
 
 
 
 

 RECULL DE PREMSA 
 
 
   
 GENER 13                                                                                                Núm. 63 
                                                                             
 
 
Dimecres 2 de gener de 2013 
 

• Girona té pendents de cobrar 4,7 milions d'euros en impostos municipals 
 

L'Ajuntament de Girona té pendents de cobrar gairebé 4,7 MEUR en matèria d'impostos 
municipals. En total, el consistori havia d'ingressar aquest any 39 MEUR per diferents 
tributs, dels quals ja n'ha aconseguit recaptar el 85%. Dels diners que té pendents de 
cobrar, un 3% són tributs que els ciutadans han demanat o bé ajornar o bé fraccionar-
ne el pagament i el 12% restant respon a aquests 4,7 MEUR d'impagats. La regidora 
d'Hisenda, Maria Àngels Planas, considera però que, en general, els gironins són "bons 
pagadors" i assenyala que la quantia d'impagats no respon només als impostos que no 
s'han abonat aquest 2012 sinó que és una xifra que s'arrossega d'anys anteriors. 
 
L'any 2011, l'Ajuntament de Girona havia d'ingressar un total de 35.682.337 euros en 
concepte de tributs municipals tals com l'Impost de Béns Immobles (IBI), l'impost de 
circulació de vehicles o l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), entre d'altres. D'aquest 
total, va aconseguir recaptar-ne més de 30 MEUR -el 86,08% del total- i els ciutadans 
van demanar ajornar o fraccionar el pagament d'impostos per valor de 864.900 euros 
(2,42% del total). Per tant, el consistori va quedar pendent d'ingressar un total de 4,1 
MEUR, el que suposava l'11,5% del total. 
 
Aquest any, les xifres són similars. El 2012 l'Ajuntament de Girona té previst recaptar 
38.962.467 euros en concepte de tributs. Amb dades fins a novembre, ja n'ha 
aconseguit cobrar el 84,85% (més de 33 MEUR) i el 3,15% del total són impostos que 
els ciutadans han demanat pagar o bé de manera fraccionada o bé ajornar-los -amb el 
pagament d'uns interessos- fins a l'any vinent. Per contra, el nombre d'impagats arriba 
aquest 2012 al 12% del total a recaptar, i l'ajuntament acumula gairebé 4,7 MEUR 
d'impostos no recaptats a data de novembre de 2012. 
 
Segons valora la regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas, els gironins "són bons 
pagadors" i hi ha predisposició per part d'aquells ciutadans de demanar el 
fraccionament del pagament perquè veuen que no podran abonar l'impost municipal tot 
de cop. Planas ha remarcat que els impagats que s'acumulen no són d'aquest exercici 
sinó que s'arrosseguen d'anys anteriors. 
 
Planas també ha destacat que aquest any s'ha millorat la fórmula fraccionada del 
pagament de tributs i s'ha permès als qui ho han sol·licitat fer tres pagaments: el 
primer del 20% de l'impost, el segon del 40% i el darrer del 40% restant. En canvi, el 
2011, el fraccionament era en dos (60%-40%). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
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Dimecres 2 de gener de 2013 
 

• El 2012, l'any que ha deixat menys pluja a Girona del segle XXI 
 

L'any 2013 va arribar ahir amb una targeta de presentació que portava un panorama 
ben diferent al que va regnar sobre les comarques gironines durant tot el 2012. Tot i 
que tan sols van ser quatre gotes, la pluja va ser present durant el primer dia de l'any, 
trencant la dinàmica d'un mes de desembre sec, en el qual a la ciutat de Girona tan 
sols van caure 0,4 l/m2, segons les dades de l'estació del Servei Meteorològic de 
Catalunya (SMC). De fet, aquest darrer mes de 2012 ha estat una mostra 
representativa del que ha estat el conjunt de l'any, el més sec d'aquest segle XXI i el 
setè en el que s'ha registrat menys precipitació en dades acumulades des de l'any 
1906. 
 
Amb 505,3 litres/m2 acumulats durant els 12 mesos de l'any, el 2012 s'ha situat en el 
"Top 10" dels anys més secs dels quals es tenen registre a l'observatori de Girona des 
de 1906. Aquest classificació l'encapçala el 1954, any en el que tan sols van caure 
sobre la capital gironina 419,8 l/m2; seguit del 1947 (459,1 litres) i 1961 (463,6). El 
2012 figura en aquest llistat com el primer any més sec del segle XXI, tot i que entre 
els primers 20 de la llista hi figuren quatre d'aquests darrers 12 anys. Al 2000 van caure 
un total de 514,9 l/m2, mentre que el 2001 van ser 562,6 i el 2009 584,1. 
 
Segons les dades facilitades pel meteoròleg gironí Gerard Taulé, la població en la qual 
s'han registrat més precipitacions durant l'any ha estat Tregurà, amb un total de 902,6 
litres per metre quadrat. En aquest llistat la segueixen Setcases, amb un 826,2 litres; 
Sant Hilari Sacalm, amb 749,6; Beuda, on han caigut 705,1 litres; i la Vall de 
Camprodon, amb un total de 688. 
 
En aquestes localitats, les anomalies respecte la mitjana han estat molt pronunciades, 
ja que en aquest darrer punt, a Camprodon, hi ha plogut fins a un 63% menys del que 
ho fa habitualment segons els registres històrics (1123 litres/m2). De fet, les diferències 
més grans respecte les mitjanes s'han registrat en punts propers al Pirineu. 
 
Un altre fet que ha provocat que el 2012 hagi estat un dels anys més secs dels que es 
tenen registrat ha estat la manca de tempestes estiuenques. De fet, l'estiu passat les 
comarques gironines vivien una de les sequeres més extremes de la seva història, i el 
tercer estiu més sec dels darrers 106 anys. Si de mitjana en un estiu poden caure fins a 
155 litres/m2, en els mesos de juny, juliol i agost passats tan sols en van caure 47,2. 
De fet, el darrer gran episodi de pluges a les comarques gironines encara data del 
novembre de 2011. 
 
Segons les dades observades a l'estació meteorològica de Girona, la temperatura 
mitjana de l'any ha estat de 17 graus, fet que situa el 2012 per sobre de la mitjana 
d'aquest segle XXI, que es troba situada en els 16,8º C, mentre que en el conjunt del 
segle XX era de 15. La tendència a l'alça s'ha accentuat en els darrers deu anys, ja que 
també hi va haver temperatures mitjanes superiors als 17 graus al 2011, 2006 i 2003 
(17,6º C), així com al 2009 (17,2º C). 
 
Pel que fa els termòmetres, durant el 2012 han destacat dos episodis extrems. D'una 
banda, l'onada de fred siberiana que va afectar bona part d'Europa durant dues 
setmanes al mes de febrer, fent baixar gairebé a diari les mínimes per sota dels -5 
graus arreu de les comarques gironines. A l'altre costat de la balança, durant els tres 
mesos d'estiu es van comptabilitzar fins a quatre onades de calor intenses, fent que les 
màximes s'enfilessin fins els 40 graus en alguns punts i entre els 38 i els 40 en la 
majoria d'estacions meteorològiques de la demarcació.  
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De fet, segons un informe de l'Agència Estatal de Meteorologia, totes les temperatures 
mitjanes mensuals a Catalunya aquest any, excepte les de febrer, han superat els 
valors de referència calculats entre 1971 i el 2000, i les diferència positives més 
acusades es van registrar al juny (+2,9 graus), que va ser un dels junys més calorosos 
dels últims 70 anys, i a l'agost (+2,6), que va ser el segon amb més calor després del 
de 2003. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dijous 3 de gener de 2013 
 

• Les vendes de cotxes es desplomen un 14% a les comarques de Girona l'any 
2012 

 
La venda d'automòbils va viure l'any passat el pitjor any de la sèrie històrica que s'inicia 
el 1989. A les comarques gironines, es van matricular un total de 9.691 turismes i tot 
terrenys, fet que suposa un descens del 14,19% respecte a les xifres de l'any anterior i 
la meitat dels vehicles matriculats l'any 2007, quan l'economia creixia impulsada per la 
bombolla immobiliària. Segons dades facilitades ahir per les diferents patronals del 
sector, a Girona el descens de les vendes és menys acusat entre els particulars (-9,4%) 
que entre les empreses (-22,8%) i les firmes de lloguer de cotxes (-38,7%). 
 
En el conjunt de Catalunya, les matriculacions van baixar l'any passat un 11,4% i a 
l'Estat un 13,4%. El descens de les vendes s'ha vist alleujat en el tram final de l'any per 
un Pla PIVE que el sector demana de manera unànime que continuï en 2013, un any 
que serà similar, segons les previsions. 
 
No obstant això, l'èxit del Pla d'Incentius al Vehicle Eficient (PIVE), que avui 
comptabilitza al voltant de 65.000 operacions des d'octubre i el consum del 80% de 
?recursos assignats, no ha aconseguit que el mercat tancament amb almenys 700.000 
unitats a tot l'Estat. 
 
El mercat espanyol compta amb estadístiques de matriculacions des de l'any 1989 i cal 
retrocedir a la crisi de 1993 per trobar un registre de matriculacions tan baix, ja que en 
aquell període van ser 792.590 els turismes i vehicles tot terreny comercialitzats a 
Espanya. 
 
