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Diumenge 1 de gener de 2012 
 

• Les sancions per incivisme a Girona ciutat es disparen 
 

L'Ajuntament de Girona va presentar ahir l'evolució del nombre d'expedients 
sancionadors per conductes incíviques on s'aprecia un fort augment de sancions aquest 
2011. Fins al 31 d'octubre 2011 s'havien obert 777 expedients, quan l'any anterior, al 
llarg dels dotze mesos, havien estat 521 (un 49% més). El màxim històric va produir-se 
l'any 2008, quan la suma va arribar fins a 658 expedients. El 2006, la xifra es va quedar 
en 268 casos. 
 
Molts dels conceptes sancionables pràcticament s'han doblat. Per exemple, l'any 2010 
es van multar 77 persones per orinar al carrer i els deu primer mesos d'aquest any es 
van obrir 139 expedients. El mateix succeeix per embrutar a la via pública, on s'ha 
passat de 54 a 120 sancions. Per fer sorolls en un domicili l'augment ha estat de 81 a 
129 i per fer fressa al carrer, l'evolució ha estat de 78 casos l'any 2010 a 127 sancions 
entre aquest gener i finals d'octubre. 
 
L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, va justificar aquests augments en el nou criteri 
de l'equip de govern davant l'incivisme. El batlle va assenyalar que "no ha crescut 
l'incivisme, sinó el rigor i el control". I va avisar: "Anirà a més perquè incrementarem el 
control per fer que es compleixin les ordenances". L'alcalde va aprofitar les dades per 
revelar el Pla de Xoc per a l'any 2012 en neteja, seguretat i civisme. 
 
En civisme, l'apartat estrella serà la nova ordenança municipal que prohibirà beure 
alcohol al carrer (fer "botellón") i que incrementarà la quantitat a pagar per les multes. 
Segons el Pla, hi haurà "tolerància zero" amb els amos incívics de gossos i amb la 
venda d'alcohol a menors (hi haurà més inspeccions als locals). A més, es farà un Pla 
de detecció de zones on creix l'incivisme. 
 
En neteja, l'apartat estrella és el desplegament del contracte de la nova empresa 
municipal sota la imatge de "Girona + Neta". Es prioritzarà la neteja de la via pública 
per part de les brigades ( i es revisarà els horaris), s'intensificarà la poda dels arbres i 
es farà un pla de millora dels parcs i jardins. 
 
Pel que fa a la seguretat es buscarà una millor coordinació entre la policia i els agents 
cívics i es posaran en funcionament les patrulles mixtes a les zones turístiques. Per 
garantir més seguretat als vianants, hi haurà càmeres de vídeo vigilància i es millorarà 
la il·luminació. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
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Dimarts 3 de gener de 2012 
 

• Les matriculacions de vehicles a Girona van caure un 17% l'any 2011 
 

Les matriculacions de turismes i tot terrenys van registrar una caiguda del 17,1% a la 
província de Girona el 2011, fins a situar-se en les 11.295 unitats venudes al tancament 
de l'any, segons dades de l'Associació Nacional de Venedors de Vehicles a Motor, 
Reparació i Recanvis (GANVAM). En el conjunt de l'Estat espanyol, les vendes de cotxes 
es van reduir un 17,7% fins a desembre, comptabilitzant un total de 808.059 unitats 
venudes. 
 
Aquest descens de les compres de vehicles a Girona es va deure, principalment, a la 
baixada de les vendes de turismes, que van caure un 19,4%, fins a les 9.310 unitats 
venudes. Per la seva banda, les adquisicions de tot terrenys van descendir un 4,4%, 
comptabilitzant 1.985 unitats matriculades durant l'any passat. 
 
Per províncies, Barcelona va concentrar el 78,7% de les operacions registrades durant 
el mes passat a la regió, per davant de Girona (9,4% de les vendes), Tarragona (8,1% 
de les vendes) i Lleida (3,8% de les vendes). 
 
Catalunya va ser, amb una caiguda del 18,3%, la cinquena comunitat que menys va 
reduir les seves vendes l'any 2011, amb un total de 119.944 unitats venudes. Amb això, 
la comunitat concentra un 14,8% de les matriculacions nacionals.  
 
La comunitat que més va caure el 2011 va ser Extremadura que, amb 10.137 unitats, 
va registrar una contracció del 36,3%, seguida de Galicia  (-33,9%), Castella- la Manxa 
(-32,9%) i Navarra (-32,2%).  
 
En relació amb les marques més venudes a Girona durant l'any passat, encapçala el 
rànquing de matriculacions la casa Nissan, amb 987 unitats venudes, seguida de Ford i 
Citröen, amb 967 i 883 unitats, respectivament. Les marques Peugeot, amb 840 
unitats, i Volkswagen, amb 823 unitats, van ser també representatives el 2011, ocupant 
el quart i cinquè lloc entre les més demandades a la província.  
 
El president de Ganvam, Juan Antonio Sánchez Torres, va qualificar el passat exercici 
2011 com "un any per oblidar que marcarà una trista fita per a l'automoció al nostre 
país, de la mateixa manera que va ocórrer en 1993, encara que va assegurar que "com 
llavors, el sector compta amb potencial suficient per recuperar-se i seguir endavant". 
Per això confien que el 2012 les vendes de vehicles es recuperin. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 3 de gener de 2012 
 

• Les comarques gironines sumen 58.620 aturats durant el desembre 
 

La demarcació de Girona ha estat la que ha sumat menys aturats percentualment 
durant el 2011. Un total de 58.620 desocupats estan apuntats al SOC, un 6,55% més 
que fa un any. En els darrers dotze mesos, les comarques gironines han sumat 3.604 
aturats més, tot i que al desembre el nombre de persones sense feina s'ha estabilitzat i 
l'atur s'ha reduït en 14 persones. El sector serveis, amb 314 aturats menys, és el que 
més ha contribuït a aquesta disminució de la desocupació, juntament amb els 13 
aturats menys a l'agricultura i les 85 persones sense ocupació anterior que han 
abandonat l'atur. Per contra, la construcció i la indústria han allargat les llistes del SOC 
amb 285 i 113 aturats més. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
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Dimarts 3 de gener de 2012 
 

• El preu mitjà de l'habitatge nou baixa un 4,1% al 2011 
 

El preu mitjà de l'habitatge nou ha caigut un 4,1% al 2011, segons dades de la Societat 
de Taxació. A les demarcacions de Tarragona i Lleida es van registrar les majors 
caigudes, amb un 6,1% i un 5,7% respectivament. A les comarques de Barcelona, la 
diferència va ser del 3,9%, i a Girona és on menys va baixar, amb un 3,5%. Per altra 
banda, Barcelona és la ciutat d'Espanya on més car resulta adquirir un habitatge nou: 
3.671 euros per metre quadrat. La segona demarcació amb el metre quadrat construït 
més car és Girona (2.332 €/m2), seguida de Tarragona (2.070 €/m2) i Lleida, la més 
barata (1.547 €/m2). El preu de l'habitatge a Catalunya és similar a la mitjana estatal 
del 4%. 
 
La localitat on s'ha registrat una major caiguda en els preus de l'habitatge lliure és Olot 
(-9,1%), seguida de Cubelles (-7,7%). Per altra banda, les poblacions de més de 
25.000 habitants on menys s'ha reduït el preu de l'habitatge són Sant Joan Despí (-
0,3%) i Sant Adrià del Besòs (-1,3%). Sense comptar amb Barcelona, els habitatges 
amb el metre quadrat més car de mitjana es troben a Esplugues de Llobregat amb 
3.061 €/m2 i a Sant Cugat del Vallès amb 2.823 €/m2 construït. 
 
L'estudi preveu que al 2012 l'oferta d'immobles residencials continuï sent important, tot 
i la reducció en el volum d'habitatges iniciats. Així mateix, la comercialització de l'estoc 
ja construït serà lent degut a la situació econòmica. La reducció d'aquest estoc serà, 
segons l'informe, més dinàmica en les zones cèntriques de les ciutats per la manca 
d'habitatges nous ja construïts i sòl edificable. 
 
En quant a la demanda, s'espera que es mantingui la situació de debilitat dels últims 
anys i que continuï la tendència de decreixement dels preus fins que s'absorbeixi 
l'excedent d'oferta existent. El 2011 és el quart any consecutiu de disminució del preu 
de la vivenda. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 4 de gener de 2012 
 

• Girona és on menys baixen els preus dels pisos al país 
 

La demarcació de Girona és la que el 2011 ha registrat la menor baixada de preus en 
els habitatges nous de tot Catalunya. En total, durant l'any passat el preu es va reduir 
un 3,5%, mentre que a Catalunya el preu mitjà de l'habitatge nou va caure al 4,1%, és 
a dir, 3.367 euros; un nivell similar al que presentava a final del 2004. A més, Girona 
ciutat és la segona capital catalana amb el metre quadrat construït més car: 2.332 
euros/m². Al davant seu, Barcelona, amb 3.671 euros/m² és la ciutat de l'Estat 
espanyol on resulta més car adquirir un habitatge nou. 
 
Aquestes són algunes de les dades difoses ahir per la Societat de Taxació, que també 
constaten que durant el 2011 la població catalana on hi ha hagut més caiguda del preu 
de l'habitatge lliure és Olot, amb un 9,1% de caiguda, que ha situant els preus en 
1.745 euros/m². De la resta de poblacions gironines analitzades per aquest estudi -
vegeu gràfic-, es conclou que Arbúcies és on el preu del m² de l'habitatge nou és més 
barat -1.539 euros/m²-, i que Puigcerdà és la població que resulta més cara -2.676 
euros/m². 
 
