Nord són les zones amb una quantitat més elevada de vivendes 
buides, ja que són també els barris on més habitatges hi ha. En canvi, les zones amb 
una menor quantitat de vivendes desocupades són els barris de Domeny, Campdorà, 
Mas Xirgu, la Creueta i l'Avellaneda, on la densitat de construcció és molt més baixa. 
 
L'estudi està fet a partir de les dades dels comptadors d'aigua dels edificis: es considera 
que estan en desús tots aquells que no presenten canvis en el registre durant el 
període d'un any, sempre que no corresponguin a equipaments públics o comuns. 
També es consideren buits els habitatges nous on, tenint la primera ocupació concedida 
de fa més d'un any, no s'hi ha donat d'alta cap comptador d'aigua, ja que això vol dir 
que no hi ha hagut consum ni habitants. 
 
Segons aquestes dades, i tenint en compte que sempre hi pot haver un marge d'error, 
l'estudi comptabilitza un total de 1.437 habitatges en desús a la ciutat, 163 més que el 
2011, quan eren 1.274. Una tendència que ha detectat l'estudi és que, a diferència 
d'altres anys, s'ha comprovat que l'obra nova no s'ocupa de manera immediata a la 
seva finalització. La major part dels pisos buits corresponen, de fet, als edificis més 
nous de la ciutat, els que es van acabar entre els anys 2001 i 2011. En aquests 
moments, la ciutat compta amb 10.039 edificis construïts, mentre que l'any 2005 eren 
9.716. 
 
La xifra d'habitatges buits pràcticament s'ha triplicat des de 2005 fins a l'actualitat. 
Mentre que les dades del primer estudi assenyalen que llavors hi havia 582 habitatges 
buits al municipi, el salt més gran es va produir entre els anys 2009 i 2010, quan es va 
passar de 663 pisos buits a 1.303. ?L'any 2011 la xifra va baixar molt lleugerament, fins 
a 1.274, i l'any passat va tornar a pujar fins a 1.437. 
 
D'altra banda, segons el Padró Municipal d'Habitants, en aquests moments hi ha 2,66 
habitants per habitatge, una xifra idèntica a la de 2011 però que ha anat disminuint des 
de 2005, quan l'ocupació mitjana era de 2,75 habitants per domicili. 
 
L'estudi també permet calcular que la ciutat de Girona compta, en aquests moments, 
amb 47.962 habitatges, 329 més que l'any passat. En total hi ha 97.520 persones 
empadronades, mentre que la xifra de població real de la ciutat s'estima en 123.676 
persones, una xifra lleugerament superior a la de l'any anterior, quan eren 123.496. 
Així doncs, es calcula que en aquests moments possiblement hi ha 26.156 persones en 
habitatges ocupats sense empadronament. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dilluns 11 de febrer de 2013 
 

• Satisfacció a Firarebaixa, pels visitants i per les vendes 
 

Firarebaixa de Girona va tancar ahir al vespre les portes després que durant cinc dies hi 
passessin uns 30.800 visitants. La xifra és una mica inferior de la de l'any passat (van 
ser 32.000, però s'ha de tenir en compte que va estar oberta dos dies més), però ahir 
els organitzadors se'n van mostrar satisfets. També van valorar de manera positiva el 
volum de vendes, tot i que no van donar una quantitat concreta. "Durant els cinc dies 
hi ha hagut un bon ritme de visitants, i pel que fa a les vendes, la majoria de la gent 
que ha vingut era gent compradora i ha pogut trobar bones ofertes", va declarar la 
directora de Fira de Girona, Anna Albar. Dels 114 expositors que hi van participar (en 
l'edició anterior van ser 120), més d'un 50% eren del sector de la moda i roba d'esport 
per a home, dona i nens; un 7%, de sabateria; un 11%, d'accessoris, mobiliari i 
complements per a la llar; un 9%, de llenceria; i un 8%, de complements (òptica, 
perfumeria, cosmètica o marroquineria). La resta eren estands de vehicles d'ocasió, 
agències de viatges i serveis. Albar va avançar que, atès l'èxit que han tingut les 
desfilades de moda -aquest any n'han organitzat per primer cop- preveuen mantenir-les 
en la propera edició. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dilluns 11 de febrer de 2013 
 