Aránzazu Mur, responsable de l'Àrea Econòmica de la patronal dels fabricants (Anfac), 
en la seva crida per a 2013 ha considerat que el PIVE ha estat una injecció en la 
confiança del consumidor, que en els últims mesos ha visitat amb afluència els 
concessionaris. 
 
Un dels efectes més importants d'aquest Pla ha estat la seva repercussió directa a la 
butxaca de l'usuari, perquè ha pogut adquirir un vehicle en les millors condicions 
econòmiques de la història, tenint a més un reflex directe en la contenció de l'IPC. 
 
Juan Antonio Sánchez Torres, president de Ganvam, ha assegurat que amb les dades 
del Pla, "acomiadem l'any amb més optimisme que no el varem començar", perquè el 
PIVE ha aconseguit temperar la pèrdua de teixit empresarial en les seves xarxes, on en 
aquests cinc anys de llarga crisi s'han quedat pel camí més de "3.500 pimes i 40.000 
llocs de treball". 
 
De la seva banda, el president de la patronal dels concessionaris (Faconauto), Jaume 
Roura ha considerat que el PIVE ha complert de sobre els objectius i per això 
consideren "absolutament necessari que continuï estant en vigor en 2013" "Els 
concessionaris ?seguiran treballant perquè els clients es beneficiïn de les millors 

 3

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2013/01/02/2012-lany-que-ha-deixat-menys-pluja-girona-del-segle-xxi/597855.html


condicions de la història per adquirir un cotxe", xifrant els seus esforços en els 4.000 
euros per vehicle. 
 
En la mateixa línia, el president del Gremi del Motor, Miquel Donnay va indicar que "les 
vendes de vehicles nous continuen caient i serà del tot imprescindible que una ajuda de 
les característiques del PIVE segueixi vigent durant el 2013 si es vol seguir recuperant 
la confiança dels compradors". 
 
Fins el 30 per cent de la xarxa de concessionaris d'automòbils a Espanya "no seguirà" 
l'any 2014, segons va assegurar el president de l'Associació Nacional d'Importadors 
d'Automòbils, Camions, Autobusos i Motocicletes, Germán López Madrid, que calcula 
que es perdran 1.000 llocs de treball. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Divendres 4 de gener de 2013 
 

• Girona tanca l'any 2012 amb 59.889 desocupats 
 

Girona suma sis anys consecutius de creixement de l'atur. El 2012 es va tancar amb 
59.889 persones registrades a les Oficines de Treball. Tot i la caiguda mensual de la 
desocupació coincidint amb la campanya de Nadal -al desembre l'atur registrat va caure 
de 698 persones-,en el darrer any el nombre d'aturats s'ha incrementat en 1.269. 
 
La xifra només reflecteix aquelles persones sense feina apuntades als serveis públics 
d'Ocupació, on deixen d'acudir moltes persones que han esgotat les prestacions o que 
han deixat de buscar feina, per exemple, per tornar a estudiar. D'altra banda, les llistes 
de l'atur tampoc incorporen aquells aturats exclosos que segueixen cursos de formació. 
 
Les dades d'afiliació a la Seguretat Social, un altre dels indicadors del mercat laboral, 
mostren una dinàmica més perversa del mercat laboral a Girona. A finals d'any, hi havia 
265.511 gironins cotitzant a la Seguretat Social, 11.564 persones menys que fa un any. 
Entre assalariats (10.663) i autònoms (901), l'economia gironina va destruir prop d'un 
miler de llocs de treball al mes durant el 2012. 
 
Experts del mercat laboral també apunten que part d'aquestes baixes han passat a 
l'economia submergida a causa, entre d'altres, de la desaparició del règim especial 
d'empleats de la llar. L'objectiu del pla del Govern era regularitzar aquest sector, 
assimilant-lo al règim general, però va fracassar i va acabar expulsant del sistema part 
de les persones que estaven donades d'alta en l'antic règim especial. 
 
El sector serveis és el que concentra un nombre més elevat de desocupats a les 
comarques gironines, gairebé dues terceres part del total. A finals de desembre, en 
registrava 37.309, gairebé 2.000 més que un any abans. Per contra, cal destacar el 
descens anual de l'atur als sectors de la indústria (-49) i de la construcció (-865). 
 
Per gèneres, les dones han estat les grans damnificades de l'increment de la 
desocupació a Girona. Les aturades es van incrementar en 1.539 els últims dotze 
mesos, mentre que l'atur masculí s'ha reduït en 270 persones en el mateix període. 
 
Al llarg de 2012, es van firmar a Girona 180.854 contractes laborals, 7.305 menys que 
l'any anterior. El 87 per cent de la contractació va ser temporal. 
 
L'atur registrat a Catalunya va baixar al desembre en 5.135 persones respecte del mes 
anterior, per tant, el nombre de desocupats al final de 2012 es va situar en 646.956 
persones, un 5,33 % més que el 2011. 
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En el conjunt d'Espanya, l'atur va descendir al desembre en 59.094 persones respecte 
al novembre, per això el total de desocupats al tancament de 2012 es va situar en 
4.848.723, un 9,64 % més respecte al 2011. Malgrat que és la millor dada registrada 
en un mes de desembre en tota la sèrie històrica a Espanya, en el conjunt de 2012 
l'atur es va incrementar en 426.364 persones. 
 
Al tancament de 2012, l'atur va pujar en 16 comunitats autònomes. El País Basc i 
Castella- la Manxa van ser els territoris que van experimentar un creixement més alt de 
la desocupació, per damunt, totes dues, del 16 per cent. Les Balears (-2,3%), és l'única 
autonomia on baixa l'atur. 
 
En el conjunt de l'Estat, la ?Seguretat Social va perdre gairebé 800.000 afiliats el 2012, 
fins a situar el nombre de cotitzants en 16,5 milions, tornant a nivells de 2003. 
Paral·lelament a aquest descens, ha augmentat el nombre de pensionistes fins a prop 
dels 9 milions. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dilluns 7 de gener de 2013 
 

• Els comerciants gironins preveuen vendre un 2% menys durant aquesta 
campanya de rebaixes d'hivern 

 
Els comerciants gironins tenen dipositades totes les seves esperances en la campanya 
de descomptes que comença avui, dilluns, amb rebaixes d'entre el 20 i el 50% i fins al 
70% en determinats productes de les grans superfícies. Des de l'Associació Girona 
Centre Eix Comercial auguren una davallada del 2% en les vendes respecte l'any passat 
tot i que preveuen que cada gironí gastarà de mitjana entre 90 i 100 euros. La roba, el 
calçat i els objectes de la llar seran alguns dels productes estrella d'aquestes rebaixes 
d'hivern. "Hem de ser optimistes i, de moment, ja hem notat que els ciutadans reserven 
part dels seus estalvis per a les rebaixes" assegura el president de l'associació, Josep 
Maria Noguer. 
 
El petit comerç de Girona té "esperança i fe" en aquesta campanya de rebaixes 
d'hivern. Segons el president de l'associació Girona Centre Eix Comercial, Josep Maria 
Noguer, gran part dels ciutadans gironins han reservat una part del seu pressupost de 
les compres de Reis i tenen previst destinar-ho a les rebaixes d'enguany. "Hem notat 
que hi ha hagut una aturada de les vendes durant aquests últims dies, esperem que la 
campanya de descomptes funcioni com un revulsiu", ha assenyalat. 
 
Les rebaixes a Girona comencen amb descomptes que oscil·len entre el 20 i el 50% tot 
i que a les grans superfícies es poden trobar determinats productes amb descomptes 
del 70%. "Preveiem que sigui una campanya com l'any anterior o que, com a molt, 
caiguin un 2% les vendes", ha explicat Noguer. Segons les dades aportades per 
l'associació que agrupa uns 300 comerços gironins, cada ciutadà es gastarà una mitjana 
d'entre 90 i 100 euros. "Anys anteriors la mitjana es trobava entre 100 i 110 euros", ha 
recordat el president. 
 
Com és tradicional, la roba, el calçat i els objectes de la llar tornaran a ser alguns dels 
productes estrella més demanats d'aquesta campanya. "La majoria de les vendes estan 
relacionades amb l'àmbit tèxtil i els xecs regal són un element cada cop més utilitzat", 
ha comentat Noguer. 
 
A diferència de l'any passat quan les rebaixes van caure en dissabte (dia comercial per 
excel·lència), aquesta campanya 2013 comença en dilluns. No obstant això, els 
comerciants esperen mantenir les mateixes xifres de facturació de l'any passat. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dilluns 7 de gener de 2013 
 

• Els ciutadans de Girona acumulen 4,7 milions d'euros en impagament 
d'impostos 

 
L'Ajuntament de Girona té pendents de cobrar prop de 4,7 milions d'euros de ciutadans 
que encara no han pagat els impostos corresponents. En l'exercici de l'any 2012, el 
consistori tenia previst recaptar en impostos prop de 39 milions d'euros. En els períodes 
previstos per al pagament dels tributs municipals i, amb posterioritat, el consistori va 
cobrar fins al mes de novembre un total de 33 milions d'euros, que suposa un 84,5% 
del total previst. 
 