A la resta de Catalunya, Cubelles és la segona localitat on s'ha registrat més caiguda de 
preus, un 7,7%, i, sense comptar Barcelona, els habitatges amb el metre quadrat més 
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http://www.diaridegirona.cat/economia/2012/01/03/preu-mitja-lhabitatge-nou-baixa-41-al-2011/539968.html


car són a Esplugues de Llobregat (3.061 euros/m²) i Sant Cugat del Vallès, amb 2.823 
euros/m² construït. 
 
Al conjunt de l'Estat, la caiguda en el preu de l'obra nova des de final del 2007 s'eleva 
al 18,2%, bastant similar a la registrada a Catalunya. El preu mitjà d'un metre quadrat 
se situava al desembre en els 2.376 euros, un 4% menys que fa un any. 
En general, l'estudi conclou que el mercat de l'habitatge va continuar l'any passat amb 
el procés de correcció de preus i des de finals del 2007 -quan es va assolir el pic de la 
bombolla immobiliària- aquests s'han desinflat un 19% en el cas del residencial de 
primera mà a Catalunya. 
 
El lent però continu ajustament de l'habitatge es produeix en un moment de 
desacceleració econòmica i amb l'aixeta del crèdit pràcticament tancada per finançar la 
compra d'una residència. 
 
Amb una desocupació superior al 20%, la feble demanda fa que la comercialització es 
redueixi cada mes i l'octubre sumava ja el divuitè consecutiu de vendes a la baixa, 
segons dades de l'INE, que recollien una reducció en la constitució d'hipoteques de més 
del 40% al conjunt del mercat espanyol. 
 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dijous 5 de gener de 2012 
 

• Girona ja supera els 98.000 habitants i la xifra d'immigrants es manté en el 
20 % 

 
Girona ja ha superat el llindar dels 98.000 habitants. Després de tres anys mantenint-se 
en unes 96.000 persones empadronades, al llarg de l'any 2011 la ciutat ha sumat 1.316 
veïns. El nombre d'estrangers, que els dos darrers anys havia patit un descens, 
recupera habitants i arriba als 19.714, amb 272 empadronats més. El percentatge de la 
població de nacionalitat estrangera respecte del total és del 20,11 per cent, 
pràcticament com fa dotze mesos, quan se situava en el 20,10 per cent. 
 
L'inici de l'any 2008 reflectia una població total de 94.541 habitants. Es venia 
d'anualitats en què els increments eren d'entre 2.000 i 4.000 persones i semblava que 
en poc temps s'arribaria als 100.000 gironins empadronats.  
 
Les xifres però són sempre fluctuants, ja que en tot moment hi ha tramitacions obertes. 
De fet, el proper ple tot just podria aprovar enviar a l'INE les dades corresponents a l'1 
de gener de 2011. Cal tenir en compte que en els casos de les baixes del padró 
municipal, poden arribar a durar tres mesos o més. D'aquesta manera, l'inici de la 
gestió es pot fer a finals d'un any i acabar en un altre. Per això, inicialment aquesta 
persona encara consta com a resident a la ciutat a finals d'un any però quan s'arriba a 
finals de l'altre, ja no compta. 
 
Per això, aquesta xifra de tancament de l'any 2011 variarà. A més en ocasions l'INE 
demana confirmacions de si un llistat de persones. en concret resideix a Girona o no. 
Cada any, sense tenir en compte aquestes sol·licituds de l'INE, les esmentades 
tramitacions de baixes acaben servint per reduir el nombre d'habitants que inicialment 
s'havia apuntat.  
 
La població immigrant a Girona s'havia arribat a multiplicar per tres (fet que significava 
un creixement d'un 300%) des de l'any 2000 fins al 2008. Durant aquests vuit anys, la 
ciutat va augmentar el padró en pràcticament unes 21.000 persones. La puja va ser de 
més del 50% a conseqüència de l'arribada de persones procedents de fora de l'Estat. 
Els estrangers empadronats en aquests vuit anys van ser de més de 12.000 residents. 
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Els països originaris més destacats són el Marroc, Hondures i Romania. Els de l'Amèrica 
Llatina viuen sobretot a Santa Eugènia. Els magribins viuen majoritàriament a Santa 
Eugènia i Sant Narcís, però també al Pont Major i l'Eixample. La nacionalitat marroquina 
és l'estrangera a més present, amb 3.851 persones. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dijous 5 de gener de 2012 
 

• “Girona 10”: el 60% de reserves des de fora de la demarcació 
 

El 60% de les reserves d'habitacions d'hotel de la promoció 'Girona10' s'han fet des de 
fora de la demarcació de Girona. Els organitzadors han donat a conèixer aquesta dada 
que, segons remarquen, denota que l'acció turística ha tingut ressò més enllà de les 
comarques gironines i, fins i tot, també a la resta de l'Estat. Gran part de les reserves 
provenen de visitants de Barcelona i rodalies i un 40% s'han quedat en mans de 
gironins però, segons els impulsors de la iniciativa, són per regalar a persones de fora 
de Girona. L'Associació d'Hostaleria Girona- Radial ha organitzat per al cap de setmana 
del 14-15 de gener un viatge de premsa per a una quinzena de periodistes d'arreu de 
l'Estat. 
 
Els organitzadors de l'acció turística 'Girona10' han volgut fer aquest dijous una 
valoració més reposada dels resultats. Després que les més de 1.500 places hoteleres 
(el 40% del parc hoteler de la ciutat) s'esgotessin en només quinze minuts, els 
promotors asseguren que ha estat "tot un èxit". Davant algunes crítiques sobre els 
motors de cerca i la reserva d'habitacions, han promès millorar la informació i la gestió. 
Davant les opinions escèptiques entorn el ressò de l'acció més enllà de Girona també hi 
han volgut posar dades. 
 
El president de l'Associació d'Hostaleria Girona- Radial, Xavier Nicolazzi, ha explicat que 
el 90% de les habitacions s'han reservat des de Catalunya i sis de cada deu persones 
que s'han fet amb una plaça hotelera són de fora de Girona. "Hi ha molta gent de 
Barcelona i rodalies però també de comarques de Tarragona i Lleida", ha assegurat 
Nicolazzi que entén, doncs, que han aconseguit l'objectiu que es marcaven de 
promocionar Girona arreu. A més, també ha afirmat que els gironins que han reservat 
habitacions ho han fet, sobretot, per fer regals a amics o família de fora de la ciutat. 
 
D'altra banda, també ha destacat el ressò que l'acció ha tingut fora de Catalunya i, 
prova d'això, ha dit que televisions d'àmbit estatal estan demanat visitar la ciutat ja 
aquesta setmana per explicar la promoció i també passar el cap de setmana del 14 i 15 
de gener a Girona per fer reportatges sobre com es desenvolupa el què han batejat 
com 'Girona10', que ofereix menús a 10 euros, visites guiades gratuïtes i descomptes a 
botigues i al mercat municipal. La pròpia associació ha convidat una quinzena de 
periodistes d'arreu de l'Estat aquell cap de setmana perquè facin reportatges sobre 
l'acció turística i sobre els atractius de la ciutat. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
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Divendres 6 de gener de 2012 
 

• Unes 12.000 persones passen pel parc del Lleuresport de Girona 
 

El tradicional Lleuresport, que des de fa uns anys s'ha convertit en el parc infantil de 
Nadal de Girona, ha rebut aquest any un 8% més de visitants que l'any passat i ha 
superat els 12.000. Les múltiples activitats dirigies a infants i adolescents es 
desenvolupen a les instal·lacions del GEiEG, que celebra el Lleuresport des de fa 27 
anys. 
 
Per aquest motiu, el president del GEiEG, Francesc Cayuela, creu que "aquestes xifres 
indiquen, un cop més, que el GEiEG és una part important a la ciutat de Girona" i 
qualifica de "gran èxit" la nova edició de Lleuresport. El parc infantil té la col·laboració 
de l'Ajuntament de Girona, ja que es va decidir convertir-lo en el parc infantil de Nadal 
de la capital gironina.  
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 

Diumenge 8 de gener de 2012 
 

• L'atur puja en el 68% dels municipis gironins 
 

El 2011 no ha estat un bon any per al mercat de treball. Un total de 58.620 persones 
estaven registrades en les oficines de Treball de la província de Girona en finalitzar el 
mes de desembre de 2011. Aquesta xifra representa un increment de 3.604 persones 
en el conjunt de l'any, amb una alça percentual del 5,66% respecte al 2010. 
 
El mapa de l'atur gironí no convida a l'optimisme: cap comarca de la demarcació ha 
aconseguit tancar l'any amb menys aturats que a finals de 2010. La que presenta pitjor 
evolució en termes percentuals és el Pla de l'Estany, on el nombre de desocupats ha 
augmentat un 19,3 per cent i ha passat dels 1.486 aturats el mes de desembre de 2010 
als 17.793 actuals.  
 
La desocupació també ha crescut de manera significativa a la Cerdanya gironina 
(+15,41%), al Ripollès (+9,48%) i al Gironès (+9%). A l'extrem contrari, l'Alt Empordà 
ha estat la comarca que ha registrat un augment del nombre d'aturats més moderat, 
tancant el 2011 amb 11.036 persones registrades a les oficines de Treball, 355 més que 
un any abans (+3,32%). 
 
L'anàlisi municipal de l'atur permet constatar que la desocupació ha tornat a pujar en 
algunes de les grans poblacions de la demarcació. Així, en el darrer any cal destacar 
l'increment de l'atur a Blanes (+5,46%), Salt (+5,32%) i Olot (+2,98%). Aquests 
increments trenquen la tendència registrada en aquests municipis durant el primer 
semestre de l'any, quan el nombre de desocupats va baixar. El creixement de l'atur 
també s'ha mantingut tant a la ciutat de Girona -amb un increment interanual de 
l'11,31%, com a la de Figueres (+5,93%). 
 
