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Dijous 5 de juliol de 2012 
 

• Girona detecta unes sis-centes voreres amb deficiències 
 

Un estudi dels barris més cèntrics i utilitzats de Girona ha permès identificar gairebé sis-
cents punts de voreres que presenten deficiències greus que dificulten la mobilitat dels 
ciutadans. És una de les conclusions de l'estudi fet durant sis mesos al carrer i en què 
s'han estudiat 1.920 trams de voreres diferents. En general, l'informe assegura que un 
82,3% de les voreres estan en bon estat, mentre que un 13,5% presenten un estat 
regular i un 4% estan en mal estat. 
 
Tot i això, el regidor d'Urbanisme de Girona, Carles Ribas, subratlla que "el problema és 
quan s'analitza alguns barris en concret amb trams importants en mal estat o les 583 
incidències detectades". Amb l'estudi d'aquesta primera fase que ha servit per analitzar 
un 45% de les voreres de la ciutat, Ribas va avançar la voluntat "d'aplicar un pla de xoc 
per intervenir en els punts més problemàtics i incloure ja una partida per al pressupost 
de l'any que ve".  
 
Les prop de sis-centes deficiències greus que s'han detectat inclouen des de falta de 
rajoles en algun tram fins a escocells aixecats per les arrels dels arbres o baixants en 
mal estat.  
 
Ribas anuncia que la voluntat és actuar d'urgència en els punts més crítics i establir ja 
cada any una partida per a la millora de voreres, que va fixar en uns 150.000 euros 
com a mínim, equiparant-ho a l'import habitual per a sanejament que es preveu cada 
any en el pressupost municipal. El responsable urbanístic considera "vital que Girona 
tingui un pla de voreres, perquè és un valor transversal per garantir una millor mobilitat 
i per millorar l'esperit comercial" de la capital gironina. 
 
El govern veu molt preocupant que un espai tan cèntric com és l'Eixample Nord i el Sud 
siguin els barris on s'han detectat més incidències en l'anàlisi. En concret, s'han 
identificat defectes a resoldre en 167 punts a l'Eixample Nord i 141 més a l'Eixample 
Sud. A la resta de barris analitzats hi ha menys deficiències per corregir, però encara 
són nombroses a Santa Eugènia, amb 64, mentre que se n'han localitzat 42 a Can 
Gibert del Pla, 37 més al sector del Carme, 36 a Sant Narcís, 29 a Mas Xirgu i 18 al 
Mercadal. 
 
Si s'analitza el conjunt de l'estat de les voreres, el barri de Can Gibert presenta les 
pitjors xifres, amb gairebé un 16% de voreres en mal estat, mentre que a Mas Xirgu hi 
ha un 10% de voreres deficients i a Sant Narcís un 7,6%. En aquest últim barri encara 
cal afegir-hi un 25% de voreres més en estat regular. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
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Divendres 13 de juliol de 2012 
 

• Creix un 30% el nombre de persones que reben menjar d'entitats socials 
 

El Banc dels Aliments de les comarques gironines no dóna l'abast. El president de 
l'entitat, Frederic Gómez, va revelar que aquest any hi ha hagut un increment del 30% 
del nombre de persones que reben menjar a través de les entitats i associacions que 
col·laboren amb el Banc dels Aliments. Això suposa que ja són 40.000 persones les que 
reben menjar provinent d'alguna de les 138 entitats socials gironines que garanteixen 
una alimentació mínima, i és una de les conseqüències més visibles de la crisi 
econòmica. Gómez alerta que, malgrat l'augment de la demanda, "l'arribada d'aliments 
ha crescut només un 10%", i això suposa que mantenen un dèficit per cobrir les 
necessitats. 
 