La regidora d'Hisenda de Girona, Maria Àngels Planas, explica que del 15,5% que falta 
per pagar, hi ha un 3,15% que correspon als ciutadans que han sol·licitat fer el 
pagament de manera fraccionada i evitar així pagar determinats tributs d'un sol cop o 
bé ajornar-ne el pagament fins aquest any amb uns interessos de demora, segons la 
quantitat. Això suposa que l'any passat els impagaments van suposar un 12% del total. 
Planas puntualitza, però, que els impagaments no provenen només de l'exercici del 
2012, sinó que s'arrosseguen d'anys anteriors i que s'han anat acumulant fins a arribar 
a aquests 4,7 milions d'euros. 
 
Malgrat això, Planas considera que els ciutadans de Girona "són bons pagadors" i 
subratlla la bona predisposició d'aquelles famílies que veuen complicat fer front al 
pagament de cop dels tributs a sol·licitar el fraccionament per poder-hi fer front al llarg 
de l'any. La responsable municipal destaca els passos que s'han fet en els últims 
exercicis per facilitar-ne el pagament, com és el cas que ara es permet pagar en tres 
terminis, abonant el 20% del total a l'inici, un 40% en la segona entrega i el 40% 
restant en la següent. Durant l'exercici del 2011, el pagament fraccionat només es 
permetia fer-lo en dos terminis i s'havia de pagar el 60% de l'impost en el període 
voluntari i un 40% mesos més tard. La situació econòmica de moltes famílies i la 
necessitat de fer front a múltiples despeses han provocat que augmentin les llars que 
sol·liciten el pagament fraccionat dels tributs. 
Ampliar la notícia: El Punt Avuui  
 
 

Dilluns 7 de gener de 2013 
 

• Cada gironí es gastarà uns 90 euros a les rebaixes 
 

Cada gironí es gastarà de 80 a 90 euros de mitjana a les rebaixes d'hivern, que tot just 
comencen oficialment demà. Aquesta és la previsió que es fa des de diversos àmbits 
comercials, entre ells, la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC), que a nivell 
estatal, fa una predicció de 80 euros per cap. 
 
Pel que fa als descomptes, el delegat de la CCC a les comarques gironines, Oriol Calvo, 
apunta que la mitjana se situarà entre el 30 i el 40% de descompte, tot i que pot ser 
que en algun producte puntual aquesta arribi al 70%. 
 
El president de l'Associació Girona Centre Eix Comercial, Josep Maria Noguer, considera 
"imprevisible" l'actuació del client amb les rebaixes, que apunta que seran esglaonades. 
Entre un 20 i un 40% arribant al 50% en alguns productes. "Hi ha una conjuntura 
econòmica com l'any passat i els símptomes són més o menys semblants", va dir 
Noguer, que va insistir que durant aquesta campanya de Nadal els comerciants també 
havien fet sacrificis per no apujar preus. "Hem de ser positius a veure si enlairem el vol 
i fem fora la crisi", va afegir-hi. 
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Des d'una perspectiva més optimista, el gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà, apunta 
que es preveu que les rebaixes arrencaran "molt bé" en aquest centre comercial on, 
precisament, durant el mes de desembre s'ha mantingut la xifra de més d'un milió de 
visitants que és habitual en aquest mes de l'any al centre. 
 
Segons Jordà, les rebaixes "començaran altes" a l'Espai Gironès, amb reduccions del 40 
al 50% des del primer dia. "Crec que també es fruit d'aquesta crisi el fet que les 
rebaixes deixin de ser allò de començar fluixets per anar augmentant; i això beneficia el 
consumidor", explica Jordà. A l'Espai Gironès, es calcula que la mitjana que es gastarà 
el client oscil·larà entre els 90 i els 100 euros, un pèl més alta que a la resta. 
 
D'altra banda, des de PIMEC Comerç no són gaire optimistes en les seves previsions de 
cara a les rebaixes i auguren una campanya pitjor que la del 2012. Constaten també 
que els descomptes oscil·laran entre el 40% i el 60% i que la primera setmana serà la 
més forta en vendes. Pel que fa a la campanya de Nadal, PIMEC Comerç afirma que el 
volum de vendes en el petit comerç ha caigut un 12% i que aquest descens ve marcat 
per la pujada de l'IVA, l'eliminació de la paga extraordinària dels funcionaris i, sobretot, 
l'atur. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimecres 9 de gener de 2013 
 

• Un de cada cinc gironins de més de 50 anys inscrits al programa Reinicia't 
ha trobat feina 

 
Un de cada cinc gironins de més de 50 anys apuntats al programa Reinicia't per a la 
inserció laboral han aconseguit contractes laborals en els últims dos anys, principalment 
als sectors de la neteja i el transport. Aquesta iniciativa de l'Ajuntament de Girona ha 
revelat com de necessari és, per a molts ciutadans, buscar estratègies per fugir de 
l'atur: al llarg d'aquest temps el nombre d'apuntats s'ha disparat fins als 282, 42 
persones més de les previstes. 
 
Els sol·licitants del Reinicia't són majoritàriament persones que s'han quedat sense 
feina i tenen dificultats per tornar-se a reinserir al món laboral a causa de la seva edat i 
d'una escassa formació acadèmica. El Servei Municipal d'Ocupació de l'Ajuntament de 
Girona va decidir crear un programa (finançat amb fons de la Generalitat i d'Europa) 
amb l'objectiu de formar i orientar els inscrits, i dotar-los de més recursos per tornar a 
treballar. 
 
El programa inclou activitats com la confecció d'un bon currículum, pautes per actuar 
davant d'una entrevista de selecció, tècniques d'habilitats comunicatives i una formació 
professional específica per fer tasques com la de monitor de menjador, manipulació 
d'aliments o la teleassistència. 
 
La directora del Servei Municipal d'Ocupació, Eva Fortià, va explicar que les prop de 300 
persones apuntades des de 2011 tenen totes un perfil similar: són de mitjana edat amb 
escassa qualificació acadèmica, una falta de domini d'eines digitals i, sobretot, un baix 
nivell d'autoestima. "Quan algú ha estat dotze mesos a l'atur, la part emocional es veu 
afectada", va asseverar Fortià. 
 
Per abordar aquest aspecte, el programa també ofereix una activitat d'intel·ligència 
emocional i de definició d'objectius professionals, a més de fer tutories individuals. 
 
La regidora d'Empresa i Ocupació de l'Ajuntament, Marta Madrenas, va destacar que les 
grans fortaleses de la gent apuntada al programa són una experiència professional 
elevada, uns hàbits de treball consolidats, un alt nivell d'implicació en la formació i en la 
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permanència en el programa. També una actitud proactiva, responsable i de compromís 
davant la feina. 
 
Segons Madrenas, "la prioritat ara mateix és l'ocupació. És el que necessitem per treure 
la gent de l'atur. Si això genera un benestar a la persona, aquest benestar és el que 
després es trasllada a la societat". 
 
Gairebé un 20% dels inscrits prové del món de la construcció, un dels més afectats per 
la crisi. També venen de l'hostaleria i de les activitats administratives. Ara bé, les feines 
de neteja, transport, administratiu, cambrer i cuiner són les que fins ara han tingut més 
sortida. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 9 de gener de 2013 
 

• Treballador de 50 anys busca feina 
 

Un dels col·lectius més afectats per l'atur a Girona és el de les persones més grans de 
cinquanta anys. Són treballadors en molts casos amb una llarga experiència 
professional i laboral i que, de cop i volta, s'han trobat al carrer i ara necessiten 
"reinventar-se", segons les paraules de la directora del Servei Municipal d'Ocupació de 
l'Ajuntament de Girona, Eva Fortià. Les últimes estadístiques a la capital gironina, 
segons dades de l'Observatori de Girona, es remunten a l'octubre passat, en el qual un 
18,53% del total dels desocupats (7.556) tenien més de 55 anys i un 14,62%, entre 45 
i 54. 
 
És un col·lectiu nombrós i amb dificultats per trobar feina, afirmava també la tinent 
d'alcalde i regidora d'Ocupació i Empresa, Marta Madrenas, durant la presentació del 
balanç del programa Reinicia't, que entre el 2011 i el 2012 va dur a terme el consistori 
gironí per a l'acompanyament a la inserció laboral de persones més grans de cinquanta 
anys. En total, durant aquest període, van participar en algun programa 282 persones, 
de les quals 58 (un 20%) van aconseguir un contracte laboral, ja fos de caràcter 
puntual (un o dos dies) o més llarg. 
 
En la majoria dels casos d'aquest programa d'inserció, es tractava de persones amb 
hàbits de treball consolidats, un alt nivell d'implicació en la formació, experiència 
professional i laboral elevada i amb una actitud proactiva, responsable i de compromís. 
Per contra, els seus punts febles són l'escassa qualificació acadèmica, un baix nivell 
d'autoestima a causa del llarg temps a l'atur, falta de competència digital i poca 
flexibilitat i disponibilitat davant de l'opció de canvi de perfil professional. Les principals 
mancances es van combatre amb el programa a través d'activitats i actuacions, com ara 
alfabetització digital i tècniques de recerca de feina. Pel que fa als orígens laborals, un 
19,9% dels participants provenien del sector de la construcció -un dels més afectats per 
la crisi-; un 12,4%, de l'hostaleria, a causa de la molta rotació del personal; un 11%, 
d'activitats administratives i serveis auxiliars, i un 10,3% d'activitats a les llars. El 
programa destaca que un dels sectors que generen més ocupació és el de la neteja 
(19%), seguit del de les tasques administratives i el del transport. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimecres 9 de gener de 2013 
 

• CaixaForum Girona rep més de 131.000 visitants durant 2012 
 

El centre social i cultural de l'Obra Social "la Caixa" a Girona, CaixaForum Girona, va 
rebre en el seu segon any d'existència un total de 131.158 visitants. Entre les diferents 
activitats que van tenir lloc durant l'any passat, la major afluència de públic la van 
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registrar les exposicions, seguides de les activitats educatives, els concerts, les 
activitats familiars, els cicles de conferències i els projectes socials. Després del de 
Barcelona -que ha rebut més de 970.000 visites- el CaixaFòrum Girona és el centre 
social i cultural de l'Obra Social "la Caixa" que ha rebut més persones de tot Catalunya. 
 