Algunes de les poblacions gironines on més va augmentar el nombre de desocupats en 
els últims dotze mesos han estat Albanyà (+80 per cent), Mollet de Peralada (+ 166,6 
%) i Sant Llorenç de la Muga (+100 %). Malgrat que el nombre total de desocupats és 
baix, l'increment percentual ha estat elevat.  
 
A l'extrem contrari trobem 58 municipis on l'atur ha baixat el darrer any. En termes 
percentuals alguns dels decrements més destacats es troben a Borrassà (-40,9%), 
Meranges (-50 %), Viladamat (-39,29 %) o Terrades (-38,46 %).  
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Així mateix, hi ha poc més d'una dotzena de municipis on la desocupació no va mostrar 
cap variació: van tancar l'any amb el mateix nombre d'aturats que dotze mesos abans.  
En termes absoluts, Girona es manté com la localitat amb un atur registrat més alt 
(7.380), seguida de Figueres (4.505), Blanes (4.057) i Salt (3.679). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 10 de gener de 2012 
 

• La crisi va impulsar la venda de cotxes usats un 10% el 2011 
 

La crisi, la falta d'ajudes i les dificultats de finançament han fet esfondrar les vendes de 
cotxes nous, que el 2011 van caure fins al nivell més baix en 18 anys. Ara bé, malgrat 
la crisi, moltes persones i famílies continuen havent de canviar de cotxe. Aquesta 
necessitat, afegida a les dificultats econòmiques que fan minimitzar les despeses, ha 
impulsat les vendes de cotxes de segona mà, que van pujar un 9,8% durant el 2011. 
 
L'any passat es van vendre 268.449 cotxes de segona mà a Catalunya, més del doble 
respecte als cotxes nous, segons les dades de la patronal espanyola de concessionaris 
Faconauto. La demarcació de Barcelona va ser la que va liderar les vendes, amb 
gairebé 196.000 i una alça del 14%. A les comarques de Lleida, el creixement del 
mercat es va situar en la mitjana catalana, mentre que a les de Girona i Tarragona no 
va arribar al 8%. Al conjunt de l'Estat es van vendre més d'1,6 milions de vehicles 
usats, el doble que de nous, amb una alça del 7,3%. 
 
Una mostra que el mercat d'ocasió s'ha convertit en la salvació de moltes famílies és 
que la majoria dels compradors són particulars, un 83%, i les vendes d'aquest canal 
van pujar, segons la patronal Ganvam. En el mercat de cotxes nous, per contra, les 
vendes a particulars van caure un 33,6% i van passar de representar el 60% del total 
al 48%. 
 
Les patronals de concessionaris alerten de l'envelliment del parc de vehicles perquè els 
cotxes vells contaminen més i són menys segurs. El nombre de vendes de cotxes usats 
de més de deu anys ja gairebé iguala la quantitat de vendes dels que en tenen menys, i 
voregen el 50% del total. El volum de vendes d'aquests models més vells creix amb 
força, mentre que la venda dels usats de menys de deu anys està estancada. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimecres 11 de gener de 2012 
 

• Puja un 4,3% la venda de pisos a la demarcació 
 

El passat novembre es van vendre a les comarques gironines un 4,3% més d'habitatges 
respecte el mateix mes del 2010, segons dades de l'Instituto Nacional de Estadística. 
Tal com passava ja a l'octubre, a Girona van canviar de mans el passat novembre 596 
habitatges, concretament 25 més que un any abans. Aquestes dades, però, no 
signifiquen que hagin estat particulars qui hagin adquirit tots aquests habitatges, sinó 
que es dóna el cas, que també hi poden haver implicades les dacions en pagament que 
es fan a entitats bancàries per promotors. Aquesta dada, però, no es desglossa. 
 
En total, al novembre es van vendre a Catalunya 3.667 pisos, un 6,9% menys respecte 
el mateix mes del 2010 quan se'n van vendre 3.939, segons dades de l'INE. El sector 
immobiliari acumula a nivell català ja deu mesos de descensos consecutius i ha perdut 
prop del 50% de les vendes que registrava l'any 2007, quan només en el mes de 
novembre es van comprar 6.755 pisos. Les vendes van caure un 18% a Barcelona, 
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l'única demarcació catalana que registra valors negatius. Per contra, a Girona, 
Tarragona i Lleida es van registrar el novembre increments del 4%, el 18% i el 24% 
respectivament. A l'Estat, les vendes de pisos van caure fins a les 27.549 transaccions, 
un 14,4% interanual. 
 
Malgrat que el volum de pisos que canvien de mans continua anant a la baixa, el seu 
descens es va frenant. Si bé el novembre es va tornar a registrar un descens del 6,9% 
de les vendes, aquest és menor a la variacions interanuals de mesos enrere en que es 
registraven caigudes de l'11%, el 24% o fins i tot el 40%. Catalunya a més, recupera el 
novembre unes vendes superiors a les 3.000 operacions, xifra que s'havia traspassat 
per primera vegada el passat mes d'octubre quan el sector immobiliari català va 
registrar el seu mínim històric: 2.981 operacions. Des del febrer del 2011 les compres i 
vendes d'habitatges han tornat a caure de forma continuada. 
 
El preu de l'habitatge de lloguer de segona mà va caure el 2011 un 8,5% a les 
comarques gironines, fins als 2.285 EUR/m respecte el 2010 segons l'informe anual del 
portal immobiliari Fotocasa.es. En aquesta demarcació hi ha la tercera ciutat catalana 
més barata per buscar un pis de lloguer: Salt que ofereix un preus de 1.694 EUR/m², 
això és un 8,9% més barat que el 2010. I també hi ha Palafrugell; l'únic municipi català 
on els preus van pujar un lleuger 1,2% el 2011. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dijous 12 de gener de 2012 
 

• L'Aeroport de Girona tanca el 2011 amb tres milions d'usuaris 
 

Just l'endemà de l'anunci de recuperació de rutes de Ryanair, Aena va fer públics ahir 
els resultats de l'aeroport de Girona el 2011. Van passar per les instal·lacions de Vilobí 
3.007.649 persones, un 38,2% menys que el 2010. Així, el 2011 va ser el tercer any 
seguit amb davallada de viatgers, després que el 2010 i el 2009 es perdessin un 8% i 
un 4,1% d'usuaris respectivament. Lluny queden, doncs, els 5,5 milions aconseguits el 
2008. Dels 3 milions assolits l'any passat, 2,7 els va portar la companyia irlandesa de 
baix cost. En segona posició va quedar Transavia, amb 101.000 viatgers. La ferida 
d'aquest descens s'ha vist alleujada per l'acord entre Ryanair i l'Agi per als propers cinc 
anys. Amb el nou acord, l'aerolínia ja va anunciar ahir que aquest estiu oferirà 59 rutes 
des de Girona i que hi tindrà nou avions en base. Es passarà de les 86 freqüències a la 
setmana de l'hivern a 236 vols a partir del 25 de març, quan s'inicia la temporada 
d'estiu. 
 
Amb la firma de l'acord es produeixen situacions que no es veien des de l'entrada de 
Ryanair a Barcelona l'1 de setembre del 2010. Per exemple, torna a haver-hi un nombre 
considerable de rutes que es repeteixen tant a Girona com al Prat, com ara les de 
Brussel·les, Londres, Milà, Dublín i Eivissa. I, per primera vegada, es capgira la situació 
que havia estat habitual fins ara i que consistia en què Girona perdés rutes que 
guanyava Barcelona. A partir de l'estiu, algunes destinacions, com ara Düsseldorf i 
Càller, abandonen el Prat per tornar a Girona, amb una freqüència diària en tots dos 
casos. A més, s'ha recuperat la ruta a Madrid amb un vol al migdia i un a la nit. Així, 
per al 2012 es preveu arribar als 3,5 milions, poc més de 3 dels quals de Ryanair, en 
funció de la programació d'hivern. 
 
Dels agents que formen l'Agi, l'alcalde de Girona Carles Puigdemont va destacar ahir 
que l'acord beneficiarà l'economia de la ciutat, i va recordar els objectius de la seva 
integració en l'Agi: "Volem ser-ne un motor i ser-hi presents, per fer arribar les 
demandes que interessen a Girona i també per tenir-hi una posició destacada quan hi 
hagi un nou model de gestió." 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
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Dijous 12 de gener de 2012 
 

• La venda de motos no es recupera a Girona i cau un 16% l'any 2011 
 

Les matriculacions de motocicletes al mercat gironí es va situar l'any passat en 2.883 
unitats, fet que suposa un descens del 16% respecte a les vendes de l'exercici 
precedent. El comportament encara és pitjor en el cas dels ciclomotors, que amb 
només 548 unitats matriculades, registra una contracció del 39 per cent. 
 
En tots dos casos, l'evolució és pitjor que en el conjunt de l'Estat. L'any passat es van 
vendre a tot Espanya 120.465 motocicletes noves, amb un descens anual del 10,8%, 
fet que situa el mercat a nivells de 1999, segons dades de l'Associació Nacional 
d'Empreses del Sector de Dues Rodes (Anesdor). 
 
Per la seva part, el lliurament de ciclomotors a Espanya es van situar en 23.244 unitats 
en 2011, cosa que representa una disminució del 32,01% respecte a les 34.187 unitats 
de 2010 i el cinquè any consecutiu de caiguda, fet que ha provocat que el volum es 
trobi en "mínims històrics". 
 
Així mateix, les vendes de quads, ATV i UTV van experimentar un retrocés del 30,44% 
el conjunt de 2011, fins a situar-se en 2.689 unitats. 
 
El secretari general d'Anesdor, José María Riaño, va apuntar que el mercat espanyol de 
les dues rodes ve patint greus problemes els últims anys, com l'increment de la pressió 
fiscal sobre la moto o l'enduriment dels requisits per a l'obtenció dels carnets de 
ciclomotors i motocicletes, entre d'altres aspectes. 
 
