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Dijous 11 de juliol de 2013  
 

• L’Aeroport de Girona ha perdut en el primer mig any 54.000 passatgers 
 

L'aeroport de Girona va tornar a registrar, al juny, una pèrdua de passatgers. Segons 
dades d'Aena, el mes passat hi va haver un moviment de 323.015 passatgers, fet que 
representa una pèrdua d'un 1,8% respecte al mateix mes del 2012. No obstant això, les 
operacions remunten: se'n van registrar 3.052, una xifra que suposa un augment d'un 
1,3%. El moviment d'avions que van fer transport de mercaderies també va 
experimentar una caiguda al juny d'un 39,2%. En concret, el moviment d'avions que 
transportaven mercaderies va ser de 1.673. 
 
Amb les dades del mes de juny, es veu clarament que l'aeroport de Girona ha tingut, 
aquest primer semestre de l'any, una tendència negativa quant a moviment de 
passatgers, amb una davallada del 4,6% respecte a la primera meitat del 2012. En els 
primers sis mesos es van comptabilitzar 1.168.897 passatgers, una dada que 
representa una pèrdua de 53.769 viatgers. El nombre total d'operacions aquesta 
primera meitat d'any ha estat de 12.159, un 6,4% menys que el primer mig any del 
2012. Per contra, el moviment de mercaderies ha crescut amb un nombre total de 
15.285 avions, cosa que significa un increment del 17,3% amb relació al mateix període 
de l'any passat. 
 
Justament a mitjan juny, l'aeroport de Girona va rebre per primer cop aquesta 
temporada d'estiu un vol procedent de Belgrad a través de Jat Airways i un altre de 
Praga amb Travel Service. Tant el de Belgrad com el de Praga tenen dues freqüències 
setmanals. 
 
3.052 operacions totals es van registrar a les instal·lacions de Vilobí el mes de juny, un 
1,3% més que el 2012 
17 % d'augment van experimentar el moviment dels vols de mercaderies els primers sis 
mesos del 2013. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 

Dimecres 17 de juliol de 2013 
 

• Menys contractes indefinits a Girona 
 

Girona és la segona demarcació catalana amb una disminució del nombre de contractes 
laborals indefinits més pronunciada entre gener i maig, concretament del 4,8%. Davant 
seu hi ha Tarragona, amb una disminució del 10,2% en el mateix període. Segons 
l'anàlisi dels estudis publicats pel Servei Públic d'Ocupació Estatal realitzat per l'empresa 
Randstad, entre gener i maig del 2012, a la demarcació de Girona es van fer 3.725 
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contractes indefinits, mentre que un any més tard, durant el mateix període, el nombre 
de contractes ha estat de 3.544. 
 
En l'àmbit català, hi ha hagut un descens de contractes laborals indefinits del 5,1% d'un 
any i l'altre. En canvi, dins el mateix 2013, i entre maig i abril, el nombre de contractes 
indefinits a Catalunya ha augmentat un 9,5%. En total a Catalunya, al 2012 es van fer 
36.922 contractes indefinits entre gener i maig, mentre que durant el mateix període 
del 2013 la xifra va ser de 35.033. La diferència a l'hora de convertir un contracte de 
temporal a indefinit també és present en el nivell d'estudis de la població. Segons 
Randstad, s'ha demostrat la rellevància de la formació secundària general, ja que el 
nombre més gran de conversió a aquest tipus de contractes laborals , correspon a 
persones amb l'esmentat nivell acadèmic. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dijous 18 de juliol de 2013 
 

• Jornada poc participativa a Girona 
 

Només 1.444 ciutadans de Girona van participar ahir en la jornada per escollir quin 
projecte s'executarà aquest any al seu barri. Tenint en compte que podien votar més 
de 65.000 empadronats a Girona, la participació va ser d'un 2,22%. 
 
Tot i això, l'alcalde de la ciutat, Carles Puigdemont, en va fer una lectura "altament 
positiva", ja que va subratllar que es tractava "d'una primera experiència que ha de 
servir per entendre i aprendre, i per anar a més". En aquest sentit, va explicar que en 
altres ciutats que han dut a terme experiències similars "s'han obtingut uns resultats 
semblants". La línia argumental de Puigdemont va destacar que l'aposta del govern 
municipal "fonamenta la governança del segle XXI i, malgrat ser encara a les beceroles, 
és un mecanisme útil i necessari". L'equip de govern no va obviar, però, que "una part 
dels ciutadans que ho sabien no s'han mobilitzat i alguns no se n'han assabentat prou". 
"Per això, farem ara una anàlisi crítica, per fer-ho millor i créixer en altres edicions." 
 