Per aquest motiu, Gómez fa una crida a les empreses del sector agroalimentari "perquè 
pensin en aquesta necessitat creixent". Una de les iniciatives que va anunciar ahir és 
una campanya de recollida extraordinària que es farà el cap de setmana del 21 i 22 de 
juliol als municipis de la Costa Brava, aprofitant l'augment de població estacional en 
aquestes dates a tot el litoral gironí. És una iniciativa innovadora que s'afegeix a la 
recollida de la tardor. 
 
Les creixents necessitats de la ciutadania també es deixen notar al Centre de 
Distribució d'Aliments (CDA), on reparteixen unes set-centes cistelles bàsiques de 
menjar al mes, i ja es calcula que l'augment farà que a final d'any acabin sent un miler 
els beneficiaris d'aquest servei que es va iniciar de manera provisional el novembre del 
2009 per fer front als efectes de la crisi. Precisament ahir les entitats promotores del 
centre -l'Ajuntament de Girona, la Fundació del Banc dels Aliments, la Creu Roja i 
Càritas- van signar el conveni que garanteix la continuïtat del centre per facilitar 
aliments a persones amb dificultat. 
 
L'Ajuntament de Girona ha hagut d'invertir 14.000 euros en dues comandes per 
comprar menjar per al Centre de Distribució d'Aliments, que al juny s'estava quedant 
sense existències per la gran demanda i pel retard en l'arribada d'uns aliments de la UE 
per al Banc d'Aliments. L'alcalde, Carles Puigdemont, va subratllar que el consistori "té 
capacitat de resposta" i hi va afegir que cal un missatge de tranquil·litat "perquè podem 
garantir les necessitats bàsiques". El regidor de Serveis Socials, Eduard Berloso, va 
admetre que el creixement "desproporcionat" del nombre d'usuaris va provocar que 
calgués fer l'aportació extraordinària. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dissabte 14 de juliol de 2012 
 

• Més de 3.500 joves demanen estudiar a la UdG 
 

El nombre de joves que han demanat estudiar a la Universitat de Girona (UdG) com a 
primera opció s'ha incrementat un 6,5% respecte a les xifres del curs anterior. En 
concret, les sol·licituds que s'han rebut són 3.532, quan el 2011 en van ser 3.316. 
 
Segons ha informat la UdG, per al curs 2012-2013 s'ofereixen 3.590 places de nou 
accés per als 40 estudis de grau que imparteixen tant els centres propis com els 
adscrits. Això suposa una vintena de places més que el curs anterior, que corresponen 
a lleugeres variacions en centres adscrits. 
 
Per cobrir aquesta oferta docent, en la primera assignació universitària, la UdG ha 
acceptat 3.396 estudiants, dels quals 2.271 han escollit la universitat gironina com a 
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primera preferència. Aquestes assignacions de primera opció han crescut prop d'un 
3,3%, la qual cosa "indica la consolidació de la UdG com a institució de referència i de 
reconeixement per als preuniversitaris", s'afirma en una nota de premsa. 
 
Les titulacions amb més demanda, en primera opció, són arquitectura, criminologia, 
medicina, mestre d'educació infantil, publicitat i relacions públiques i psicologia. 
 
Pel que fa a les notes de tall de les titulacions que ofereix la UdG, superen el 8 les de 
medicina (11,946), biotecnologia (10,140), mestre d'educació infantil (9,042), biologia 
(9,020), infermeria (8,390), mestre d'educació primària (8,159) i administració i direcció 
d'empreses (8,060). 
 
Els estudiants de nou accés a la Universitat de Girona poden consultar el portal 
"Orienta't en 5 minuts" (udg.edu/Orientaten5minuts), que conté tota la informació 
necessària per a l'entrada a la universitat. Així mateix, la Generalitat ha estrenat un 
web que conté informació detallada sobre el nou sistema de preus públics universitaris, 
beques i altres ajuts de pagament (matriculauniversitaria.cat). 
 