Per millorar la situació actual, Riaño aposta per corregir els problemes actuals amb els 
carnets de conduir o promoure la moto pels seus avantatges en termes de mobilitat. 
"Mesures d'aquest tipus permetrien superar fàcilment els resultats de 2011", va afegir. 
La situació del mercat, ha afectat, i molt, la indústria de la moto, molt concentrada a 
Catalunya. Les plantes de Yamaha i Derbi han estat les més damnificades per la crisi 
del sector.  
 
Mentrestant, a Girona,el fabricant de motos off road Gas Gas torna a créixer i mira cap 
a l'exterior. En el darrer exercici, la companyia va fabricar 9.000 motos, assolint una 
facturació de 40 milions d'euros i un benefici d'1,2 milions. Els seus plans immediats 
passen per obrir una fàbrica a Brasil i per produir una moto de trial elèctrica. El pla de 
negoci de la companyia passa per incrementar la producció fins a les 22.000 unitats en 
un període d'entre tres i quatre anys i doblar la plantilla fins arribar als 180 treballadors. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dijous 12 de gener de 2012 
 

• El 2011 va ser càlid i plujós a les comarques gironines 
 

El 2011 va ser en general càlid i plujós a les comarques gironines. Segons les dades del 
Servei Meteorològic de Catalunya, a bona part de la demarcació la temperatura mitjana 
va ser entre mig grau i un grau superior a la mitjana climàtica. Només a una franja des 
del sud del cap de Creus fins a Blanes, incloent-hi el Baix Empordà i les zones més 
properes que hi limiten, no van tenir variacions o van ser mínimes. Fins i tot, la zona 
costanera entre Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro i una petita rodona entre la Tallada, 
Jafre i Verges van registrar una temperatura fins a mig grau inferior a la mitjana de la 
segona meitat del segle XX. Només a la franja central del Ripollès hi va haver una 
oscil·lació de fins a un grau i mig més. 

 9

http://www.diaridegirona.cat/economia/2012/01/12/venda-motos-no-recupera-girona-cau-16-lany-2011/541470.html


 
 
En valors absoluts, les comarques costaneres a més del Gironès i el Pla de l'Estany van 
ser d'una mitjana entre 14 i 16 graus. Només hi va haver petites excepcions al cap de 
Creus, on van estar per sobre els 16 graus, o bé zones de les Gavarres i de la Selva 
més interior, per sota dels 14. Gairebé tota la Garrotxa va estar entre 12 i 14 graus, i al 
Ripollès l'oscil·lació ja va ser entre 4 i 12 graus en funció de l'altitud, com la Cerdanya. 
En temperatures, es van donar alguns fenòmens estranys. Per exemple, la màxima 
absoluta a la demarcació va ser a Olot, el 21 d'agost, amb 37,6 graus. Durant l'episodi 
de calor del 21 i 22 d'agost hi va haver les màximes anuals, com a Girona, amb 36,3 
graus. Hi ha alguna excepció, ja que en l'onada de calor de mitjan octubre també es 
van registrar valors altíssims propis de ple estiu. A Castelló d'Empúries, la màxima anual 
va ser el 12 d'octubre, amb 32,9 graus. 
 
En mínimes, l'episodi de més fred del 2011 va ser entre el 22 i el 25 de gener. Va ser 
quan es va assolir la mínima anual a Ulldeter, amb 16,8 graus sota zero, el dia 22. Com 
a curiositat que destaca el Servei Meteorològic de Catalunya hi ha la poca diferència 
respecte a les mínimes anuals entre la costa i zones a prop de muntanya. Per exemple, 
el 25 de gener, a Castelló d'Empúries i Torroella de Montgrí van arribar als -6,6 i -6 
graus respectivament. A la Vall d'en Bas la mínima va ser de -9,2 graus, només 3 graus 
menys que arran de mar.  
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dijous 12 de gener de 2012 
 

• Girona veu marge de creixement en innovació 
 

El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Girona, Carles Ribas, ha reconegut que la 
ciutat té marge de creixement en innovació. "La ciutat no està parada i és molt més 
atractiva en sectors com ara la innovació i el creixement. Amb l'ajut de la universitat, 
hem de tenir un valor afegit per a les empreses." 
 
Ribas ha valorat l'últim estudi de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) sobre 
les activitats econòmiques de la ciutat. El regidor considera que Girona està en un 
procés d'"estabilització" econòmica i que els indicadors de l'estudi no demostren "cap 
aturada". El regidor entén que els resultats de l'estudi no són cap sorpresa, però que 
l'equip de govern ha d'intentar diversificar l'activitat econòmica. Ribas ha explicat que la 
ciutat no està aturada, a diferència del que va dir dilluns la cap de l'oposició, Pia Bosch. 
Segons l'estudi, el 61% de les activitats econòmiques de Girona es dediquen als 
serveis. Al darrere, hi ha les activitats comercials (el 28%), els serveis personals i les 
empreses (17,9%) i els de construcció i habitatge (13,3%), entre d'altres. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Divendres 13 de gener de 2012 
 

• El preu mitjà de l'habitatge nou baixa un 4,1% al 2011 
 

El preu mitjà de l'habitatge nou ha caigut un 4,1% al 2011, segons dades de la Societat 
de Taxació. A les demarcacions de Tarragona i Lleida es van registrar les majors 
caigudes, amb un 6,1% i un 5,7% respectivament. A les comarques de Barcelona, la 
diferència va ser del 3,9%, i a Girona és on menys va baixar, amb un 3,5%. Per altra 
banda, Barcelona és la ciutat d'Espanya on més car resulta adquirir un habitatge nou: 
3.671 euros per metre quadrat. La segona demarcació amb el metre quadrat construït 
més car és Girona (2.332 €/m2), seguida de Tarragona (2.070 €/m2) i Lleida, la més 
barata (1.547 €/m2). El preu de l'habitatge a Catalunya és similar a la mitjana estatal 
del 4%. 
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La localitat on s'ha registrat una major caiguda en els preus de l'habitatge lliure és Olot 
(-9,1%), seguida de Cubelles (-7,7%). Per altra banda, les poblacions de més de 
25.000 habitants on menys s'ha reduït el preu de l'habitatge són Sant Joan Despí (-
0,3%) i Sant Adrià del Besòs (-1,3%). Sense comptar amb Barcelona, els habitatges 
amb el metre quadrat més car de mitjana es troben a Esplugues de Llobregat amb 
3.061 €/m2 i a Sant Cugat del Vallès amb 2.823 €/m2 construït. 
 
L'estudi preveu que al 2012 l'oferta d'immobles residencials continuï sent important, tot 
i la reducció en el volum d'habitatges iniciats. Així mateix, la comercialització de l'estoc 
ja construït serà lent degut a la situació econòmica. La reducció d'aquest estoc serà, 
segons l'informe, més dinàmica en les zones cèntriques de les ciutats per la manca 
d'habitatges nous ja construïts i sòl edificable. 
 
En quant a la demanda, s'espera que es mantingui la situació de debilitat dels últims 
anys i que continuï la tendència de decreixement dels preus fins que s'absorbeixi 
l'excedent d'oferta existent. El 2011 és el quart any consecutiu de disminució del preu 
de la vivenda. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 13 de gener de 2012 
 

• El defensor rep el doble de queixes en temes d'habitatge, feina i ajuts 
socials en un any 

 
El defensor de la ciutadania de Girona, Ramon Llorente, ha detectat un increment molt 
destacat de persones que es queixen de les administracions en temes relacionats amb 
serveis socials al llarg del 2011. Tot i que encara està elaborant la memòria dels últims 
dotze mesos, Llorente va apuntar ahir que molt probablement es doblaran els casos en 
relació amb l'any 2010. Aleshores, les queixes en temes socials eren aproximadament 
del nou per cent respecte de les reclamacions totals i l'any 2011, Llorente calcula que la 
proporció ja s'enfilarà fins al 20 o al 25% i així sense tenir en compte casos que han 
derivat automàticament al síndic de greuges de Catalunya en no tenir ell competències.  
 
A més, les problemàtiques són cada cop més greus i la situació no és exclusiva de 
Girona sinó de tot Catalunya. És gent que s'ha quedat sense feina, sense pis, que dorm 
en caixer o al cotxe perquè han estat desnonats o que ja no rep ajuts socials. 
Precisament, el vicepresident del Fòrum de Síndics i Defensors de Catalunya, Frederic 
Prieto, va indicar que el repunt més important es va produir arran dels problemes per 
cobrar la renda mínima (el Pirmi) que van tenir molts ciutadans.  
 
Prieto va ser a Girona durant l'acte de presentació del Recull d'Informes dels Síndics i 
Defensors de Catalunya que ha elaborat el Fòrum per recollir les actuacions de l'any 
2010. El Fòrum, presidit per Glòria Valeri, agrupa els 43 defensors i síndics existents en 
territori català i que representa el 54 % de la població catalana. 
 