Entre les activitats més concorregudes destaquen les exposicions 'Rusiñol, Monet, 
Gauguin, Sunyer. El paisatge a la Col·lecció Carmen Thyssen', 'Maternitats. Fotografies i 
narracions de Bru Rovira'; 'Un altre Egipte. Col·leccions coptes del Museu del Louvre'; i 
'De Dürer a Morandi. Gravats de la Fundació William Cuendet & Atelier de Saint-Prex'. 
 
Pel que fa a la resta de centres de l'Obra Social "la Caixa", CaixaFòrum Barcelona va 
rebre un total de 971.101 visitants al llarg del 2012. En l'any del seu desè aniversari, el 
Centre Social i Cultural de l'Obra Social "la Caixa" a la ciutat de Barcelona va batre el 
seu rècord històric de visitants. CaixaFòrum Madrid va superar els 900.000 visitants 
l'any passat (903.922 visitants), seguit per CosmoCaixa Barcelona (788.176), 
CosmoCaixa Madrid (299.708), CaixaFòrum Palma (261.817), CaixaFòrum Girona 
(131.158), CaixaFòrum Tarragona (79.678) i CaixaFòrum Lleida (77.552). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dijous 10 de gener de 2013 
 

• Més de 131.000 visitants al CaixaFòrum 
 

El Caixafòrum Girona va rebre l'any passat, el segon des de la conversió de la Fontana 
d'Or en el centre cultural de l'Obra Social La Caixa, un total de 131.158 visitants, xifra 
amb la qual supera els altres dos centres territorials de la institució, el de Tarragona 
(79.678) i el de Lleida (77.552), no així el de Palma, que van visitar 261.817 persones 
al llarg del 2012, i molt lluny dels 971.101 del de Barcelona o dels 903.922 de Madrid. 
 
Les activitats que han atret més públic a l'espai gironí han estat les exposicions, 
seguides, segons informa l'entitat, de les accions educatives, els concerts, les propostes 
familiars, els cicles de conferències i els projectes socials. Entre les exposicions, la més 
concorreguda amb diferència ha estat Rusiñol, Monet, Gauguin, Sunyer. El paisatge a la 
Col·lecció Carmen Thyssen, que va tancar diumenge passat havent rebut més de 
39.000 visitants en els quatre mesos que ha estat oberta i ha superat en un miler el 
nombre d'espectadors que van passar pel monestir de Sant Feliu de Guíxols durant la 
mostra d'una altra selecció de paisatges de la col·lecció de la baronessa. La resta 
d'exposicions del Caixafòrum el passat 2012 han estat Maternitats, amb fotografies de 
Bru Rovira; Un altre Egipte, a partir de les col·leccions d'art copte del Louvre, i De 
Dürer a Morandi, amb gravats de la Fundació William Cuendet i l'Atelier de Saint-Prex. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dijous 10 de gener de 2013 
 

• El bitllet de bus puja un 7,7% i ja val 1,40 
 

El canvi d'any ha suposat un increment ponderat del 3,5% del preu dels bitllets dels 
busos que queden integrats dins de l'ATM de Girona. Tot i així, el bitllet senzill ha 
passat de valdre 1,30 euros a costar 1,40 euros, una puja de deu cèntims que suposa 
un increment de gairebé un 7,7%. 
 
Des de Comissions Obreres de les comarques gironines s'ha mostrat el rebuig per 
aquesta puja que va aprovar el consell d'administració d'ATM el 21 de desembre. Des 
del sindicat s'entén que aquesta puja del preu del bitllet senzill "no s'adequa a la 
realitat social en l'actual context de greu crisi econòmica". CCOO demana que es 
compensin aquestes puges amb l'aplicació de mesures com ara descomptes per a les 
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persones amb risc d'exclusió, la integració tarifària amb el tren i l'adaptació de la xarxa 
per poder portar bicicletes. 
 
La pujada de preus a la resta de títols suposa que la targeta de deu viatges passa dels 
10,10 euros als 10,65 euros per als municipis de la zona 1. La T-10/30 passa dels 8,80 
euros que costava l'any passat fins als 9,25 euros que val des de principi d'any, mentre 
que la T-50/30 puja fins als 31,20 euros, 95 cèntims més que no costava durant el 
2012. Per contra la T- mes manté el preu de l'any passat i continua costant 46,15 
euros. Els títols de l'any 2012 es poden fer servir fins a l'1 de març d'aquest any. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dijous 10 de gener de 2013 
 

• El bitllet d'autobús senzill puja un 7,7% a Girona i ara se situa en 1,40€ 
 

Les noves tarifes per viatjar en autobús per Girona constaten la intenció de 
l'Ajuntament de Girona, TMG i l'ATM de potenciar els abonaments en detriment del 
bitllet senzill. Comprar un sol viatge costa ara 1,40 euros, quan durant el 2012 valia 
deu cèntims menys. És un augment del 7,7% que Comissions Obres (CCOO) ja ha 
criticat perquè tot i tenir ser augment "relativament moderat, no s'adequa a la realitat 
social en un context de greu crisi econòmica que patim a les comarques gironines". 
 
Pel que fa als abonaments, les línies de TMG es congelen o tenen lleugers increments. 
La targeta multiviatge amb 22 passis valia 20 euros fa un any i ara manté aquest preu, 
tenint en compte que la pujada de l'IVA marcada pel Govern central, havia provocat 
que, durant el darrer quadrimestre, el cost de la targeta fos de 20,40 euros. El mateix 
passa amb abonaments de 66 viatges, on el preu continua en 48 euros, tot i que amb 
la pujada de l'IVA havia arribat a 48,90 euros. 
 
En canvi, la targeta per a joves de Girona d'entre 13 i 18 anys, té un petit increment. 
L'1 de gener de 2012, un abonament amb 30 viatges valia 6,30 euros, amb l'increment 
de l'IVA va passa a 6,40 euros i ara és ja de 6,50 euros. Pel que fa a la multiviatges de 
120 tiquets, ha passat en un any de 21 euros a 21,50 euros. Pel que fa als abonaments 
de l'ATM tenen també augments de preu. La T-10 que l'1 de gener costava 9,90 euros, 
ara ja val 10,65 euros. La T- MES, que fa un any tenia un preu de 45,30 euros ara té 
un cost de 46,15 euros.  
 
CCOO afirma en un comunicat que no comparteix "aquests increments, sobretot, tenint 
en compte que la nostra proposta era com a mal menor mantenir el preu del bitllet". El 
sindicat recorda que proposava aplicar mesures de descomptes per les persones en risc 
d'exclusió, la integració tarifària amb el tren i l'adaptació de la xarxa ferroviària per tal 
de portar bicicletes, entre altres. D'altra banda, Comissions Obres valora molt 
positivament la posada en marxa del projecte "Fes Edit" a la Universitat de Girona. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 11 de gener de 2013 
 

• Per sota els 3 milions 
 

L'aeroport de Girona va tancar el 2012 amb 2.884.682 viatgers, un 5,4% menys que el 
2011, segons les dades que ahir va fer públiques Aena. Al desembre, per les 
instal·lacions van passar 91.388 persones, un 3,4% menys que el mateix mes de l'any 
passat. D'aquesta manera, es confirma que l'aeroport no va assolir el 2012 la quantitat 
de 3 milions de viatgers, una situació que no es donava des del 2004. De fet, l'any 
passat va ser el més dolent en números de l'aeroport des del 2003. I són gairebé la 
meitat dels 5,5 milions aconseguits com a rècord històric el 2008. 
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Aquestes xifres tenen una doble lectura. D'una banda, continua la pèrdua de viatgers 
iniciada el 2009, sumant el quart any consecutiu amb números vermells. Però de l'altra, 
s'ha atenuat la davallada, percentualment inferior al 2010 i el 2011. L'acord amb les 
institucions va permetre millorar una temporada d'estiu que ha servit per compensar 
uns mesos d'hivern molt fluixos si es comparen amb anys enrere. I des del maig, tots 
els mesos es van recuperar viatgers tret d'aquest últim desembre. Per això, hi ha 
confiança que aquest sigui un símptoma que indiqui uns millors resultats per al 2013, 
amb vista a recuperar el registre dels 3 milions i deixant enrere els números vermells. 
El mateix director de l'aeroport, Lluís Sala, recentment es va mostrar optimista en 
aquest aspecte. 
 
Ryanair ja ha anunciat una temporada d'estiu semblant a la de l'any passat, 
compensant les dues freqüències diàries a Madrid amb noves rutes sobretot als països 
nòrdics, sobretot Suècia i Finlàndia. Transavia repetirà els vols amb Rotterdam i 
Amsterdam, i Wizz Air tornarà a oferir la connexió amb Kíev. A més, s'està en espera de 
si s'hi afegeix alguna companyia més, sobretot el cas de Blue Jet, la nova línia aèria que 
s'estava intentant formar amb l'objectiu principal de recuperar els vols diaris a Madrid. 
 