Puigdemont també va posar en relleu que "els ciutadans que han votat veuran que ben 
aviat s'executen els projectes que han escollit amb els seus vots de manera directa". El 
barri amb més participació va ser el de la Pujada de la Torrassa, amb un 23,95% del 
cens i on van votar 40 persones, mentre que l'Eixample va ser el barri amb menys 
participació, amb només un 0,82% de vots del cens total. El Barri Vell s'espera que faci 
la votació al setembre i a Pedret hi va haver un empat. 
 
1.444 ciutadans van emetre el seu vot per escollir quin projecte volen que s'executi 
aquest 2013 al seu barri. 
2,22% per cent de votants van dipositar el seu vot a la ciutat. A la Pujada de la 
Torrassa van ser un 23,95%. 
 
Tots els projectes que s'han votat i escollit: 
Adequar un espai a la Fira per a un local social (Devesa-Güell) i un espai per a entitats 
(Fontajau), millorar el carrer Pineda (Mas Ramada), adequar jardins i un local social 
(Pedreres), fer un espai infantil (Sant Pau), millorar escoles (Sant Daniel), arreglar el 
local social (Carme-Vista Alegre), millorar l'accessibilitat (Grup Sant Daniel), construir 
una rampa a la carretera de Sant Gregori i el carrer Adri (Domeny), compensar obres 
del TAV (Sant Narcís), arreglar escoles (Campdorà), elaborar un projecte integral (Can 
Gibert), eliminar barreres (Eixample), jocs infantils (Figuerola-Bonastruc), reconstruir la 
font (Font de la Pólvora), pas riera Bullidors (Germans Sàbat i Mas Catofa), suprimir 
barreres (Mercadal), reserva escala mecànica (Creueta), zona d'estada al bosc 
(Montjuïc), arreglar el local social (Avellaneda), adequar deveses (Pont Major), ampliar 
accés (Pujada de la Torrassa), adequar Torre Gironella, jocs infantils (Torre de Taialà) i 
més jocs a la plaça Picasso (Vila-roja). 
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El grup municipal de la CUP va criticar que l'equip de govern no hagi habilitat prou 
recursos perquè la jornada de votació d'ahir arribés a més ciutadans, i veu "manca de 
voluntat política en el procés de pressupost de barris". La formació independentista 
considera que l'equip de govern ha dut a terme el procés "d'una manera dirigida, 
precipitada i superficial". El grup municipal reconeix, però, que s'estan fent passos "per 
deixar enrere les velles formes tancades i opaques que havíem conegut fins ara". El 
procés ha anat sumant crítiques i, de fet, ICV ja en va sortir perquè no estava d'acord 
amb la manera com l'estava portant el govern municipal. També la Mesa d'Entitats va 
abandonar el procés que va configurar el reglament, un fet significatiu, ja que l'entitat 
havia estat la impulsora de la proposta que ICV i la CUP havien recollit en la negociació 
amb el govern. També el PSC i el PP van manifestar el seu recel en el procés fet pel 
govern municipal dels pressupostos participatius. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 

Divendres 19 de juliol de 2013 
 

• Saturació als TAV entre Girona i Barcelona als matins 
 

Poc més de sis mesos després de la posada en funcionament dels trens d'alta velocitat 
entre Barcelona i Girona, i coincidint amb l'inici del període estival, l'alta ocupació de 
viatgers en alguns combois, sobretot a primera hora del matí, està arribant a la 
saturació. Això fa que últimament alguns passatgers que volen comprar el bitllet 
poques hores abans del viatge s'hagin trobat que ja no hi ha places amb les tarifes 
habituals i hagin de recórrer a bitllets més cars. Així, hi ha casos en què si volen agafar 
el tren que tenien previst han de pagar al voltant de 50 euros, en lloc dels 15,70 que 
costa un bitllet normal. L'altra opció és esperar al tren posterior o recórrer a un tren de 
mitjana distància o regional. 
 
Renfe, però, considera que l'oferta actual de TAV entre les dues ciutats és l'adequada. 
Informa que l'ocupació mitjana dels trens entre Barcelona i Girona i Figueres en 
aquests sis mesos -el servei es va posar en funcionament el 9 de gener- ha estat d'un 
73% de mitjana. L'empresa, que no detalla l'ocupació per mesos ni per horaris, 
reconeix que els trens van sobretot plens als matins dels dies de cada dia i també els 
primers dels caps de setmana, i també que, com cada estiu, hi ha hagut "l'increment 
normal per les vacances". En conjunt, però, opina que "l'oferta és suficient per a la 
demanda que s'està registrant", i, per tant, no hi ha previst posar cap comboi de més 
per fer reforços puntuals durant l'estiu. També afirmen que Renfe no ha rebut queixes 
per aquest tema. 
 