En total, segons va explicar Frederic Prieto, es van fer unes 14.500 actuacions arreu de 
Catalunya, durant l'any 2010. D'aquestes 11.679 van ser consultes i assessoraments i 
2.990 van ser tramitacions de queixes. Del conjunt de recomanacions emeses un 60% 
van ser acceptades totalment pels Ajuntaments i l'11% parcialment. Aquell any, 
destacaven les queixes de trànsit i mobilitat (15% del total), urbanisme (11%), fiscalitat 
(10%) i serveis socials (9%). Aquest darrer àmbit però ja serà probablement la 
temàtica més destacada del Recull d'informes que facin els síndics de l'any 2011. Prieto, 
que és síndic de Cornellà de Llobregat, va explicar que al seu municipi el casos socials 
l'any passat ja suposaven aproximadament un 35%. 
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A la presentació també hi van assistir el president de la Diputació de Girona, Jaume 
Torramadé, i l'alcalde de Girona, Carles Puigdemont. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dissabte 14 de gener de 2012 
 

• Els graduats cobren entre 900 i 1.200 euros 
 

Un 48% dels graduats superiors i el 36% dels graduats mitjans reben un salari d'entre 
900 i 1.200 euros. Hi ha un 19% de graduats, tant superiors com mitjans, amb salaris 
de 1.200 i 1.500 euros, i un 10% de graduats superiors i un 12% de graduats mitjans 
amb sous de 1.500 euros al cap de sis i nou mesos del final dels estudis. Els graduats 
que han aconseguit un treball remunerat inferior als 600 euros són un percentatge molt 
petit: un 1% dels graduats superiors i un 3% dels mitjans, segons consta en l'estudi. 
 
Pel que fa a l'evolució dels salaris dels graduats, en l'informe s'observa que les franges 
més altes de salaris han crescut: han passat del 4% en els graduats mitjans el 2009 a 
un 21% el 2011; i d'un 6% en els graduats superiors el 2009 a un 10% el 2011. 
 
Quant als tipus de contractes laborals, l'informe revela una relació positiva entre el 
nivell de qualificació dels graduats i l'estabilitat contractual i l'ocupabilitat. La 
contractació indefinida dels graduats en FP ha augmentat respecte al 2010 i ha passat 
d'un 34% a un 38%. Però també hi ha hagut un increment del nombre de contractes 
temporals en un any: s'ha passat del 52% al 54%. 
 
Els contractes temporals tenen més pes en els graduats mitjans i els contractes 
indefinits tenen més presència en els graduats superiors.  
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dilluns 16 de gener de 2012  
 

• Els promotors gironins han renunciat a construir més de 6.500 habitatges en 
els darrers tres anys 

 
El sector de la construcció a les comarques gironines ha tancat el 2011 amb saldo 
negatiu per tercer any consecutiu. Això significa que les obres que es van aturar o 
aquells habitatges amb llicència que mai s'aixecaran van superar les contractacions 
d'obra nova. Segons recull l'estadística del Col·legi d'Aparelladors, des del 2009 s'han 
concedit llicències per iniciar 5.166 habitatges a la demarcació. Tot i això, la sotragada 
que pateix el sector ha comportat que, d'ençà d'aleshores, els promotors hagin 
renunciat a fer-ne 6.507. El president del col·legi, Joaquim Romans, assegura que com 
a mínim fins al 2014 la demarcació estarà pagant "els errors" dels anys "de disbauxa" 
que va viure el sector. 
 
L'estudi anual del Col·legi d'Aparelladors no fa res més que confirmar que, durant el 
2011, el sector de la construcció a les comarques gironines es va enfonsar encara més. 
De fet, l'any passat només es van arribar a contractar 894 obres, mentre que al 2006, 
quan el 'boom immobiliari' va assolir el seu auge, es van arribar a registrar 20.550 
contractacions. 
 
Si es fa una comparació entre l'any passat i aquell, la davallada és espectacular. En 
concret, en percentatges, se situa en més del 95%. 
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En paral·lel a aquest descens de noves contractacions, una altra de les dades que 
reflexa la sotragada del sector del totxo són les renúncies dels promotors. En concret, 
durant l'any passat, els promotors gironins van decidir aturar obres o no iniciar 1.421 
habitatges que ja disposaven de llicència a les comarques gironines. 
 
Pel que fa a zones, les comarques costaneres són les que concentren més renúncies, 
sobretot la Selva (329) i el Baix Empordà (293). A aquestes dues, les segueixen el 
Gironès (242) i l'Alt Empordà (176). A l'altre costat de la balança es troben comarques 
com el Ripollès (90) o la Cerdanya (15). 
 
El sector de la construcció gironí va tancar el 2011 amb saldo negatiu per tercer any 
consecutiu. I és que, d'ençà del 2009, les renúncies i desistiments per iniciar noves 
promocions han superat -i cada cop més- a les contractacions d'obra nova. L'any 
passat, aquesta diferència va ser del 58% (894 contractacions davant 1.421 renúncies). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 17 de gener de 2012 
 

• Mínim històric d'habitatges acabats a Girona en 25 anys 
 

L'any passat, el 2011, es va registrar el mínim històric d'habitatges acabats a les 
comarques gironines en els últims vint-i-cinc anys, segons l'informe que va presentar 
ahir el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona. Els 
3.076 pisos i cases de nova construcció que es van acabar, 3.663 si hi afegim els de 
rehabilitació, són el mínim històric des que el col·legi elabora la seva estadística, una 
quantitat un 30% inferior respecte a la de l'any 2010, quan se'n van acabar 4.139 de 
nova construcció, i molt per sota dels 4.660 pisos i cases que es van acabar i rehabilitar 
el 1994, en plena recessió del sector després dels Jocs Olímpics del 92. 
 
El sector de la construcció de les comarques gironines va tancar el 2011 amb saldo 
negatiu per tercer any consecutiu, fet que vol dir que les obres que es van aturar o els 
habitatges amb llicència que no van tirar endavant van superar les contractacions 
d'obra nova. Des del 2009 s'han concedit llicències per iniciar 5.166 habitatges, però els 
promotors han renunciat a fer-ne 6.507. Joaquim Romans, president del Col·legi 
d'Aparelladors, assegura que no hi ha dades amb indicis de recuperació i que el millor 
del 2011 és que hem passat un any més i ja en són quatre de crisi aguda. El 2011 es 
van contractar 894 habitatges, gairebé la meitat dels 1.760 contractats en el mateix 
període del 2010. En paral·lel a aquest descens de noves contractacions, una altra dada 
que indica la profunda crisi del sector són els projectes aturats durant l'any, 1.421, una 
dada, però, molt inferior als 2.540 renunciats l'any anterior. El president del col·legi 
creu que aquesta dada de desistiments anirà a la baixa perquè, quant al nombre 
exagerat de contractacions que es va fer entre els anys 2003 i 2007, ja s'hi ha 
renunciat. Romans creu, però, que a les comarques de Girona el reajustament del 
sector immobiliari encara no està fet i que trigarà entre dos i tres anys a absorbir 
l'excés d'habitatges que hi ha actualment al mercat. 
 
Joaquim Romans no va tenir cap problema a qualificar d'autèntica disbauxa el 
moviment que hi va haver en el sector entre els anys 1999 i 2007, quan es van 
contractar 125.866 habitatges, amb una punta de 20.550 l'any 2006 i de 16.750 el 
2005. "Molts d'aquests projectes no es recolzaven en una base sòlida ni en una 
necessitat real de la població", va dir Romans.  
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
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Dimarts 17 de gener de 2012 
 

• Més bars i restaurants de Girona regentats per xinesos 
 

En els últims tres anys 63 llicències van ser concedides per l'Ajuntament de Girona per 
a activitats econòmiques portades per persones de procedència xinesa. La xifra inclou 
tot tipus d'activitats (comerços petits, bars i restaurants o grans superfícies) i agrupa 
les obertures noves així com els traspassos d'activitats ja existents. Una tendència clara 
d'aquests últims anys és que la majoria dels xinesos que han iniciat algun tipus 
d'activitat econòmica han optat per dedicar-se al negoci de les cafeteries o els bars i 
restaurants: catorze llicències d'aquest sector el 2011 i tretze el 2010 -entre locals nous 
i traspassos- han estat atribuïdes a xinesos. Paral·lelament, entre quatre i cinc llicències 
dels anys 2010 i 2011 corresponien a grans superfícies o als tradicionals basars xinesos. 
Pel que fa als bars i restaurants, les xifres només confirmen una evidència: en molts 
barris de Girona, com ara el carrer Santa Eugènia i el sector de la plaça Poeta 
Marquina, però també el centre de la ciutat, molts bars i restaurants s'han traspassat a 
gerents de procedència xinesa i un càlcul ràpid del nombre d'aquests establiments 
superaria fàcilment la trentena de llicències atribuïdes els últims anys. 
 
Ja no es tracta del típic restaurant xinès o d'establiments especialitzats en cuina 
exòtica, sinó de cafeteries com les que sempre hi ha hagut i que a l'hora de traspassar-
se passen a mans de gerents xinesos. 
 
Xavier Nicolazzi, president de la Federació d'Hostaleria de Girona, tot i admetent que hi 
ha la sensació real d'aquesta tendència, fa observar que l'entitat que presideix no té 
cap constància del fenomen, ja que la federació només té un associat xinès. 
 
Amb 664 xinesos censats a Girona el 2011, la població d'origen xinès és la vuitena 
nacionalitat en nombre de persones a la ciutat, per sota de les persones procedents del 
Marroc, Hondures, Romania, Colòmbia, Gàmbia i el Brasil que ocupen els primers llocs 
d'aquesta classificació. 
 
Una encarregada d'un restaurant xinès explica que si últimament els seus compatriotes 
passen a regentar més bars i restaurants és perquè la crisi ha posat al mercat molts 
traspassos a preus assequibles. L'altre factor, segons ella, és que els xinesos no llancen 
la tovallola fàcilment. "Si en un bar o restaurant l'activitat i els beneficis comencen a 
baixar i el local no funciona, la gent d'aquí el deixa ràpidament. Nosaltres ho provarem 
més temps. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
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Dimarts 17 de gener de 2012 
 

• La població estrangera de la demarcació de Girona baixa per primer cop en 
10 anys 

 
La població estrangera a la demarcació de Girona va patir una davallada durant l'any 
2011, amb una diferència de 581 persones menys respecte al 2010. Aquesta és la dada 
que revelava la setmana passada l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que ahir també 
publicava l'estimació de població a data de l'1 de gener d'aquest 2012, amb un 
creixement de 1.216 persones respecte la mateixa data de l'any passat, passant de 
728.340 a 729.556 habitants a la província a l'inici de l'any. 
 