Els joves que ja han estat assignats a la UdG poden realitzar la matrícula del 16 al 20 
de juliol. (Més informació, a les planes 54-56). 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 

Dimarts 17 de juliol de 2012 
 

• Més de 7.000 gironins emigren en 6 mesos buscant oportunitats 
 

Un total de 7.091 gironins van emigrar a l'estranger entre gener i juny de 2012. Des de 
principis de 2009 ja són 50.000 els residents a la demarcació que han emprès aquest 
camí a la recerca d'oportunitats que la crisi els nega a casa nostra. 
 
A tot l'Estat, van ser 40.625 les persones que van emprendre el camí de l'emigració, un 
nou màxim històric i més del doble que en el mateix període de l'any passat quan ho 
van fer 18.274, segons estimacions de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) de la 
població actual. 
 
L'INE adverteix que es tracta d'una aproximació estadística a la població resident a 
Espanya, les seves comunitats autònomes i províncies, en cada moment, en la qual es 
fa ús de l'última informació disponible sobre l'evolució demogràfica del país. 
 
Catalunya ha perdut durant el primer semestre del 2012 més de 37.000 habitants per 
saldo migratori exterior, és a dir, la diferència entre les persones que han arribat de 
l'estranger i les que han marxat. Aquesta xifra suposa la meitat del total de l'Estat, que 
ha perdut poc menys de 74.000 habitants per saldo migratori exterior. 
 
Però dels 37.178 habitants que ha perdut Catalunya, més de 32.000 són estrangers, i 
poc més de 5.000 tenen passaport espa?nyol.En concret, més de 87.000 persones han 
marxat de Catalunya durant el primer semestre, 79.540 estrangers i 8.115 amb 
passaport espanyol. 
 
En canvi, han arribat 50.477 persones, 47.459 estrangers i 3.019 amb nacionalitat 
espanyola. Per demarcacions provincials, Barcelona va ser la que més població va 
perdre en el primer semestre, 33.360 habitants, per 2.174 de Girona, 1.283 de 
Tarragona i 360 a Lleida. Però les xifres de població a Catalunya si es miren amb un 
any de diferència no tenen tantes variacions. De l'1 de juliol de l'any passat al d'aquest 
2012, Catalunya ha perdut uns 14.000 habitants en total. Per demarcacions provincials, 
Barcelona va guanyar 20.000 habitants i Lleida menys de 300, però Girona en va perdre 
2.500 i Tarragona 4.600. 
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La Federació Internacional d'Entitats Catalanes (FIEC) ha lamentat aquestes xifres 
perquè "Catalunya es converteix, per primera vegada a la història, en la principal 
comunitat emissora d'emigració". 
 
Segons la FIEC, dels catalans que emigren a l'estranger se'n poden significar tres 
grups: el majoritari són els joves amb bona qualificació acadèmica o professional que 
marxen amb bones ofertes de treball; els joves llatinoamericans amb doble nacionalitat, 
que refan el camí emprès pels seus pares; i un grup variat i a vegades poc qualificat 
que busca sort a l'estranger de forma espontània i sense contracte previ, sobretot a la 
Unió Europea. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimarts 17 de juliol de 2012 
 

• La UdG ocupa el dotzè lloc de l'Estat en producció científica universitària 
 

La Universitat de Girona (UdG) va ser la dotzena universitat de l'Estat en producció 
científica universitària en el període comprès entre el 2006 i el 2010, segons un estudi 
de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD). En aquest període, la UdG va fer 
2.323 publicacions científiques i, tenint en compte el nombre d'investigadors (uns 400), 
ocupa la dotzena posició en impacte normalitzat en el seu territori de les 51 universitats 
de l'Estat. Els quatre primers llocs són per a centres catalans: la Universitat Pompeu 
Fabra, la Universitat de Barcelona, la Rovira i Virgili de Tarragona i la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). 
 
D'aquestes 2.323 publicacions científiques de la UdG, un 54,76% van ser en revistes de 
primer impacte o impacte normalitzat. El vicerector de planificació i qualitat de la UdG, 
Martí Casadesús, detalla el terme. "L'impacte normalitzat té en compte la universitat en 
la seva dimensió. En principi, una universitat més gran té més impacte, però s'han de 
mesurar altres coses. Així es poden comparar les universitats independentment del 
nombre d'investigadors." 
 