• Girona és la tercera regió de Catalunya amb més delictes per cada 1.000 
habitants 

 
Un descens d'un 0,38% que a la pràctica es podria considerar una estabilització de les 
faltes i els delictes a Catalunya. Aquesta és la dada central del balanç dels fets penals 
coneguts a Catalunya pels Mossos d'Esquadra i les policies locals durant el 2012 
efectuat ahir pel conseller d'Interior Ramon Espadaler i els responsables del cos dels 
Mossos. Si entrem al detall, però, s'observa que els delictes i les faltes constatats o 
denunciats només han davallat a dues de les nou regions policials de Catalunya (a 
Barcelona un 4,06% i al Camp de Tarragona un 0,92%) mentre que en d'altres 
territoris, com és el cas de la regió Central, han augmentat un 7,86%. A Girona l'ascens 
és discret, de tan sols un 0,92%, però tot i això la regió conformada per totes les 
comarques gironines excepte la Cerdanya es situa com la tercera de Catalunya en 
nombre de delictes i faltes per cada 1.000 habitants. 
 
Amb un promig de 68,16 delictes i faltes per cada 1.000 habitants, Girona se situa per 
davant de les regions tradicionalment complicades de Metropolitana Nord i Sud i només 
per darrere de Barcelona, que ostenta una mitjana de 113,82, i el Camp de Tarragona, 
amb una mitjana de 80,92. Així les coses, Girona es situa lleugerament per sota de la 
mitjana catalana de delictes per cada 1.000 habitants, que es situa al 69,89. Aquesta 
dada, segons el balanç ofert per Interior, és malgrat tot positiva doncs des del 2009 els 
delictes per cada 1.000 habitants han baixat (de 74 a 69,82) tot i l'augment de 
població. 
 
La jornada de balanç d'ahir va centrar-se especialment en l'afer dels assalts violents a 
cases habitades, un delicte que ha augmentat exponencialment en el cas de Girona (un 
86,2%) i de manera més discreta a la resta de Catalunya (un 6,6%). No obstant això, a 
efectes catalans criden l'atenció dades com ara l'increment de gairebé el 20% de les 
estrebades. I és que són els delictes contra el patrimoni, entre els quals es compten els 
atracaments, el grup que ha experimentat una alça més gran el 2012. 
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El conseller Espadaler, el director general de la Policia Manel Prat, el cap dels Mossos 
Josep Milan i el comissari portaveu Joan Miquel Capell van declinar fer hipòtesi o 
interpretacions sociològiques sobre l'augment de la violència en alguns delictes. Ho van 
desvincular de la crisi econòmica -nogensmenys la xifra de faltes i delictes, segons 
afirmen des l'Interior, ha davallat un 4,35% des del 2009-, però sí que es van admetre 
preocupats per l'augment de robatoris en domicilis habitats ja que generen molta 
sensació d'inseguretat entre la població en atemptar contra l'àmbit més íntim i 
confortable dels ciutadans.  
 
Analitzant les xifres d'assalts violents a domicilis per mesos, la tendència es manté 
similar en el decurs dels últims quatre anys, van apuntar els responsables de la 
seguretat catalana, que volgudament van intentar posar el focus en l'augment del 6,6% 
en l'àmbit català en detriment del 86% gironí. No obstant això, en aquest darrer any 
l'estadística indica que mai, en els darrers quatre anys, hi havia hagut tants assalts a 
Catalunya com el passat mes de juny: un total de 63. En el cas de Girona, en van 
transcendir públicament quatre: a Olot el dia 29, i a Roses, Sant Feliu de Guíxols i 
Camós la nit del 21. Així les coses, l'activitat de la delinqüència violenta també mostra 
lleugers repunts en els mesos de febrer, maig, juliol, setembre i desembre en 
comparació amb els anys anteriors. Més de la meitat dels casos es resolen, van 
assegurar els Mossos, i l'eficàcia ha passat del 56,6% al 58,2% -tot i que es continua 
desconeixent la xifra de casos gironins resolts. Espadaler es va mostrat convençut que 
les xifres milloraran gràcies a l'activació del nivell 1 del Pla Operatiu Especial Habitatge 
a tot Catalunya, cosa que indica bàsicament que la tasca prioritària dels agents de 
seguretat ciutadana i els seus comandaments serà fer detencions de lladres. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 12 de febrer de 2013 
 