El cens oficial publicat pel Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), i recollit també per l'INE, 
situava al mes de desembre la població de la demarcació de Girona en 756.810 
persones. Tenint en compte aquestes dades, el nombre d'habitants de procedència 
estrangera a la província representaria un 21,3% del total de la província. Aquest fet 
representa el primer descens de ciutadans no nascuts a l'Estat espanyol en els darrers 
deu anys. De fet, des del 2002, la població estrangera a les comarques gironines s'ha 
multiplicat per tres, passant dels 53.715 de fa una dècada als 161.666 actuals.  
Des del 2009, la xifra s'ha equilibrat, rondant els 160.000, després d'haver 
experimentat el seu creixement més pronunciat entre l'any 2007 i el 2008, amb més de 
20.000 nous habitants de procedència estrangera al territori gironí, passant dels 
129.183 als 149.236. Va ser l'any 2005 quan es va sobrepassar la barrera dels 100.000 
habitants estrangers. 
 
Llevat del Marroc, la zona del món que continua aportant més ciutadans estrangers a la 
demarcació de Girona és el continent sudamericà. Tot i això, entre 2010 i 2011 el 
nombre de persones amb passaport d'Amèrica del Sud censades a les comarques 
gironines va tenir un descens del 8,8%, passant de 25.801 a 23.547 habitants. El país 
que continua aportant més ciutadans és Colòmbia, amb 4.524, seguit de Bolívia (3.973) 
i Argentina (3.460). 
 
D'altra banda, els que sí que va continuar creixent va ser la població provinent d'Europa 
de l'Est. Durant el 2011, va incrementar un 4,7% el nombre de ciutadans nascuts a 
països com Bulgària, Romania, Rússia o Ucraïna, entre d'altres. D'aquests, els d'origen 
romanès són els que més destaquen, amb 14.885 habitants a la demarcació gironina. 
 
Pel que fa el continent Africà, la marroquina continua sent la colònia estrangera més 
gran a la província, amb 39.598 habitants, uns 400 més que l'any 2010.  
 
L'INE també va publicar ahir l'estimació de població de l'1 de gener del 2012.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 17 de gener de 2012 
 

• Cau l'arribada d'estrangers a Girona en els últims anys 
 

La crisi econòmica, que suposa una dificultat afegida per trobar un lloc de treball, ha 
provocat una frenada considerable de l'arribada d'estrangers a la ciutat de Girona en els 
últims dos anys. La regidora de serveis administratius de Girona, Roser Urra, va revelar 
en el ple municipal d'ahir que l'any passat el nombre d'immigrants que va arribar a la 
capital va caure més d'un 11,7%, un descens encara més acusat en l'any anterior, quan 
la caiguda va ser del 44%. 
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Urra va donar aquests detalls en l'aprovació oficial del padró, que l'1 de gener del 2011 
era de 96.722 ciutadans.  
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimecres 28 de desembre 2011 
 

• “Girona 10” bat rècords 
 

La repetició de Girona10 està assegurada i molt probablement la segona edició es farà 
també el mes de gener, vistos els bons resultats d'aquest any. Les dades parlen per si 
soles i en molts dels sectors les xifres doblen les de l'any passat en les mateixes dates. 
Un "èxit rotund" per al president de l'Associació d'Hostaleria Girona Radial, Xavier 
Nicolazzi.  
 
Inicialment s'havien posat a la venda mil places d'hotel (500 habitacions) a 10 euros i al 
final van ser 1.630 llits. A més, els hotelers van acabar donant la polsera blava que 
donava accés a altres promocions a tots els clients. També als que es van allotjar 
aquella nit als hotels al preu normal (fora de la promoció). La nit del 14 de gener, hi 
havia 2.450 places hoteleres ocupades. Els restaurants també van desbordar les 
previsions inicials. S'estimava que farien 8.000 menús a 10 euros i al final van ser 
15.000 àpats.  
 
El Mercat del Lleó va ser un dels pols d'atracció, amb tastets gratuïts per als que tenien 
la privilegiada polsera. Se'n van servir més de 600 i es van vendre 480 bosses de 
menjar fresc per 10 euros. Aquell dia, val a dir que el calaix dels comerciants del Mercat 
es va incrementar un 50%. El president dels comerciants del Mercat, Josep Campmajó, 
va destacar que "l'Ajuntament ens ha deixat treballar. Ho trobàvem a faltar". 
 
També els museus van notar un increment en el nombre de visitants. L'any passat en el 
mateix cap de setmana, es van rebre 464 visites en els set museus i durant Girona10 
han estat 6.828 persones (el 70% de fora de Girona). L'oficina de turisme va atendre 
932 consultes per només 77 l'any anterior. Per l'alcalde, Carles Puigdemont, els hotelers 
i comerciants han fet un "favor" a la ciutat i han demostrat un "nou esperit que ens ha 
d'il·luminar per a altres iniciatives que s'han de basar en la complicitat de sectors". 
 
L'èxit de la promoció ha propiciat, fins i tot, que Fitur hagi demanat als promotors que 
presentin la iniciativa a Madrid. Ho faran demà a la tarda. "Si ens copien és que ha 
estat èxit" repetia Nicolazzi. 
 
Però no val a adormir-se. Es vol evitar que Girona10 s'estanqui i es buscarà ampliar les 
ofertes i promocions a altres sectors. "No podem oferir el mateix que aquest any. Hem 
de buscar més complicitats", indicava el president dels hotelers. Algunes d'aquestes 
innovacions podrien ser incloure ofertes en activitats culturals o la participació de la 
Generalitat.   
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 18 de gener de 2012 
 

• “Girona 10” va servir més de 15.000 menús 
 

La cinquantena de restaurants que participaven en la campanya Girona 10 del cap de 
setmana van servir uns 15.000 menús al preu simbòlic de deu euros, duplicant així les 
previsions inicials. Així ho va confirmar el president de l'Associació d'Hostaleria de 
Girona i Radial, Xavier Nicolazzi, que palesava amb aquestes xifres "l'èxit absolut" de la 
campanya, que va obligar a alguns restaurants doblar els torns per atendre totes les 
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peticions o obrir diumenge, quan habitualment el local no tenia obert. La promoció de 
Girona 10 va permetre que els hotels de la capital gironina i els voltants aconseguissin 
una ocupació mitjana del 85%, una xifra impensable en un cap de setmana normal del 
mes de gener, un dels més fluixos de l'any. Nicolazzi va confirmar ahir en el balanç que 
"hem rebut felicitacions d'arreu per la iniciativa i ara l'explicarem a Fitur per l'interès 
que ha generat". El sector hoteler té la intenció de repetir l'experiència l'any que ve, 
"conscient que hi podem introduir millores" però deixant clar que "és un esdeveniment 
excepcional i puntual". 
 
L'alcalde Girona, Carles Puigdemont, també va explicar les dades de l'èxit de Girona 10 
mostrant com la xarxa de museus van rebre prop de 7.000 visitants, quan l'any passat 
en el mateix cap de setmana no s'havia arribat ni als 500. Només al refugi antiaeri hi 
van passar prop de 600 persones, i el Museu del Cinema va quadriplicar el nombre de 
visitants en relació amb un cap de setmana de gener de l'any passat. "És un èxit 
esclatant i no només cal repetir-ho, sinó millorar-ho i aprofitar la comunió entre tots els 
sectors", va afegir Puigdemont. L'oficina de turisme de la Rambla també va atendre 938 
consultes, quan ara fa un any només n'havia atès 77. 
 
El president dels marxants del mercat del Lleó, Josep Campmajó, va assenyalar que 
havien vist augmentar un 50% el calaix i va subratllar l'èxit dels tastets, amb 600 
persones, i les 480 bosses que es van vendre. Campmajó va dir que "l'antic model s'ha 
mort i per primer cop tots els sectors som socis i no pas competidors". 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimecres 18 de gener de 2012 
 

• Els veïns de Palau i Montjuïc, els que més aigua gasten 
 

Un estudi de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) de l'Ajuntament de Girona 
ha detectat que, durant el 2010, els veïns que més aigua van consumir van ser els dels 
barris residencials de Palau i Montjuïc, on la majoria de construccions són cases amb 
jardí i també amb piscina. Per contra, el consum més baix per habitant es va registrar a 
les Hortes, les Pedreres i la Creueta. L'any 2010 a Girona es van consumir 5.810.325 
m³ d'aigua, dels quals un 70,6% van ser per al consum domèstic, un 24,6% per al 
consum industrial i la resta, un 4,8%, van ser destinats al consum municipal. 
 
Si es relaciona el consum domèstic amb el nombre d'habitants, els sectors que més 
aigua per habitant van consumir van ser Gavarres, Montjuïc i Palau, i els sectors on 
menys aigua per habitant es va consumir van ser les Hortes, les Pedreres i la Creueta. 
Es dóna el cas que els barris de Montjuïc i Palau són zones residencials on la majoria de 
construccions són casa amb jardí i també amb piscina. 
 
D'altra banda, si es relaciona el consum industrial amb el nombre d'activitats del sector, 
els sectors on més aigua per activitat es va consumir van ser la Muntanya de 
Campdorà, Sant Ponç i Palau. 
 
Segons les dades recopilades al llarg del 2010 i que els tècnics municipals han analitzar 
durant el 2011, la mitjana de consum per comptador va ser de 112,9 m³. Els sectors on 
el consum per comptador va ser més alt van ser les Hortes (1.172 m³), el Mas Xirgu 
(748,7 m³) i la Muntanya de Campdorà (564,7 m³), i el sectors on va ser més baix van 
ser les Pedreres (66,6 m³), Pedret (82,5 m³) i el Barri Vell (88,3 m³). 
 