En l'àmbit de l'energia, l'estudi de la Fundación CyD destaca que la UdG és setena, 
quan el 2009 i el 2010 era novena. "Està molt bé passar del novè al setè lloc, perquè 
costa molt", diu el vicerector de la UdG. En energia, del 2006 al 2010, la institució 
gironina va fer 15 produccions científiques. En anys anteriors, segons informa la UdG, 
enginyeria havia obtingut el tercer lloc i química, el sisè. 
 
Segons el mateix estudi, el curs 2011/2012 hi havia 2.413 graus arreu de l'Estat i dels 
estudiants matriculats, el 14,4% corresponien a Catalunya. Casadesús destaca que, pel 
que fa a docència, la UdG és setena entre els 51 centres d'ensenyament superior de 
l'Estat i setena si es té en compte que n'hi ha 78 a tot l'Estat (incloent-hi els privats). 
Pel que fa al nombre d'estudiants (uns 14.000), la UdG està en la meitat de les 
universitats de l'Estat. 
 
La Fundación CyD va néixer el 2002. El seu patronat està format per grans empreses i 
l'exrector de la UB Josep Maria Bricall és al consell assessor. "Aquest informe és el que 
té més valor, el que dóna més seguretat. La Fundación CyD és una institució amb 
independència, molt reconeguda, i que les universitats tenim en compte", explica Martí 
Casadesús. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
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Dimarts 24 de juliol de 2012 
 

• Els desnonaments es disparen amb 774 en només tres mesos 
 

Els desnonaments d'habitatges i locals s'han disparat durant el primer trimestre 
d'aquest any a la província de Girona. Segons les dades del Consell General del Poder 
Judicial (CGPJ), en els tres primers mesos de 2012 s'han produït a la demarcació un 
total de 774 desallotjaments forçosos per la via judicial, és a dir, més de vuit cada dia. 
L'increment dels desnonaments també s'ha disparat en el conjunt d'Espanya. 
 
La coordinadora de la Plata?for?ma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), Ada Colau,va 
explicar ahir que, segons les dades sobre execucions hipotecàries i llançaments del 
primer trimestre d'aquest any, en el primer trimestre d'aquest any s'han produït a 
Espanya un total de 46.559 desallotjaments forçosos per la via judicial, és a dir, 517 al 
dia. 
 
Segons Colau, aquest any destaca "de forma alarmant" l'apartat dels llançaments 
(terme tècnic per nomenar els desallotjaments forçosos d'habitatges i locals). 
 
Així, les dades de llançaments realitzats pels serveis comuns de notificacions i 
embargaments, el primer trimestre de 2012 va marcar un nou registre històric amb 
18.424 llançaments, i el nombre total des de 2008 ja puja a 185.140. 
 
Colau assegura que, no obstant això, "aquestes xifres no reflecteixen una imatge 
completa del total de desallotjaments que es realitzen a l'Estat espanyol perquè fins ara 
no s'havien comptabilitzat els llançaments ordenats per jutjats de primera instància en 
les localitats en les quals no existeixen els serveis comuns de notificacions". Al 
comptabilitzar-se aquests desnonaments, "el resultat és escandalós", segons Colau, ja 
que només en el primer trimestre els llançaments que fins ara no es comptabilitzaven 
són molt superiors als comuns: 28.135. 
 