Precisament, Madrid ha estat la destinació amb més viatgers, amb 131.780 usuaris, 
malgrat que només ha estat operativa poc més de set mesos. Tot seguit vénen Pisa, 
Manchester i Bolonya -entre 108.000 i 112.000 viatgers cadascuna-. Düsseldorf, París i 
Frankfurt s'han situat just per sota, entre els 90.000 i els 100.000 viatgers. 
 
Pel que fa a les operacions, s'han mantingut gairebé igual que el 2011, amb 27.674 
enlairaments i aterratges, tan sols un 0,4% menys. Finalment, les mercaderies han 
tingut un increment notable: han doblat resultats respecte al 2011, amb 133.910 quilos 
transportats. 
 
Quant al global de la xarxa d'Aena, el gestor aeroportuari ha perdut un 5% del 
passatge i ha sumat més de 194 milions de viatgers. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Diumenge 13 de gener de 2013 
 

• El padró, estancat 
 

La població que està empadronada a les comarques gironines ha experimentat, en el 
darrer any, un increment que, si bé en xifres absolutes és de 4.817 persones, 
percentualment és, amb un augment del 0,63%, baix. De manera que, de les 756.810 
persones que estaven empadronades amb data 1 de gener del 2011, es va passar, 
d'acord amb les dades del Instituto Nacional de Estadística, a les 761.627 un any més 
tard, un creixement que, en comparació amb el que s'havia experimentat anys enrere, 
és escàs i fa que s'hagi de descriure la situació d'estancada. 
 
Entre les poblacions que guanyen habitants, cal remarcar, novament, Lloret de Mar, 
amb 555 veïns empadronats més que el 2011. Contràriament, a la mateixa comarca, 
Blanes continua amb el degoteig de pèrdua de població, amb 49 veïns menys. La ciutat 
de Girona exerceix encara el seu atractiu com a capital de la demarcació i passa dels 
96.722 veïns als 97.198, amb un guany de 476 persones. Per la seva banda, Figueres 
reforça el seu lideratge, com a capital de l'Alt Empordà, i va empadronar 497 persones, 
amb què va passar dels 44.765 habitants als 45.262. Per contra, Salt, que fa uns anys 
havia anat guanyant pes poblacional gràcies a la immigració, l'any passat en va perdre, 
justament, a causa de l'efecte de tornada als països d'origen originat per la crisi 
econòmica. Per comarques, totes registren, amb més o menys intensitat, un cert 
creixement, a excepció del Ripollès, que perd 125 habitants. Per sota dels 100 
habitants, hi ha només dos pobles: Meranges (amb 91) i la Vajol (93). 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
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Dimarts 15 de gener de 2013 
 

• Els incentius fiscals mantenen la venda d'habitatges a l'alça a Girona 
 

A principis de 2013 ha desaparegut la desgravació per compra d'habitatge i s'apuja 
l'IVA que grava les transaccions d'habitatge nou -passa del 4% al 10%-, fet que va 
motivar una anticipació de les compres de pisos en el tram final de l'any 2012. Segons 
dades fetes públiques per l'Institut Nacional d'Estadística, a Girona es van vendre 656 
habitatges el mes de novembre, fet que suposa un creixement del 15% respecte a les 
mateixes dades de l'any anterior. 
 
Però els incentius fiscals al mercat immobiliari no van ser suficients per a mantenir la 
mateixa tendència en el conjunt de l'Estat, on al novembre les operacions de 
compravenda van caure un 6,1%, trencant la dinàmica positiva dels tres mesos 
anteriors.   
 
Per a l'economista i director de la consultora Horizone, Julio Gil, la dada de novembre a 
Espanya és "sorprenent" i "inesperada" i la va atribuir a "la intervenció de les entitats 
financeres al mercat". 
 
"Caldrà esperar a veure com es comporta aquest indicador en els pròxims mesos", va 
explicar Gil, ja que amb la dada de novembre "es posa en dubte el repunt esperat per a 
final d'any", cosa que sens dubte es deu també al "deteriorament de la conjuntura 
econòmica". 
 
Per la seva part, el director del Gabinet d'Estudis de pisos.com, Manuel Gandarias, va 
considerar que l'"efecte crida" davant els canvis fiscals no ha compensat la 
"desconfiança generalitzada, la falta de fluïdesa en les operacions hipotecàries, la 
liquiditat en el sistema, la desocupació i l'encara necessari ajust addicional de preus". 
Al seu judici, "l'Executiu haurà de preparar un programa agressiu de mesures per 
potenciar l'activitat, ja que durant els primers mesos de 2013 es poden arribar a 
presentar mínims històrics en transmissions". 
 
Amb les dades publicades relatives al mes de novembre, la compravenda d'habitatges 
es manté molt lluny de les xifres que hi havia en ple "boom" del sector, quan es van 
arribar a superar les 80.000 transaccions mensuals. 
 
La venda d'habitatge nou va disminuir el 6,3 %, fins a les 12.611 unitats, i la de segona 
mà ho va fer un 5,9 % interanual, fins a les 13.044 transaccions. 
 
En aquest context macroeconòmic, el lloguer es perfila com una alternativa a la compra 
d'habitatge. Els seus preus també viuen un ajust que s'ha reflectit durant 2012 en totes 
les capitals de províncies, amb més intensitat que l'any anterior, segons el portal 
immobiliari idealista.com. 
 
Madrid i Sant Sebastià es consoliden com les ciutats amb els lloguers més cars 
d'Espanya, amb 11,1 euros per metre quadrat al mes en els dos casos, seguides per 
Barcelona (10,9) i Bilbao (10,4). A Girona, el preu mitjà se situa en 6,9 euros per metre 
quadrat, després de baixar un 8,9% anual. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dijous 17 de gener de 2013 
 

• L'Ajuntament va rebre 4.518 avisos de veïns durant 2012 
 

L'Ajuntament de Girona va rebre un total de 4.518 avisos de veïns de Girona al llarg de 
l'any 2012. Molts dels avisos es van fer per la pàgina web municipal o per la xarxa 
social Twitter, un canal de comunicació que el Govern està potenciant. Es van rebre 
avisos de totes les temàtiques. No obstant, l'àrea que més interacció va provocar va ser 
la de circulació i senyalització. 
 
També es van rebre molts escrits de veïns sobre el manteniment de les zones verdes i 
els jardins. Una tercera temàtica va ser la neteja viària i en quarta posició diferents 
aspectes relacionats amb l'urbanisme de la ciutat. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dijous 17 de gener de 2013 
 

• Girona tanca el 2012 amb l'augment més baix d'aturats 
 

L'any 2012 es va tancar a la ciutat de Girona amb 7.565 aturats, un 2,51% més que a 
finals de l'any anterior. Aquesta xifra, tot i suposar un altre augment del nombre de 
gent que no té feina, representa l'increment més baix des que va començar la crisi, el 
2008. Llavors, la xifra d'aturats va experimentar un gran creixement (64%) i la 
tendència a l'alça s'ha mantingut en els anys següents: un 29,72% d'aturats més el 
2009, un 3,82% el 2010 (l'any que es va implantar el pla de Zapatero) i un 11,31% el 
2011. Per això, aquest augment del 2,51% del 2012, que en xifres absolutes suposa 
que hi ha 185 persones més a l'atur que fa un any, és el creixement més baix que hi ha 
hagut en els últims cinc anys. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dijous 17 de gener de 2013 
 

• El TAV fa créixer un 36% el nombre de seients a la línia de Girona 
 

Amb el TAV s'ha multiplicat l'oferta comercial entre Figueres, Girona i Barcelona. Els 
divuit serveis diaris d'AVE i Avant han fet augmentar fins a un 36% aproximadament el 
nombre de seients disponibles per fer aquest recorregut, un dels que tenen més usuaris 
de tota la xarxa ferroviària de mitjana distància de l'Estat espanyol. Fins ara Renfe 
oferia prop de 20.000 seients diaris al corredor Portbou- Barcelona en els dos sentits. 
D'aquests, uns 15.600 corresponen als quinze trens diaris per cada sentit de mitjana 
distància, on amb el comboi doble hi ha disponibles 520 places per trajecte. Els prop de 
4.200 restants corresponen als setze trens diaris de regionals que paren a totes les 
estacions, vuit per sentit al dia. Ara els serveis AVE i Avant afegeixen a aquestes xifres 
7.146 seients més, ja que cada un dels divuit trens diaris té 397 places. D'aquesta 
manera, ara hi ha uns 27.000 seients cada dia, 13.500 en cada sentit. 
 
La incògnita ara és saber fins a quin punt aquest augment d'oferta anirà acompanyat 
d'un augment de la demanda. O sigui, fins a quin punt els viatgers del TAV seran antics 
usuaris dels de mitjana distància i regionals, o si es tractarà en un percentatge elevat 
de nous usuaris que abans no viatjaven en tren. D'aquesta evolució dependrà la futura 
programació de serveis en les dues vies. A l'abril està previst que s'estrenin els serveis 
internacionals entre Barcelona i Lió i París sense haver de transbordar a l'estació de 
Figueres- Vilafant. Això repercutirà en alguns ajustos horaris o de freqüències en l'alta 
velocitat, tal com ha reconegut Renfe, que fins i tot no descarta destinar més trens al 
servei Avant si hi ha demanda. Per la seva banda, la Generalitat ha explicat també que 
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esperarà mig any aproximadament a redefinir la programació dels mitjana distància i 
regionals, en funció de l'impacte del TAV. 
 