Quant a les obres d'edificació en procés a la ciutat, s'ha calculat que els comptadors 
d'obra eren 189 i van consumir en total 33.772 m³ d'aigua.. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dijous 19 de gener de 2012 
 

• Montjuïc i Palau, els que més gasten aigua 
 

Un estudi de l'Ajuntament de Girona, de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT), 
conclou que el 2010 a la ciutat es van consumir 5.810.325 m³ d'aigua, dels quals un 
70,6% van ser per a consum domèstic; un 24,6%, per a indústria i un 4,8%, van ser 
destinats al consum municipal. La mitjana de consum per comptador va ser de 112,9 
m³. Els sectors en què el consum per comptador va ser més alt van ser les Hortes, el 
Mas Xirgu i la Muntanya de Campdorà, i on va ser més baix, a les Pedreres, Pedret i el 
Barri Vell. Si es relaciona el consum domèstic amb el nombre d'habitants, els sectors 
que més aigua per habitant van consumir van ser Gavarres, Montjuïc i Palau, i on 
menys van ser les Hortes, les Pedreres i la Creueta. I si es relaciona el consum 
industrial amb el nombre d'activitats  
 
del sector, on més aigua per activitat es va consumir van ser la Muntanya de 
Campdorà, Sant Ponç i Palau. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dijous 19 de gener de 2012 
 

• Girona tanca el 2011 amb menys contractació laboral i més temporalitat 
 

Si l'estabilitat laboral és un dels indicadors de qualitat en l'ocupació, el balanç de 2011 a 
les comarques gironines no pot ser positiu. Segons dades del departament d'Empresa i 
Ocupació, el nombre de contractes indefinits signats a la demarcació l'any passat va 
caure un 8% en relació a les dades de 2010. Tot i que el nombre de contractes total 
només registra un lleuger descens del 0,9%, el 87% de la contractació segueix essent 
eventual. 
 
La incertesa econòmica i la rigidesa del mercat laboral també condiciona moltes 
contractacions, apunta la patronal, que confia que la reforma laboral que està a punt 
de tirar endavant el govern de Mariano Rajoy incentivi la contractació, especialment la 
indefinida.  
 
Segons dades del departament d'Empresa, fa només dos anys, el nombre de contractes 
temporals que es firmaven eren del 82%, i en ple boom immobiliari va caure per sota el 
80%. 
 
Tot i que Girona registra els nivells de contractació temporal més elevats dels últims 
anys, continua essent la demarcació catalana on la contractació indefinida té més pes, 
amb un 12,92%, dos punt per sobre la mitjana catalana. 
 
Per comarques, destaquen l'Alt i el Baix Empordà, on el 15% i el 14,5% dels contractes 
firmats van ser indefinit. En el conjunt de Catalunya, només la Segarra (19,8%), té una 
taxa més positiva. A l'extrem contrari trobem el Pla de l'Estany (8,77% de contractació 
indefinida). 
 
En tot el 2011, a Girona es van firmar 188.159 contractes, 638 menys que l'any 
anterior.  
 
La majoria de les modalitats contractuals s'han reduït, però destaca el cas del contracte 
de foment de la contractació indefinida (-64%), de l'indefinit per a minusvàlids (-
32,1%), el contracte temporal de relleu (-31%), i l'eventual per substitució de 
prejubilats (-33,6%). 
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Territorialment, Lleida és la demarcació on més va disminuir la contractació l'any passat 
(-2,71%), seguit de Barcelona (-2,14%) i Girona (-0,34%). Per la seva part, Tarragona 
va registrar un lleuger increment de la contractació (+0,98%).  
 
La proporció de contractes indefinits a Catalunya l'any passat va ser del 10,89 per cent, 
molt per sobre la mitjana estatal (7,69%), només superada per Madrid (13,59%). Les 
comunitats autònomes amb més temporalitat són Andalusia i Extremadura, on els 
contractes indefinits no arriben al 4% del total. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 20 de gener de 2012 
 

• Rècord històric d'ingressos generats pels turistes el 2011 
 

Catalunya va batre l'any passat el seu propi rècord d'ingressos generats pels turistes 
estrangers, segons va assegurar ahir en el marc de Fitur la directora general de 
Turisme, Marian Muro. Catalunya va rebre l'any passat 4,6% més de turistes 
estrangers, que van generar uns ingressos a l'entorn dels 11.300 milions d'euros (un 
7,8% més que l'any anterior). En total, Catalunya va rebre l'any passat més de 23,5 
milions de turistes, un 5,7% més que el 2010. 
 
Segons Muro, també van registrar resultats positius el turisme català i el procedent de 
la resta de l'Estat. El turisme espanyol va incrementar en un 6,4%, i en el cas del 
turisme català, l'augment va ser del 7,6%. Pel que fa als establiments turístics, tant 
hotels, càmpings com cases rurals van augmentar el nombre de turistes i 
pernoctacions. Muro va destacar que aquest creixement s'enquadra en els objectius 
que es va fixar la Generalitat, que va impulsar les ajudes a les pimes turístiques per la 
via dels crèdits tous de l'Institut Català de Finances i que va activar mesures d'impuls 
del turisme rural, malgrat que es van fer "poques" inversions de dinamització del 
territori perquè Turisme no vol fer inversions que no vagin acompanyades d'un 
compromís clar del sector privat". Aquests préstecs es tornaran a convocar aquest any, 
en què també es categoritzaran els allotjaments turístics "perquè el client que accedeixi 
a l'oferta conegui quines prestacions li donen". S'hi afegeix un acord amb l'Incavi per 
fer promocionar l'enoturisme a Catalunya. 
 
Amb vista a aquest any, un els objectius de Turisme Catalunya és l'impuls de la Mesa 
de Turisme i les seves comissions per introduir les aportacions del sector al pla 
estratègic de turisme. També, segons va assegurar Muro, s'ampliarà el nombre 
d'oficines d'informació perquè "per primera vegada" comercialitzin productes turístics. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dissabte 21 de gener de 2012 
 

• Disminueixen un 10,8% els delictes i les faltes a Girona 
 

El nombre de delictes i faltes comesos a Girona durant el 2011 ha disminuït un 10,85% 
respecte l'any anterior. En concret, s'han produït 8.170 delictes i faltes, un miler menys 
que l'any anterior. El capítol que més s'ha reduït ha estat els delictes i faltes contra el 
patrimoni que han disminuït un 11,08% respecte el 2010.El cap de policia municipal de 
Girona, Josep Palouzié, ha destacat que es tracta del "tercer any consecutiu" que 
disminueixen els delictes a la ciutat. En concret, ha comentat que tant han disminuït els 
delictes i faltes comesos com també els accident en l'àmbit viari. Enguany, s'han 
produït 8.170 delictes, gairebé un miler menys que al 2010. La reducció més 
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significativa s'ha produït en l'àmbit dels delictes i faltes contra la propietat que han 
disminuït un 11,08%, passant de 7.274 l'any 2010 a 6.468 aquest 2011. 
 
Pel que fa a l'accidentalitat viària, Palouzié s'ha mostrat "satisfet i content" de la 
disminució en els accidents amb víctimes a la ciutat després que el 2010 es registrés un 
increment dels accidents enfilant-se fins a 476. Segons el cap de la Policia Municipal, a 
principis d'aquest any, el cos va portar a terme una revisió fonamental en matèria de 
trànsit que "ha permès recuperar la tendència de reducció". Enguany, s'han produït 443 
accidents amb víctimes a Girona, 33 menys que al 2010 i 7 menys que al 2009. No 
obstant això, Palouzié ha volgut fer un recordatori a les dues persones d'edat avançada 
que van perdre la vida a causa d'atropellaments quan travessaven la via en llocs on no 
hi havia pas de vianants. 
 
El cap de la Policia Municipal també ha volgut fer referència a les dades obtingudes 
enguany en el sector de la convivència. Durant el 2011 s'han registrat 344 denúncies 
per sorolls en domicilis, 178 denúncies per miccionar en la via pública, 261 per aldarulls 
a la via pública, 121 per embrutir els carrers de la ciutat, 139 actes d'inspecció de locals 
d'oci, 349 actes de consum de drogues a la via pública i 145 per tinença d'armes a la 
via pública. Palouzié també ha fet referència als 132 precintes d'activitats i les 104 
diligències efectuades a la fiscalia de menors. 
 
Al mateix temps, Palouzié, ha volgut ressaltar les dades obtingudes en l'àmbit de la 
gestió de conflictes on, enguany, s'han atès 111 expedients nous. Pel que fa a l'atenció 
de víctimes per accidents de trànsit, laborals, a la via pública o domèstics, durant el 
2011 la Policia Municipal ha atès 440 víctimes i 101 víctimes de violència masclista. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Diumenge 22 de gener de 2012 
 

• Més bars i restaurants de Girona regentats per xinesos 
 

En els últims tres anys 63 llicències van ser concedides per l'Ajuntament de Girona per 
a activitats econòmiques portades per persones de procedència xinesa. La xifra inclou 
tot tipus d'activitats (comerços petits, bars i restaurants o grans superfícies) i agrupa 
les obertures noves així com els traspassos d'activitats ja existents. Una tendència clara 
d'aquests últims anys és que la majoria dels xinesos que han iniciat algun tipus 
d'activitat econòmica han optat per dedicar-se al negoci de les cafeteries o els bars i 
restaurants: catorze llicències d'aquest sector el 2011 i tretze el 2010 -entre locals nous 
i traspassos- han estat atribuïdes a xinesos. Paral·lelament, entre quatre i cinc llicències 
dels anys 2010 i 2011 corresponien a grans superfícies o als tradicionals basars xinesos. 
Pel que fa als bars i restaurants, les xifres només confirmen una evidència: en molts 
barris de Girona, com ara el carrer Santa Eugènia i el sector de la plaça Poeta 
Marquina, però també el centre de la ciutat, molts bars i restaurants s'han traspassat a 
gerents de procedència xinesa i un càlcul ràpid del nombre d'aquests establiments 
superaria fàcilment la trentena de llicències atribuïdes els últims anys. 
 