• El TAV té uns 3.000 viatgers diaris durant el primer mes 
 

La nova línia del TAV ha tingut diàriament uns 3.000 passatgers de mitjana que tenien 
com a destinació o punt d'origen les estacions de Figueres i de Girona, durant el primer 
mes de funcionament de la infraestructura. Així ho revelen les dades que va fer 
públiques ahir Renfe, en què assenyala que des del dia 9 de gener han emprat el nou 
servei prop de 90.000 persones des de les dues estacions gironines. 
 
El servei més utilitzat pels usuaris durant el primer mes ha estat l'Avant, sigui des de 
Figueres o des de Girona per anar fins a Barcelona, trajecte que han fet 67.747 
passatgers. 
 
Les dades de Renfe indiquen que el trajecte entre Girona i Barcelona ha estat el més 
habitual en aquests primers 30 dies de servei, ja que l'han fet més de 41.900 viatgers. 
 
El trajecte des de la capital altempordanesa fins a Barcelona ha tingut més de 21.130 
passatgers des de la posada en marxa de la línia. Finalment, el trajecte des de Girona 
fins a Figueres l'han fet gairebé 2.700 viatgers. 
 
Segons fonts de Renfe, els bitllets més utilitzats en el servei Avant fins a la capital 
catalana han estat els d'anada i tornada, que permeten tenir un descompte del 20% del 
preu original. Per contra, els abonaments que ofereix Renfe a la línia d'alta velocitat 
representen un 17% del total de bitllets. 
 
Entre els abonaments destaca el que permet fer deu viatges en una setmana, per un 
preu que no arriba als 7 euros per trajecte, i que està pensat per als ciutadans que 
treballen a la capital catalana i van i vénen cada dia. 
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La comoditat que comporta el servei del TAV per anar fins a Madrid, tenint en compte 
que l'aeroport no ofereix ara l'enllaç amb la capital espanyola, ha fet que durant aquest 
primer mes un total de 13.780 passatgers hagin fet el trajecte des de les estacions 
gironines fins a Madrid. 
 
El trajecte de Girona a la capital de l'Estat ha tingut des de la seva posada en marxa 
10.236 usuaris, mentre que 3.544 tenien la mateixa destinació però han sortit des de 
Figueres. 
 
Segons Renfe, els TAV en aquest primer mes han evitat la circulació de més de 37.600 
cotxes o més de 1.350 busos en el cas dels usuaris del servei Avant, i més de 140 
avions o 422 autobusos en les destinacions més llargues del TAV. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dijous 14 de febrer de 2013 
 

• L'aeroport de Girona registra el nombre de viatgers més baix de l'última 
dècada 

 
El nombre de viatgers a l'aeroport de Girona durant el passat gener es va convertir en 
el més baix de la última dècada. Hi ha hagut 9.000 viatgers menys que el gener de 
2012 , en el que ja s'havien batut tots els registres de mínims de la història recent. 
Segons AENA, aquest mes de gener han passat per les instal·lacions del Girona Costa 
Brava 79.047 viatgers. És un 10'2% menys que el mes de gener del 2012 (en el que ja 
es va tocar fons) i suposa la xifra més baixa des de l'abril de 2003. 
 
Es compleix una dècada de l'arribada de Ryanair a les instal·lacions aeroportuàries de 
Vilobí d'Onyar i han caigut en picat el nombre d'operacions, els enlairaments i 
aterratges. Durant el gener es van registrar 1.096 i això suposa un 21'8% menys que el 
mateix període de l'any passat. 
 