De fet, superposant els serveis d'alta velocitat i de via convencional, en algunes franges 
horàries coincideixen un servei de cada, mentre que en d'altres gairebé no hi ha trens 
disponibles. El temor de molts usuaris és que s'aprofitin algunes d'aquestes 
duplicacions per eliminar serveis de mitjana distància, que a part de ser més econòmics 
donen servei a moltes altres estacions. De fet, Girona i Figueres representen la meitat 
dels viatgers de la línia: el 2010, dels prop de 4,5 milions d'usuaris, 1,3 feien el 
recorregut Girona- Barcelona; i el Figueres- Barcelona i Girona- Figueres tenien prop de 
mig milió d'usuaris cadascun. La resta és d'estacions intermèdies com ara Caldes o Sils, 
entre 400.000 i 500.000 viatgers a l'any cada una, i que no tenen accés al TAV. 
 
La línia entre Barcelona i Portbou és un dels corredors de mitjana distància més 
importants de Renfe, i sense comptar els sistemes de rodalies. Segons les dades de la 
companyia, el 2011 va tenir 4.855.000 viatgers, més que els prop de 4,5 milions del 
2010 i els 4,6 milions del 2009. El 2008 es manté com el rècord històric, amb més de 
4,9 milions. Aquestes xifres segurament augmentaran amb la posada en servei de l'alta 
velocitat, i són molt superiors a les que hi ha, per exemple, a la línia de Tarragona i 
Tortosa, amb 2,6 milions el 2010. A la línia que arriba a Lleida passant per Tarragona hi 
van viatjar 2,2 milions, i passant per Manresa, cap a 400.000 persones. 
 
El TAV està canviant ja la mobilitat entre Figueres, Girona i Barcelona, tant l'ocasional 
com la quotidiana. La reducció de temps i la qualitat del servei que ofereix l'alta 
velocitat afavorirà un transvasament de viatgers des de la línia convencional, però 
també des del vehicle privat per carretera. De fet, des de Renfe el gerent del corredor 
nord-est i mediterrani, Félix Martín, explicava la setmana passada que l'objectiu és 
atraure sobretot persones que fins ara utilitzaven el vehicle privat: gent per a qui el 
tren no era còmode, no s'adequava als seus horaris o el temps de trajecte era massa 
elevat. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Divendres 18 de gener de 2013 
 

• La UdG desena en productivitat en recerca, a l’Estat 
 

La Universitat de Girona (UdG) és la desena quant a productivitat de recerca dels 
quaranta-vuit centres públics de l'Estat en ensenyament superior, segons el rànquing 
que acaba de publicar la Universitat de Granada a la revista Psicothema. La UdG és la 
33a universitat en dimensions, però, segons el rànquing, la quarta en projectes 
d'investigació i recerca, i la vuitena en articles publicats en revistes indexades. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dissabte 19 de gener de 2013 
 

• Cau un 3,5% el nombre de delictes i faltes a Girona 
 

El nombre de delictes i faltes comesos a Girona durant el 2012 ha disminuït un 3,5% 
respecte l'any anterior. Aquest 2012 també s'han reduït més d'un centenar les faltes i 
delictes contra el patrimoni, han caigut els robatoris amb força a domicilis i s'han 
registrat 15 estrebades menys. Els fets delictius contra les persones també s'han reduït 
un 17,2 % i s'ha notat una gran disminució en el nombre de denúncies per infraccions 
de trànsit passant de les 40.366 l'any 2011 a les 28.845 de l'any passat. "Es tracta 
d'unes bones xifres si les comparem amb altres capitals catalanes i considerant l'actual 
situació desfavorable que vivim", ha assegurat el cap de la policia municipal de Girona, 
Josep Palouzié. 
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Palouzié ha destacat que, per "tercer any consecutiu", han disminuït el nombre de 
delictes i faltes que es cometen a la ciutat de Girona. En concret, l'any 2010 es van 
registrar 8.914 delictes i faltes, l'any 2011 8.239 i l'any passat es va arribar als 7.945. 
Aquesta disminució suposa una reducció del 3,5% respecte l'any 2011. "Aquestes xifres 
no serien possibles sense el suport i col·laboració de tots els cossos que treballen a la 
ciutat", ha assegurat el cap de la Policia Municipal de Girona. 
 
D'altra banda, també han caigut el nombre de fets delictius contra el patrimoni passant 
dels 6.492 als 6.384 i els robatoris amb força a domicilis que han caigut des dels 240 
del 2011 fins als 204 del 2012. Seguint amb aquesta línia, també s'han reduït el nombre 
de robatoris a establiments gironins. En aquest cas, la policia municipal de Girona va 
registrar 96 robatoris a establiments l'any 2011 i l'any passat només es va arribar als 
92. 
 
El cos policial gironí també ha registrat una caiguda del 17,2% dels delictes i faltes 
contra les persones. L'any 2011 es van comptabilitzar 479 fets delictius i l'any passat 
només van arribar fins als 397, 82 fets delictius menys. D'estrebades al carrer també 
n'hi ha hagut menys, en concret 15 menys que el 2011. 
 
Pel que fa a seguretat i accidentalitat viària, Palouzié s'ha mostrat "molt satisfet" davant 
la reducció d'accidents i de denúncies per infraccions de trànsit a la ciutat. Després que 
el 2010 es registrés un increment dels accidents amb víctimes enfilant-se fins als 476, 
l'any 2011 es van reduir fins als 450 i aquest 2012 també han disminuït fins als 401. En 
total, la Policia Municipal de Girona ha comptabilitzat 1.253 accidents (sense víctimes), 
una xifra inferior als 1.337 accidents que es van produir durant el 2011. "Considerem 
que són resultats positius si tenim en compte l'increment en l'accidentalitat que s'ha 
produït a altres capitals catalanes", ha apuntat Polouzié. 
 
En aquesta línia de reducció també han caigut el nombre de denúncies per infraccions 
de trànsit. L'any 2011 els policies locals van aixecar 40.366 denúncies i l'any 2012 
només han arribat a les 28.845. 
 
Finalment, el cap de la Policia Municipal de Girona ha donat a conèixer les dades sobre 
convivència ciutadana. A grans trets, des de l'1 de gener del 2012 i fins al 21 de 
novembre que es van aplicar les noves ordenances de civilitat de la ciutat, es van 
registrar 906 denúncies per conductes incíviques i des del 21 de novembre i fins al mes 
de desembre del 2012 es van comptabilitzar 144. Durant tot el 2012 s'han 
comptabilitzat 1.050 denúncies, de les quals 41 fan referència a la ingesta d'alcohol a la 
via pública, 164 per orinar al carrer, 295 per causar aldarulls, 148 relacionades amb 
animals de companyia, 403 per prendre estupefaents o drogues a la via pública i 175 
més incompliments varis. 
 
Palouzié ha insistit en que es tracten d'unes bones xifres tot i que no ha dubtat en 
assegurar que els policies municipals continuaran "treballant més" per prevenir 
qualsevol acte delictiu a la ciutat. "Crec que hem demostrat que som capaços de fer 
més amb menys i això dóna més valor al nostre treball." 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dilluns 21 de gener de 2013 
 

• La policia de Girona fa més controls d’alcoholèmia però baixen els positius 
 

La policia municipal de Girona continua augmentant els controls de velocitat, 
alcoholèmia i documentació a dins de la ciutat. Especialment els que busquen detectar 
els conductors que estan al voltant sota els efectes de l'alcohol. Des que l'equip de 
govern de CiU va entrar al govern la quantitat de controls d'aquest tipus s'ha multiplicat 
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per dos. L'any 2010 es van fer 2.270 controls, mentre que el 2011 van ser 4.292 i l'any 
passat la quantitat es va enfilar fins als 4.619.  
 
Tot i que hi ha aquest increment de controls, han baixat el total de positius. Mentre 
l'any 2011 es van atrapar 446 conductors que conduïen sota el efectes de l'alcohol, 
l'any passat la xifra es va  reduir a 337, tot i que es van controlar més de 300 xofers 
més que l'any anterior.  
 
El regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública de Girona, Joan Alcalà, explica que 
l'increment de controls no té cap intenció recaptatòria. Segons el representant 
municipal, l'objectiu és assegurar-se que els conductors compleixen les normes de 
circulació i no posen el perill la seguretat de tercers ni la seva. A més, defensa que 
aquests operatius es puguin fer a totes hores, no només al vespre. En aquest sentit, 
recorda que s'ha enxampat persones a totes hores que conduïen un cotxe tot i anar 
beguts. 
 
Pel que fa als controls de velocitat, la tendència també és a l'alça respecte de fa dos 
anys, tot i que les dades són difícils de comparar perquè el dispositiu va estar un temps 
sense funcionar perquè s'estava reparant. Mentre que ?l'any 2010 la quantitat de 
controls de velocitat va quedar-se en 15.446, l'any següent la quantitat va pujar fins a 
90.803. 
 