Xavier Nicolazzi, president de la Federació d'Hostaleria de Girona, tot i admetent que hi 
ha la sensació real d'aquesta tendència, fa observar que l'entitat que presideix no té 
cap constància del fenomen, ja que la federació només té un associat xinès. 
 
Amb 664 xinesos censats a Girona l'any 2011, la població d'origen xinès és la vuitena 
nacionalitat en nombre de persones a la ciutat, per sota de les persones procedents del 
Marroc, Hondures, Romania, Colòmbia, Gàmbia i el Brasil que ocupen els primers llocs 
d'aquesta classificació de nacionalitats presents a la ciutat. 
 
La crisi ha posat al mercat molts traspassos comercials a preus baixos. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
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Dimarts 24 de gener de 2012 
 

• L'estoc de pisos pendents de vendre s'estanca a Girona 
 

Girona compta amb un estoc de 16.000 habitatges nous pendents de vendre, fet que 
suposa un 3,1% del seu parc immobiliari, la mateixa quantitat i proporció que ara fa 
dos anys. Són dades incloses en un estudi fet públic ahir per CatalunyaCaixa, que situa 
Barcelona (2,2%) i Lleida (2,5%), com les demarcacions amb menor excés d'habitatge 
nou pendent de venda dins el total, mentre que Tarragona va mostrar el valor més 
elevat (4,9%). La mitjana catalana se situa en el 2,8%, per sota la del conjunt de 
l'Estat (3,2%). 
 
Segons l'informe, les principals àrees urbanes catalanes amb un major estoc relatiu 
d'habitatge nou pendent de venda se situen en l'extrem sud (àrea de Tortosa), centre 
(Vic i Manresa) i nord-est (Figueres) i a la segona corona metropolitana de Barcelona, 
mentre que els menors excedents es troben a l'àrea més pròxima a la capital catalana. 
En el conjunt de l'Estat, les existències d'habitatges sense vendre a Espanya s'han 
estancat en 818.000 unitats, a dades de setembre de 2011, "un estoc que no té 
perspectives de reduir-se", va alertar el director de la unitat immobiliària de 
CatalunyaCaixa, Eduard Mendiluce. 
 
L'economista Josep Oliver, que ha col·laborat en l'elaboració de l'estudi, va valorar que 
la previsió demogràfica fins al 2015 preveu que "baixarà la creació de noves famílies i 
per tant hi haurà una rebaixa de la demanda potencial". 
 
"Espanya és el país del món amb més propietaris, el 84% de les famílies espanyoles, i 
només el 16% viu de lloguer", va manifestar Oliver, que es va pronunciar a favor de 
copiar el model francès de promoció fiscal per a propietaris particulars perquè afavoriria 
l'emancipació dels joves fomentant el lloguer. 
 
Si la demanda es manté, la reducció d'existències d'habitatges només serà de 20.000 
unitats a l'any d'aquí al 2015, però no serà suficient per rebaixar les existències, va 
explicar Oliver. 
 
Per Josep Oliver, l'esperança es troba en els 5,7 milions de joves que viuen amb les 
seves famílies, que suposen el 53% dels joves d'entre 16 i 34 anys, dels quals 2,8 
milions treballen i ingressen un sou. Però segons l'estudi, només una petita part 
d'aquests joves podria pagar un lloguer (600.000 joves), els que, segons l'estudi de 
CatalunyaCaixa, podrien formar 561.000 noves famílies emancipades d'aquí al 2015, 
que podrien fer que la demanda de noves llars arribés a un milió, la qual cosa doblaria 
la demanda d'habitatge. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 27 de gener de 2012 
 

• Girona lidera la taxa catalana d'atur amb 89.400 desocupats 
 

La desocupació ha registrat un nou ascens a la demarcació de Girona, on l'últim 
trimestre del 2011 s'han sumat a les llistes d'aturats 2.000 persones més que el 
trimestre anterior, situant el total de la població desocupada en les 89.400 persones. 
Girona és el territori que registra una taxa d'atur més elevada, després d'enfilar-se el 
2011 fins al 23,39%, gairebé tres punts per sobre la mitja catalana. Pel que fa a 
l'ocupació, Girona ha registrat un total 292.900 ocupats, 27.800 menys (-8,6%) que al 
setembre i una taxa d'activitat, percentatge de persones que tenint edat de treballar 
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manifesten la seva disposició a buscar un lloc de treball, que descendeix fins el 63,5%, 
segons la última EPA.  
 
L'atur a Catalunya ha pujat en 88.700 persones el 2011, una xifra que situa la taxa a la 
comunitat al 20,5% i eleva el número total de desocupats fins a les 775.400 persones, 
segons dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) feta pública aquest divendres per 
l'Institut Nacional d'Estadística (INE). 
 
A tot Espanya, l'atur va pujar en 577.000 persones el 2011 respecte al 2010, un 12,3% 
més, situant-se el número total de desocupats en 5.273.600 persones, xifra inèdita fins 
ara per a l'economia espanyola, i la taxa d'atur va escalar al tancament de l'any passat 
fins al 22,85%, percentatge 2,5 punts superior al del 2010. 
 
A l'últim trimestre de l'any, Catalunya va estar entre les comunitats que van 
experimentar un augment més elevat del nombre d'aturats, amb 33.400 persones més 
sense feina, només superada per la de Madrid  i Balears. 
 
Així doncs, el 2011 l'atur va créixer a Catalunya a un ritme molt per sobre del 2010, 
quan l'any va tancar amb un increment de 43.700 desocupats i el número total 
d'aturats es va elevar fins a les 686.800 persones, amb una taxa del 17,98%. 
 
El 2011, Catalunya va perdre 126.700 llocs de treball --respecte dels 2.900 del 2010--, i 
criden l'atenció les xifres de l'últim trimestre de l'any, quan la comunitat va enregistrar 
una caiguda del nombre d'ocupats de 69.800 persones, Aquesta evolució va deixar en 
3.006.800 persones el nombre d'ocupats a Catalunya i la taxa d'activitat es va situar a 
tancament de l'any en 62,48%. 
 
Els resultats de l'EPA per províncies catalanes posen de manifest que Barcelona 
concentra, en termes quantitatius, el gruix dels aturats catalans, amb 558.200 persones 
i una taxa del 20,18% a tancament del 2011. 
 
La taxa d'atur més alta es troba a Girona, on a finals d'any va arribar al 23,39% amb 
89.400 desocupats. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dissabte 28 de gener de 2012 
 

• 89 mil aturats, i pujant 
 

En només tres mesos, de l'octubre al desembre, 2.000 persones més han perdut la 
feina a les comarques gironines, de manera que els desocupats ja són 89.400 i la taxa 
d'atur se situa en un 23,39%, gairebé tres punts per sobre de la mitjana catalana, que 
és d'un 20,5%. Aquest increment de la taxa d'atur en l'últim trimestre del 2011 ha estat 
gairebé de 4 punts respecte a la del trimestre anterior. 
 
En el conjunt de Catalunya, 33.000 persones han perdut la feina durant el darrer 
trimestre, de manera que ja són 775.400 els desocupats. La taxa d'atur del 20,5% està 
a un nivell només superat al pic més alt de l'anterior crisi econòmica, quan al primer 
trimestre del 1994 es va arribar a un insòlit 21,7%. No cal cap dada per constatar que 
la situació és dramàtica, tothom n'és plenament conscient, però un cop més xifres com 
les que trimestralment publica l'enquesta de població activa (EPA) són per si mateixes 
un clam per exigir un revulsiu. El problema és que tot indica que la situació s'agreujarà, 
tal com admetia ahir fins i tot el mateix executiu. 
 
Al conjunt de l'Estat, l'atur ha superat per primer cop els cinc milions de desocupats. No 
són 5,4 com havia anunciat feia només un dia el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, 
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però la dada és igualment demolidora: 5,27 milions de persones no tenen feina, el 
22,85% de la població activa. 
 
Més enllà de les dades generals, n'hi ha d'especialment preocupants, com ara que 
continua augmentant el nombre de llars en què tots els membres estan a l'atur. A 
Catalunya n'hi ha 225.300, en contraposició amb les 168.000 de fa un any. Això 
significa que han augmentat més d'un 25%. A tot l'Estat, les famílies que tenen el 
subsidi d'atur com a únic ingrés (si no l'han esgotat) són 1,57 milions, un 10% més que 
al tercer trimestre i un 18,6% més que fa un any. 
 
A més, tot i que és el cinquè any consecutiu en què l'atur puja i que, de fet, el repunt 
no ha estat el més gran, el 2011 sí que ha estat molt més virulent amb la destrucció de 
llocs de treball: se'n van perdre a tot l'Estat 600.000, més del doble respecte als 
237.800 del 2010. La xifra és similar a la registrada fa dos anys. A Catalunya, els 
126.700 llocs de treball que s'han perdut són molt lluny de la destrucció d'ocupació del 
2008 i 2009 (vegeu gràfic), però gairebé multipliquen per onze les xifres de l'any 
anterior. El Principat és, de fet, el segon territori on més llocs de treball s'han destruït. I 
més de la meitat han desaparegut en els últims tres mesos. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

 
Edita: 

L’ Observatori 
Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial (UMAT)  

Ajuntament de Girona 
Tel contacte: 972 419 417 

e-mail: observatori@ajgirona.cat 
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