El descens de passatgers a l'aeroport de Girona el mes de gener fa cinc anys que es 
produeix. Es va tocar sostre el 2008, amb 334.417 passatgers, quatre vegades més que 
el 2013. Des d'aleshores, les xifres han caigut any rere any. 
 
Girona no registrava unes dades de passatgers similars des del 2004, quan la 
companyia va establir la base a Girona amb tres avions i 22 destinacions. Ryanair va 
aterrar a Girona per primera vegada el 2002 quan oferia només dos vols diaris a 
Frankfurt. Llavors, l'aeroport registrava 557.187 passatgers. L'any següent, quan va 
incorporar set destinacions més, la xifra de passatgers quasi va arribar al milió i mig. 
Des de llavors, la xifra més alta es va assolir el 2008 amb 5,5 milions de viatgers. 
 
L'aeroport de Girona va tancar 2012 -com ja indicava l'evolució de l'any- per sota dels 3 
milions de passatgers. Concretament, ha tingut 2.844.682 usuaris, un 5,4% menys que 
l'any anterior. Són registres pràcticament calcats als que hi va haver el 2004 previ al 
"boom" de Ryanair. 
 
Malgrat que la major part de l'any els números no han estat del tot dolents, l'aeroport 
va tancar l'exercici 2012 una mica més lluny dels tres milions del que en principi 
s'intuïa. Dels 3.007.977 passatgers que hi va haver el 2011, s'ha passat a 2.844.682. El 
descens és de 163.000 usuaris. Les operacions, en canvi, han estat gairebé les 
mateixes, cosa que vol dir que els avions han anat una mica més buits que l'any 
anterior. 
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L'any 2011 també es va tancar a la baixa pel que fa a les operacions, que se situaven 
en 27.800, un 35% menys que el 2010. Pel que fa al mes de desembre, es va tancar 
amb un 50% menys de passatger (94.739) i un 31,4% menys d'operacions (1.363). 
 
Malgrat que es pot pensar que la crisi ha anat passant factura a l'aeroport gironí, les 
raons tenen més a veure amb la gestió de Ryanair. Per exemple a l'agost de 2009, el 
terminal gironí va assolir el seu rècord amb 617.736 passatgers. Una xifra que gairebé 
s'igualaria l'estiu següent. 
 
En conjunt, l'any 2008 va ser el que va registrar el rècord de viatgers amb més 5,5 
milions de passatgers. Al 2009, la xifra total baixava una mica i es quedava prop dels 
5,3 milions de passatgers. Des de llavors, la caiguda ha estat continuada.  
 
Ryanair s'ha compromès a aportar 2'5 milions de passatgers. És menys que els 3 
milions que diu el conveni firmat amb la Generalitat. La companyia pensa aconseguir la 
major part d'aquests passatgers en una campanya d'estiu en la que tindrà 61 rutes, 10 
de les quals seran noves. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dijous 14 de febrer de 2013 
 

• Girona té un estoc de 15.300 pisos buits pendents de vendre 
 

Les comarques gironines compten amb un estoc d'habitatge pendent de vendre que 
arriba a les 15.300 unitats. Es tracta d'una xifra que, tot i una lleugera tendència a la 
baixa, pràcticament no ha variat en els darrers dos anys. Segons un informe difós per 
Catalunya Caixa, a Girona hi ha pendent de vendre un 2,88% del parc total d'habitatge, 
una taxa superior a la mitjana catalana (2,57%) i inferior a l'estatal (3,12%). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dilluns 18 de febrer de 2013 
 

• Girona rebrà 22.000 cotxes al dia per l'accés centre de l'AP 7 
 

La nova sortida de l'AP-7 a Girona al sector de Domeny i de Taialà rebrà cada dia uns 
22.000 vehicles. Així es preveu en l'estudi de l'empresa Doymo per analitzar l'impacte 
que suposarà l'obertura durant el mes de març de l'accés a Girona Centre de l'autopista 
pel trànsit del sector nord de la ciutat. 
 