En el primer trimestre d'aquest any s'han iniciat a Catalunya 4.993 execucions 
hipotecàries, més de 55 diàries, de les que 3.060 corresponen a la província de 
Barcelona, 868 a Tarragona, 774 a Girona i 291 a Lleida. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 27 de juliol de 2012 
 

• L'atur cau de 1600 persones a les comarques gironines 
 

L'atur ha caigut de 1.600 persones a les comarques gironines durant el segon trimestre 
de 2012 i la taxa de desocupació ha quedat fixada en el 25,78%, la més alta de 
Catalunya, segons l'última Enquesta de Població Activa (EPA) que ha publicat aquest 
divendres l'Institut d'Estadística espanyol (INE). El nombre d'aturats ha baixat fins les 
101.600 persones a la demarcació de Girona, mentre que els treballadors amb feina ja 
sumen 292.700, gràcies a un creixement de 4.300 nous llocs de treball des del primer 
trimestre de l'any. Segons l'EPA, al conjunt de Catalunya, l'atur ha baixat de 15.400 
persones el segon trimestre i ha fixat la taxa en el 21,95%. 
 
El nombre de desocupats ha arribat als 821.600, més de 130.700 que ara fa un any. 
Tanmateix, l'ocupació també s'ha reduït en 19.100 persones durant aquest període, el 
que representa que s'han destruït 214.600 llocs de treball des del segon trimestre de 
2011. Al conjunt de l'Estat, el nombre de desocupats s'ha incrementat en 53.500 
persones i la taxa d'atur ha arribat al 24,63%. Segons l'EPA, l'economia espanyola ha 
assolit un nou rècord amb gairebé 5,7 milions d'aturats. 
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A Catalunya, la població ocupada ha caigut fins els 2,92 milions de persones, sobre una 
població activa de 3,74 milions. El 68,4% dels homes treballen o busquen feina, pel 
56,2% de les dones que ho fa. Tanmateix, la taxa d'atur femenina -del 20,95%- és més 
baixa que la masculina, que s'ha situat en el 22,83%. A banda, hi ha 478.500 persones 
que busquen la seva primera feina o han perdut la que tenien fa més d'un any. 
 
La situació del mercat de treball a Catalunya s'ha deteriorat en els darrers dotze mesos. 
El segon trimestre de 2011, l'atur també va baixar en 36.800 persones, però la taxa de 
desocupació només arribava al 18%. A diferència d'aquest segon trimestre, fa un any 
no es va destruir ocupació i el nombre de persones que treballaven va augmentar en 
36.000 persones, gràcies a l'impuls dels serveis, però també de la industria. 
 
Segons les dades de l'EPA, tots els sectors d'activitat a Catalunya han reduït el nombre 
d'ocupats, amb 10.300 treballadors menys a la indústria i 2.900 menys a l'agricultura. 
Ni l'inici de la campanya turística ha ajudat al sector serveis a crear nous llocs de 
treball, i ha perdut 2.400 llocs de treball en relació amb el primer trimestre de 2012. La 
construcció tampoc s'ha escapat d'aquesta tendència i ha destruït 3.500 llocs de treball. 
 
Al conjunt de l'Estat, el sector serveis ha generat 42.800 llocs de treball, empès per 
l'inici de la temporada turística, mentre que la construcció ha viscut un lleuger repunt i 
ha donat feina a 6.200 persones més. Per contra, l'agricultura i la indústria han patit 
davallades del nombre d'ocupats i han destruït 44.000 i 21.000 llocs de treball, 
respectivament. 
 
Els contractes indefinits continuen perdent pes en el conjunt del mercat laboral 
espanyol en favor de la contractació temporal dels treballadors, pocs mesos després de 
l'entrada en vigor de la nova reforma laboral. Actualment, el 76,34% dels assalariats 
tenen un contracte indefinit amb la seva empresa, mentre que al segon trimestre de 
2011 aquest percentatge s'elevava al 79,5%. A l'altra banda de la balança, els 
contractes temporals ja representen el 23,66%, per un 20,5% que representaven ara fa 
un any. 
 
L'enquesta que ha publicat l'INE també mostra que les llars amb tots els membres de la 
família a l'atur ja són 1,74 milions a tot l'Estat, 370.200 més que fa un any i 9.300 més 
que durant el primer trimestre de 2012. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

 
Edita: 

L’ Observatori 
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