El Parlament va aprovar ahir, a proposta d'ERC, reclamar tant a Foment com a ADIF 
que s'abonin amb "celeritat" les indemnitzacions pactades amb els propietaris de les 
finques expropiades pel pas del TAV entre Barcelona i la Jonquera. Tot i que fa més de 
tres anys que es van signar les actes d'expropiació, en molts casos encara no s'ha 
pagat. 
 
73% és l'ocupació mitjana de tots els trens TAV Figueres- Girona- Barcelona en els sis 
mesos de funcionament 
09.01.13 és la data en què es va posar en marxa el servei d'alta velocitat ferroviari a les 
dues ciutats gironines. 
Gairebé 600.000 viatgers els primers sis mesos 
 
Renfe va informar ahir que gairebé 595.000 viatgers han utilitzat els serveis d'alta 
velocitat des de les estacions de Girona i Figueres durant els sis primers mesos de 
funcionament. Això significa una mitjana de 3.300 persones al dia, un 14% més que la 
mitjana del primer mes (2.866 viatgers diaris). 
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Per tipus de servei, uns 447.200 usuaris han fet servir l'Avant, que enllaça Figueres i 
Girona i Barcelona. Més de la meitat d'aquests viatgers (un 56%) ha fet el trajecte 
entre Barcelona i Girona: 249.700. A continuació se situa l'enllaç Figueres -Barcelona, 
amb 178.300 passatgers, i després el de Girona- Figueres, que han utilitzat 19.200 
persones. Renfe destaca que un 34% han usat la tarifa d'anada i tornada -que inclou 
un descompte del 20%- i un 19% els abonaments. 
 
Pel que fa al servei AVE, que inclou el recorregut fins a Madrid, ha tingut 147.200 
viatgers, dels quals 59.100 s'han desplaçat entre Girona i Madrid, i 26.000 entre 
Figueres i Madrid. La resta de clients ha viatjat entre Figueres o Girona i estacions 
intermèdies com ara Tarragona, Lleida i Saragossa. 
 
Renfe destaca que l'estalvi en costos socials i mediambientals equival a la reducció de 
la circulació de 248.500 cotxes (o 8.950 autobusos) en el cas dels viatgers. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Divendres 26 de juliol de 2013 
 

• Les rebaixes no van bé i ja es fan descomptes del 70% 
 

Ni les rebaixes han ajudat a activar el consum, i si ho han fet, ho han fet molt poc. 
Aquesta setmana, quan només en fa tres que va començar la campanya de rebaixes 
d'estiu, molts botiguers ja van decidir penjar els rètols de segones i terceres rebaixes i 
incrementar els descomptes, alguns fins al 70%, per veure si així aconsegueixen 
atraure més clientela. "Tenim un consum molt debilitat i, tot i que fem esforços 
importants, com que la roba i el calçat no són productes de primera necessitat, la gent 
resisteix al màxim", assegurava ahir el secretari general de la Confederació de Comerç 
de Catalunya, Miquel Àngel Fraile. 
El president de l'Agrupació de Comerciants Girona Centre Eix Comercial, Josep M. 
Noguer, calcula que a la ciutat de Girona el descens de vendes pot ser d'entre el 3% i 
el 4% respecte a les rebaixes de l'any passat. A tot això s'hi ha d'afegir que el botiguer 
ha acumulat molt més estocs que les darreres temporades per culpa del mal temps que 
ha fet durant la primavera i el començament de l'estiu. "No és nefast, però no és el que 
esperàvem. Hem tingut tres o quatre dies bons, però de mica en mica ha anat afluixant 
perquè el gironí dóna prioritat a altres coses abans que gastar-se els diners en vestit, 
calçat o complements", va assegurar. Noguer, però, no dóna per perduda la campanya 
de rebaixes d'enguany, perquè "ara vindrà l'agost i a la ciutat tenim molt turisme 
estranger que ho aprofita per comprar", malgrat que reconeix que "ara ja no es 
recuperarà tot el que s'ha deixat d'ingressar". 
Del mateix parer és el president de l'Associació de Comerciants de Banyoles i Pla de 
l'Estany, Manel Vila, que explica que després del mal temps que ha fet a la primavera 
van creure que les rebaixes serien més bones. Vila, però, reconeix que no s'ha venut el 
que s'esperava. Malgrat això, pensa que les vendes van més o menys com l'any passat, 
"perquè a la nostra zona tenim un mercat bastant regular", explica. 
El president de l'Estació Nàutica i l'Associació de Comerciants de Roses, Miquel 
Gotanegra, és del parer que el consum ha baixat en picat i que "el comerç pateix molt" 
perquè el consumidor no té capacitat de despesa. Igual com es preveu que passi a la 
ciutat de Girona, el mes d'agost Roses "serà una injecció" per als calaixos dels 
botiguers perquè els turistes durant les vacances també destinen un dia a comprar. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
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