El treball de projecció del nou trànsit que suposarà aquesta nova sortida assenyala que 
d'aquests 22.000 cotxes i camions que aprofitaran el nou accés triaran com a vies per 
dirigir-se cap al centre de Girona la carretera de Sant Gregori, el carrer Bullidors i carrer 
Carles Riba. La via més afectada per l'augment de trànsit serà la carretera de Sant 
Gregori des de la rotonda de la Nestlé, ja que en l'estudi s'ha comptabilitzat que en 
l'actualitat hi passen uns 8.000 vehicles cada dia, mentre que quan s'obri la nova 
sortida de l'autopista es calcula que hi passaran 10.000 vehicles diaris més, és a dir, 
que hi circularan diàriament uns 18.000 vehicles. Per contra, al carrer Bullidors es 
preveu que l'increment del nombre de vehicles sigui d'uns 9.000, mentre que al carrer 
Carles Riba augmentarà el trànsit amb uns 3.000 vehicles més que en l'actualitat. 
 
L'estudi posa en relleu que en tots els casos es tracta de vies d'un sol carril que amb la 
nova sortida de l'AP-7 hauran d'assumir en alguns casos gairebé triplicarà el volum de 
trànsit actual. Tot i aquest increment, l'informe indica que aquestes vies estaran al límit 
de la seva capacitat, per bé que no calculen que arribin a la saturació. 
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El nou accés a Girona centre comportarà afectacions al trànsit de tot el sector nord, 
segons l'estudi realitzat en els últims mesos. Així, per exemple, la rambla Xavier Cugat 
de Fontajau suportarà 6.000 vehicles més que en l'actualitat, la mateixa xifra 
d'increment que hi haurà als eixos passeig de la Devesa i Joaquim Vayreda. El pont de 
Fontajau també tindrà un augment important del trànsit, ja que s'estima que rebrà uns 
10.000 vehicles més al dia, i al pont de la Barca i al de França hi haurà un increment 
del volum de vehicles d'uns 4.000 cotxes més al dia. 
 
El regidor de Mobilitat, Joan Alcalà, matisa les dades de l'estudi assenyalant que "les 
xifres valoren el pitjor escenari possible". El responsable municipal considera que quan 
es posi en marxa "caldrà esperar uns mesos per veure com els conductors canvien els 
hàbits" i també posa en relleu que "la crisi està fent baixar en algun cas el trànsit". En 
aquesta línia, el regidor de Mobilitat indica que "els conductors de Sant Gregori ara no 
tenien més alternativa que passar pel centre de Girona per anar a Salt, però ara molts 
es desviaran cap a la nova entrada d'autopista i això pot alleugerir una mica el trànsit". 
Alcalà, però, no amaga que fa anys va mostrar-se preocupat, com a veí de Taialà, per 
l'emplaçament de la nova sortida de l'autopista i la falta d'alternatives que tindrien els 
vehicles. Inicialment es preveia que es pogués fer una connexió des de la sortida fins a 
Santa Eugènia al límit amb Salt, però es van blindar les hortes de Santa Eugènia, i això 
impossibilita ara com ara aquesta connexió. 
 
L'empresa Doymo també analitza en el seu estudi l'efecte que tindrà el nou pont que 
s'està construint sobre el riu Ter i que hauria d'entrar en servei a finals d'aquest any. 
Segons la projecció de trànsit feta, el nou pont assumirà uns 6.500 vehicles al dia. 
Només en una via de tot aquest sector nord es preveu que hi hagi un descens del 
trànsit. Es tracta de l'avinguda de França, al seu tram nord, que es calcula que pot 
arribar a perdre uns 5.000 vehicles al dia, ja que es dirigiran cap a la nova sortida de 
l'autopista. La zona de Pedret es calcula que podria veure créixer el volum del trànsit 
amb dos mil vehicles més al dia, ja que és l'accés més fàcil a aquest costat del Ter des 
del sud. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimecres 20 de febrer de 2013 
 