Pel que fa a l'any 2012, la xifra hauria estat similar o superior segons es podria veure 
en els mesos en què va funcionar l'aparell. No obstant això, al final només han estat 
49.517. Val a dir que actualment el radar ja torna a funcionar amb tota normalitat. De 
la mateixa manera que amb les proves d'alcoholèmia, Joan Alcalà apunta que 
l'Ajuntament de Girona està implantant diferents mesures per millorar la fluïdesa en la 
circulació de vehicles però remarca que els conductors han de respectar els senyals de 
trànsit. 
 
El representant municipal de l'àrea de Seguretat ha posat de manifest que aquest any 
el nombre de controls de velocitat amb radar s'incrementaran. De fet, entre les 
mesures per incrementar la fluïdesa hi ha l'eliminació d'alguns ressalts, la sincronització 
de semàfors i l'augment de la velocitat permesa en alguns carrers. "Això no vol dir que 
es puguin infringir les velocitats", remarca Joan Alcalà. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dilluns 21 de gener de 2013 
 

• Cau un 3,5% el nombre de delictes i faltes a Girona 
 

El balanç del 2012 de la Policia Municipal de Girona determina que durant l'any passat 
va disminuir un 3,5% el nombre de delictes i faltes comesos a Girona. Segons les 
dades, que va presentar ahir el cap de la policia, Josep Palouzié, durant la diada de la 
Policia Municipal de Girona, per tercer any consecutiu s'ha reduït el nombre de fets 
delictius. Durant el 2010 es van registrar 8.914 denúncies, mentre que el 2011 n'hi va 
haver 8.239 i el darrer, 7.945. Palouzié va destacar que aquesta feina no podria ser 
possible sense la col·laboració "cabdal" de la resta de forces i cossos de seguretat que 
treballen a la ciutat. "La finalitat és aconseguir una Girona més segura", diu. Per la seva 
banda, el nombre de delictes contra el patrimoni es va reduir de 6.492 el 2011, als 
6.384 el 2012. Van fer un esment especial als robatoris amb força als domicilis, el 
nombre dels quals ha caigut de 240 el 2011 als 204 el 2012. Així mateix, l'any passat es 
van cometre 92 robatoris amb força en establiments comercials a Girona, un lleuger 
descens respecte a les dades anteriors, quan se'n van produir 96. Pel que fa al nombre 
de delictes contra les persones, el 2012 va caure un 17,2% respecte al 2011, i va 
passar dels 479 als 397, cosa que representa 87 fets delictius menys. A manera 
d'exemple, de 70 estrebades que hi va haver durant el 2011, s'han passat a les 55 
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durant l'any passat. Palouzié diu que "entén que són resultats molt positius considerant 
l'entorn força desfavorable, social i econòmicament". El cap de la policia de Girona 
també va remarcar el fet que el 2011 els agents van haver d'atendre 1.337 accidents 
de trànsit a la ciutat, en canvi, el 2012 en van atendre 1.253. La seqüència dels últims 
tres anys indica que s'ha reduït el nombre de ferits, que ha passat dels 476 el 2010, a 
450 el 2011 i, finalment, a 401 el 2012. Durant l'any passat es va registrar una víctima 
mortal, com a conseqüència d'un xoc entre un camió i una moto al pont de Fontajau. El 
responsable policial destaca que aquests resultats són positius si es comparen amb 
altres capitals catalanes, on l'accidentalitat ha augmentat. El nombre de denúncies per 
infraccions de trànsit també ha caigut "d'una manera dràstica", diu el cap gironí, ja que 
les estadístiques confirmen que en el 2011 es van fer 40.366 denúncies, mentre que el 
2012 se'n van fer 28.941, que representa una reducció del 28,4%. "Amb aquests 
números demostrem que l'única finalitat de les denúncies de trànsit és millorar la 
seguretat ciutadana i augmentar la normalitat circulatòria", argumenta. 
 
A la recta final del discurs, Palouzié va voler destacar la lluita contra les conductes 
incíviques que "malmeten la normal convivència dels ciutadans a través de la nova 
ordenança de civilitat, que ha comportat un abans i un després en la nostra actuació". 
Abans de l'entrada en vigor de l'ordenança, el 21 de novembre, s'havien posat 906 
denúncies, i a partir de llavors fins al 31 de desembre, el nombre ha augmentat fins a 
144 en un mes i mig. 41 d'aquestes són per consumir alcohol a la via pública a partir de 
la nova ordenança, 164 per miccions, 295 per aldarulls, 148 relatives a gossos, 175 a 
locals per diversos incompliments i 403 per tinença i consum de drogues a la via 
pública. 
 
Durant l'acte, el regidor de seguretat, Joan Alcalà també es va referir a l'ordenança 
assegurant que volen assolir la "tolerància zero amb l'incivisme, perquè la ciutat sigui 
un espai de llibertat i convivència. El treball que s'ha fet en els diversos àmbits ha estat 
molt important", diu Palouzié, que considera que "encara cal esforçar-nos més en l'any 
que iniciem per aconseguir una ciutat més amable i acollidora". El cap de la policia va 
destacar la tasca del seu equip que tot i la situació social i econòmica "han fet més per 
menys, i això dóna més valor al nostre treball". En aquest sentit, l'alcalde, Carles 
Puigdemont, va destacar que la Policia Municipal ha acabat l'any "amb un full de serveis 
impecable". 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Divendres 25 de gener de 2013 
 

• Girona tanca l'any 2012 amb 91.500 desocupats i una taxa d'atura del 
24,2% 

 
L'atur es va tornar a disparar a Girona en el quart trimestre de 2012, any que es va 
tancar amb 91.500 desocupats i una taxa d'atur del 24,22% de la població activa. Són 
dades de l'EPA fetes públiques ahir, que constaten un creixement anual de 2.100 
aturats. Es tracta d'un creixement moderat que amaga part de la realitat: En dotze 
mesos es van destruir 6.400 llocs de treball i ha seguit augmentant el nombre de 
gironins que decideixen deixar de buscar feina, ja sigui per passar a una situació 
d'inactivitat o per marxar del país. En només dos anys, la població activa gironina ha 
baixat de 22.300 persones. 
 
En el conjunt de Catalunya, el nombre d'aturats va arribar als 885.100 al quart 
trimestre de l'any 2012 i la taxa d'atur es va situar en el 23,94% de la població activa. 
Mentrestant, en el conjunt de l'Estat, la taxa d'atur es va enfilar fins al 26,02 % de la 
població activa, fet que significa que hi ha gairebé 6 milions de persones més grans de 
16 anys que estan disponibles per treballar i busquen feina sense èxit, la xifra de 
desocupats més alta de la història. 
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A Espanya, alhora que ha crescut la desocupació ha baixat l'ocupació, de tal forma que 
hi ha 16.957.100 persones que tenen una feina per compte propi o aliena, fet que 
suposa retrocedir als nivells de fa una dècada, ja que des del primer trimestre de 2003 
no era tan baix el nombre de gent amb feina. 
 
En comparació de l'any anterior, la xifra d'ocupació suposa la destrucció de 850.500 
llocs de treball, dels quals la majoria han desaparegut en el sector privat, encara que 
en l'últim tram de l'any s'ha accelerat la pèrdua de llocs de treball en l'àmbit públic com 
a conseqüència dels ajustos portats a terme per les diferents administracions per reduir 
el dèficit. 
 
La suma del col·lectiu dels qui treballen i dels qui estan en disposició de fer-ho dóna 
lloc al total de població activa, que s'ha reduït en 158.700 persones en l'últim any, fet 
que el Govern atribueix íntegrament als estrangers que se n'han anat del país. 
 
En termes relatius, els estrangers són -juntament amb els joves- els que pitjor ho 
tenen, ja que la taxa d'atur en aquest col·lectiu és deu punts superior a la de la mitjana 
(36,53 %). 
 
Entre la població inactiva hi ha els qui es jubilen, però també els "desanimats", aquells 
que deixen de buscar feina perquè creuen que no en trobaran. 
 
Catalunya, Madrid i Balears han liderat el creixement de l'atur i la pèrdua de llocs de 
treball en els darrers mesos de l'any 2012. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dilluns 28 de gener de 2013 
 

• Ocupacions del 90% als hotels i més de 18.000 menús servits, balanç de la 
segona edició del #Girona10 

 
Els hotels que han participat de la campanya de promoció #Girona10 han registrat 
ocupacions mitjanes per sobre del 90% i els restaurants adherits han servit més de 
18.000 menús. Són les xifres de balanç de la segona edició de la campanya que, 
segons els promotors, es pot donar per consolidada. El president de l'Associació 
d'Hostaleria Girona i Radial, Xavier Nicolazzi, reconeix que el sistema per sortejar les 
habitacions ha anat molt bé -es van apuntar 28.000 persones per a 1.800 places- i ha 
explicat que han notat més afluència per visitants de Tarragona, Lleida i Madrid a causa 
de l'arribada del TAV. L'assignatura pendent: aconseguir que els comerços del centre 
obrin tot el cap de setmana. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 29 de gener de 2013 
 

• Més de 2.800 persones s’han allotjat en hotels de la ciutat durant el Girona 
10 

 
Més de 2.800 persones allotjades en hotels, 18.000 menús servits, 700 broquetes i 500 
gintònics repartits al Mercat del Lleó i més de 3.500 fotografies de Girona a la xarxa 
social Instagram: aquestes són algunes de les xifres que ha deixat la segona edició del 
Girona 10, considerada un èxit tant pels organitzadors com per l'Ajuntament i que ja té 
pràcticament garantida una tercera edició. De cara a l'any que ve, l'organització vol 
aconseguir que els comerços s'hi impliquin més tot ampliant els horaris d'obertura.  
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La previsió inicial de 1.588 places d'allotjament a deu euros es va acabar ampliant fins 
a 1.800, però finalment han estat més de 2.800 les persones que han dormit aquest 
cap de setmana a la ciutat, ja que mil visitants van omplir les habitacions a preu normal 
després d'haver quedat exclosos en el sorteig. Per tal de premiar el seu interès, tots ells 
van ser obsequiats amb "polseres blaves" que els van permetre gaudir de tots els 
avantatges de la campanya. El president de l'Associació d'Hostaleria Girona i Radical, 
Xavier Nicolazzi, va destacar que enguany no hi ha hagut "cap incidència" amb els 
hotels gràcies al nou sistema de sorteig, fet que ha considerat "la solució" al problema 
de l'excés de demanda generat l'any passat. Pel que fa a la seva procedència, el 80% 
de les persones allotjades procedien de fora les comarques gironines, sobretot de 
Barcelona i Tarragona, tot i que també en van arribar des de Saragossa i Madrid a 
través del TAV. 
 