• La construcció de pisos a Girona ha caigut un 67% des de l'inici de la crisi 
 

La construcció de pisos a la ciutat de Girona va tocar fons l'any passat i va arribar a la 
xifra més baixa d'aquest segle. En un estudi que ha dut a terme la Unitat Municipal 
d'Anàlisi Territorial (UMAT) de l'Ajuntament de Girona, s'indica que amb dades de l'abril 
de l'any passat hi havia a Girona 1.086 habitatges en obres, una xifra que suposa un 
67% menys que a l'inici de la crisi l'any 2008. La comparativa és concloent si es té en 
compte que l'any 2008 es van comptabilitzar un total de 3.324 habitatges en 
construcció o reforma integral d'un bloc d'habitatges. 
 
L'efecte de la crisi econòmica s'ha anat fent notar any rere any, i la xifra d'habitatges 
nous a la ciutat ha anat baixant. Una caiguda important es va produir l'any 2009, en 
què ja només es van fer obres en 2.316 habitatges, un miler i escaig menys que l'any 
anterior. El 2010 hi va haver 1.936 habitatges en obres o de nova construcció i el 2011 
la xifra es va quedar en 1.503. 
 
Els efectes de la crisi econòmica han provocat que la majoria de les 232 llicències que 
es van tramitar l'any passat fossin per fer habitatges unifamiliars, que van suposar un 
65% del total de les llicències. La tímida recuperació en algun sector va permetre, però, 
que entressin dues llicències per construir promocions noves d'entre 51 i 100 habitatges 
i una dotzena més d'entre 21 i 50 pisos, que acaben suposant un terç del total 
d'habitatges que es van fer l'any passat. 
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El regidor d'Urbanisme, Carles Ribas, admet que la baixada en la construcció ha 
suposat un descens important dels ingressos municipals per aquesta via i assenyala que 
la crisi en el sector "suposa un alentiment de l'activitat econòmica, perquè en una ciutat 
de serveis com ho és Girona fa que no es doni feina a les empreses". Tot i això, Ribas 
també recorda que els nivells de construcció de fa uns anys "eren producte d'un boom 
enganyós, per tant, l'estabilització actual ha de permetre planificar el volum 
d'edificacions i evitar que hi hagi noves bombolles". El responsable municipal també 
explica que, malgrat que el sector continua aturat, "cada cop hi ha més gent que 
s'apropa a preguntar possibilitats, com per exemple a Domeny, que la gent veu que és 
un espai amb possibilitats" i on encara no hi ha cap promoció feta. 
 
LES XIFRES: 
1.086 habitatges en obres hi havia a l'abril a la ciutat de Girona, segons dades extretes 
de l'estudi de la UMAT. 
3.324 pisos en obres hi havia a la capital gironina l'any 2008, unes xifres que ja havien 
anat baixant en anys precedents. 
1.008 habitatges menys es van fer el 2009 respecte al 2008, amb una clara sotragada 
de la crisi en el sector de la construcció. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimarts 26 de febrer de 2013 
 

• Augmenta la compravenda d'habitatges el 2012 a les comarques gironines 
 

El col·legi d'agents de la propietat immobiliària de Girona (API) ha constatat un lleuger 
augment de la compravenda d'habitatges a la demarcació de Girona durant el 2012. Es 
tracta d'un augment del 3,71% respecte de l'any anterior. L'any 2011 n'hi va haver 
6.791, mentre que l'any 2012 n'hi va haver 7.043. Són dades positives que contrasten -
segons dades de l'INE- amb la compravenda d'habitatges a l'Estat el 2012, que va 
disminuir un 11,3%; i amb la de Catalunya, que va baixar d'un 8,89%. 
 
Segons els API gironins, la principal causa i el factor determinant d'aquest increment 
són els motius fiscals. El gener del 2013 va desaparèixer la desgravació per l'adquisició 
d'un habitatge, i també aquest 2013 ha augmentat l'IVA del 4 al 10%. 
 