Amb relació als restaurants, en total van ser 58 els adherits a la campanya, que van 
acabar servint més de 18.000 menús a 10 euros malgrat que les previsions inicials eren 
de 15.000. Nicolazzi considera que es tracta d'un "èxit rotund", ja alguns establiments 
van haver de doblar torns o fins i tot ampliar l'oferta a la nit de divendres. 
 
Una de les activitats que més ressò va tenir va ser l'obertura del Mercat del Lleó durant 
la tarda- nit de dissabte, on es van servir uns 1.500 tastets i 500 gintònics. El president 
de l'Associació de Comerciants del Mercat, Josep Campmajó, va assegurar que les 
activitats que han organitzat durant aquest cap de setmana han estat "un luxe" per a la 
ciutat i va indicar que ha estat "fàcil" treballar conjuntament. També va garantir que, 
de cara a l'any que ve, ja pensen en noves activitats. 
 
Nicolazzi també es va mostrar molt satisfet del ressò que ha tingut la iniciativa tant als 
mitjans de comunicació com a les xarxes socials. De fet, la trobada "Instagram your 
city" , que el Patronat de Turisme organitzava per primera vegada, va aconseguir reunir 
més de 120 participants, mentre que el concurs de fotografia a Instagram va 
aconseguir que es pengessin unes 3.500 fotografies a la xarxa. 
 
L'únic "punt fluix" del cap de setmana, en paraules de Nicolazzi, va ser l'escassa 
implicació del comerç, ja que només 15 botigues es van adherir a la campanya. 
Nicolazzi va demanar als comerciants que l'any que ve s'impliquin més tot ampliant 
horaris. "Voldríem que les botigues estiguessin obertes durant tot el dia", va dir. 
 
La regidora de Turisme, Coralí Cunyat, va valorar "molt positivament" la campanya, i va 
assegurar que comença a convertir-se en una "festa" tant per a gironins com per a 
visitants. Malgrat que enguany s'ha reduït gairebé un 70% el nombre de visites a 
l'Oficina de Turisme, Cunyat ho va atribuir al fet que aquest any hi ha hagut molta més 
informació sobre la campanya, de manera que els visitants han tingut menys dubtes. 
 
Pel que fa als museus, tots han augmentat el nombre de visitants excepte els Banys 
Àrabs, on han caigut un 22,75%, i el Museu d'Història de la Ciutat, on la reducció ha 
superat el 49%. Cunyat va destacar especialment les visites a la Fundació Masó, per on 
ha passat més d'un centenar de persones i on les reserves es van esgotar de forma 
gairebé immediata. Cunyat també va explicar que s'han venut 228 entrades per als 10 
espectacles a deu euros que es van posar a la venda per al Teatre Municipal i l'Auditori. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dimarts 29 de gener de 2013 
 

• El Girona 10 tanca amb una ocupació per sobre del 90% 
 

Una ocupació mitjana als establiments hotelers per sobre del 90% i més de 18.000 
menús servits a un preu de deu euros en els 58 restaurants participants. La valoració 
final dels organitzadors del Girona 10 es resumia ahir en una paraula: "èxit", tal com 
van coincidir el president de l'Associació d'Hostaleria Girona Radial, Xavier Nicolazzi; 
l'alcalde de Girona, Carles Puigdemont; la regidora de Turisme i Comerç, Coralí Cunyat; 
i el president de l'Associació de Comerciants del Mercat del Lleó, Josep Campmajó, 
durant la presentació del balanç de la campanya de promoció turística. Només un punt 
"negre o més fluix", va dir Nicolazzi, la "falta d'una implicació forta del comerç". 
Concretament, va afegir, el que es voldria és que els establiments comercials del centre 
fossin oberts tot el dia tant dissabte com diumenge, ja que, de fet, "el gran beneficiat 
de calaix és el comerç". El president de l'Associació d'Hostaleria va puntualitzar que no 
es demanava més descomptes en articles perquè s'està en temps de rebaixes, sinó 
sobretot, uns horaris d'obertura que s'adaptessin al moviment de gent d'aquest cap de 
setmana. També la regidora, Coralí Cunyat, va puntualitzar que només una vintena de 
botigues del Girona Centre hi havien participat. 
 
Des de la junta de Girona Centre Eix Comercial es va valorar "molt positivament l'acció 
Girona 10 com a actuació promocional de la ciutat." En una declaració, Girona Centre 
Eix Comercial, en nom del comerç de proximitat que representa, afirmava creure 
"fermament en qualsevol projecte que impliqui una promoció conjunta de ciutat, com 
ara Temps de Flors. Efectivament, i en el cas de Girona 10, s'han de trobar fórmules 
creatives i de consens perquè tots els actors implicats puguin participar-hi d'una 
manera còmoda i activa. Entre altres propostes, hi ha la possibilitat de moure el 
calendari de Girona 10, ja que aquest fet possibilitaria en general al petit comerç més 
marge de gestió, fora de la temporada de rebaixes i a distància de la campanya de 
Nadal, amb els corresponents festius d'obertura inclosos." 
 
D'altra banda, un dels escenaris que s'han implicat més amb el Girona 10 és el Mercat 
del Lleó. "Per primer cop hem demostrat que és molt fàcil interactuar amb la ciutat", va 
dir Josep Campmajó. S'hi van fer 1.500 coccions, es van servir més de 700 broquetes i 
500 gintònics. "Ha estat com una segona festa major", afegia el president de 
l'associació per il·lustrar l'ambient. 
 
Els organitzadors han detectat "l'efecte del TGV" per consultes de visitants de Madrid, 
Tarragona i Lleida i també de l'aeroport, amb diverses consultes arribades des de les 
Canàries. De tota manera, segons l'oficina de turisme, el 69% de les consultes van 
provenir de visitants de les comarques barcelonines i el 40%, consultes sobre el centre 
històric. 
 
L'alcalde de Girona, que considera que "la idea de situar Girona com a producte 
estel·lar de l'inici de l'any es va consolidant", va avançar que dijous el consistori signa a 
Madrid un conveni amb Renfe per dinamitzar l'economia de la ciutat durant 
esdeveniments d'aquesta mena. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dijous 31 de gener de 2013 
 

• El 37% de gossos de Girona són a l’Eixample 
 

L'Ajuntament de Girona té censats 2.300 gossos a la ciutat, un 37% dels quals (851) 
són a l'Eixample (barri Devesa- Güell i carrer Emili Grahit, entre molts d'altres). L'equip 
de govern té a punt el tercer espai tancat per a animals, que obrirà al sector de Mas 
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Masó, al barri de Can Gibert. "Hem fet aquests espais allà on hi ha més demanda de 
veïns amb gossos", assenyala el regidor de Sostenibilitat i Participació Ciutadana de 
Girona, Jordi Fàbrega. 
 
Després dels espais al parc del Migdia i a la Devesa, oberts l'any passat, l'espai de Mas 
Masó, que alguns veïns ja utilitzen, donarà servei als barris de Can Gibert i Santa 
Eugènia, en què hi ha gairebé el 14% dels 2.300 animals domèstics o de companyia de 
Girona (322). El cens municipal inclou els animals registrats. La inscripció val 32 euros 
l'any. 
 
Aquests espais haurien de contribuir a millorar la convivència a la ciutat, segons 
Fàbrega: "L'objectiu no és que els gossos facin exercici, sinó que és la millora de la 
convivència ciutadana. S'ha de notar una millora en la neteja dels carrers i la resta 
d'espais de la ciutat." Fàbrega entén que hi ha massa defecacions a la via pública. 
 
Els propietaris de gossos de Girona, agrupats en una plataforma, s'havien queixat al 
desembre que els espais de la Devesa i el parc del Migdia eren insuficients. "No hi ha 
cap espai que faci menys de 500 m²", diu el regidor. Jordi Fàbrega afirma que l'actual 
equip de govern "ha fet més del que s'havia fet mai" pels amos. Segons el tinent 
d'alcalde, l'espai per a animals "s'ha tret" de la ciutadania. 
 
Fàbrega avança que el quart espai tancat per a gossos serà a Palau, on hi ha censats el 
6,79% dels gossos de Girona, o a Vista Alegre. Els propietaris n'han de parlar amb les 
associacions de veïns i els regidors de barri. 
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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