Així mateix, els agents gironins creuen que l'acció comercialitzadora de les entitats 
financeres, principalment d'aquelles que han traspassat els actius immobiliaris a la 
SAREB, ha incidit també significativament en aquestes dades. 
 
Pel que fa a la tendència per al 2013, els agents immobiliaris gironins creuen que la 
política del SAREB demostra que no disminuiran els preus dels actius immobiliaris 
traspassats i que es desviaran cap a polítiques de lloguer. També fan preveure que 
enguany hi haurà, per contra, una disminució de les transmissions per compravenda i 
un augment del lloguer a les comarques gironines. 
 
Pel que fa al total del número de finques transmeses inscrites en els registres de la 
propietat el 2012 a les comarques gironines va ser de 30.399, xifra que suposa un 
augment del 5,16% respecte del 2011. Aquesta xifra, en el conjunt de Catalunya, va 
ser de 204.253, xifra que representa un descens de l'1,19%. 
 
A tot l'Estat espanyol, el total de finques transmeses va ser d'1.598.359, total que 
suposa un descens del 3% respecte de l'any anterior. 
 
7.043 habitatges es van comprar durant el 2012 a les comarques gironines, un 3,71% 
més que el 2011. 
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El portal immobiliari Casaaktua.com conclou que una persona que visqui a les 
comarques gironines i que guanyi menys de 1.218 euros bruts al mes pot adquirir avui 
dia un habitatge de 72 metres quadrats, dos dormitoris i un bany, amb un preu mitjà 
de 70.924 euros. Com a exemple, també, i segons la seva borsa d'habitatge, a 
Banyoles es pot aconseguir un habitatge d'una promoció nova amb 77 metres quadrats, 
tres dormitoris i un bany per 97.800 euros, i, a Lloret de Mar, un pis de 46 metres 
quadrats, amb un dormitori i un bany per 60.800 euros. La mitjana a Catalunya, segons 
el mateix portal, és de 59. 816 euros, per sota la mitjana gironina, amb habitatges de 
79 metres quadrats, tres dormitoris i un bany, segons dades difoses pel mateix portal 
immobiliari. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dijous 28 de febrer de 2013 
 

• El TAV atrau nous viatgers i en resta al tren convencional 
 

Les xifres del primer mes de funcionament del TAV entre Barcelona i Figueres 
demostren, d'una banda, que l'alta velocitat ha restat viatgers al tren convencional i, 
d'una altra, que han aparegut nous usuaris del ferrocarril, atrets pel TAV. Segons les 
dades facilitades ahir per la Generalitat, durant l'últim mes la mitjana diària d'usuaris de 
la línia d'alta velocitat Barcelona-Girona-Figueres ha estat de 2.962, dels quals 2.258 
van correspondre als trens Avant i 704, als AVE. La xifra total d'AVE més Avant va ser 
de gairebé 90.000 viatgers. En el mateix període, els trens de mitjana distància de la 
R11 van tenir 270.000 usuaris, uns 30.000 menys que la mitjana mensual d'abans de 
l'entrada en funcionament de l'alta velocitat. La davallada s'ha registrat tots els dies de 
la setmana, especialment els diumenges (un 14,5% menys). Sumant l'alta velocitat i els 
trens de mitjana distància, en l'últim mes hi ha hagut 360.000 usuaris del ferrocarril en 
aquest tram, un 20% més que abans d'arribar l'alta velocitat. 
La novetat de l'alta velocitat molt probablement ha influït en aquestes dades. Pel 
director general de Transports, Ricard Font, calen almenys sis mesos per poder copsar 
una tendència en els hàbits dels viatgers, i per això de moment no es preveu cap canvi 
en les freqüències ni en les parades de la mitjana distància. "En qualsevol cas -va 
manifestar- les xifres confirmen que els serveis d'alta velocitat i del tren convencional 
són complementaris i que, junts, sumen usuaris, i per tant contribueixen a un major ús 
del transport públic, ja que cadascun té el seu perfil de públic." 
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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