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Dilluns 4 de juny de 2012 
 

• L'ATM de Girona es consolida amb uns 7 milions d'usuaris 
 

L'Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de l'àrea urbana de Girona es continua 
consolidant com a xarxa del transport públic en autobús. Des de la seva constitució, el 
2006, ha anat guanyant usuaris any rere any, abastant les rutes internes de la ciutat de 
Girona i també un seguit d'itineraris que connecten la ciutat amb el seu entorn més 
proper, al Gironès, la Selva i el Pla de l'Estany. Aquests últims anys, però, les xifres han 
augmentat a un ritme inferior als inicials sobretot a causa del fet que no s'ha ampliat 
més el territori i que ja s'han assolit vendes molt considerables. El 2011 es van vendre 
6,7 milions de bitllets, 100.000 més que el 2010. La quantitat del 2009 també va ser 
superior a sis milions -6,2-, mentre que les del 2008, 2007 i 2006 van ser 5,4, de 4,9 i 
de 3,9 respectivament. De tots aquests, més de tres quartes parts provenen de les 
línies urbanes de Girona i Salt. Segons Teresa Barceló, gerent de l'ATM de Girona, "hem 
crescut molt des dels orígens fins ara, i actualment estem assolint estabilitat i arribant a 
un punt que és molt bo". En aquest sentit, els futurs possibles creixements han de venir 
amb l'expansió de la xarxa en altres territoris, i també de mesures concretes com 
potenciar la integració tarifària amb altres mitjans de transport o altres zones amb la 
seves pròpies línies, com l'Alt i el Baix Empordà. 
 
De fet, aquestes possibilitats ja estaven previstes en el pla de desenvolupament de 
l'ATM, però han quedat aturades a causa de les restriccions pressupostàries. A més, 
això també ha afectat algunes expedicions que no complien uns mínims d'ocupació de 
cinc viatgers per expedició o bé un cost d'aportació de més de 15 euros per usuari, i 
s'han suprimit. Les línies que van deixar d'operar van ser la Circular de Salt, la de 
Maçanet a Sils, l'interna de Banyoles i algunes expedicions de Sant Gregori a Girona. A 
més, en la d'Amer a Sils es va habilitar un autobús més petit. De fet, també s'han fet 
canvis de recorregut i horaris en altres línies per intentar adaptar-les millor a les 
necessitats dels viatgers. 
 
En aquestes millores, també hi destaca la unió dels diversos títols que existien fins ara 
en un sol paraigua, el de l'ATM, que uneix les targetes que hi havia entre els diversos 
operadors. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimecres 6 de juny de 2012 
 

• Només un 4% de les obres a Girona, per a nous edificis 
 

El mal moment del sector immobiliari i de la construcció s'evidencia en la memòria de 
llicències urbanístiques de la ciutat de Girona durant l'any passat. Només un 4% de les 
sol·licituds d'obres majors eren per construir un edifici de nova planta, que van suposar 
l'inici de 33 cases o edificis. Les grans reformes i el manteniment de les estructures van 
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monopolitzar el 96% de les llicències urbanístiques restants, que van suposar 700 obres 
arreu de Girona. 
 
El regidor d'Urbanisme, Carles Ribas, va explicar que les xifres "són un reflex del 
sector", i per això va indicar la voluntat de generar projectes que permetin la 
dinamització del sector. La memòria també recull que es van sol·licitar unes 847 
llicències per a obres menors. En total, es van tramitar gairebé 300 llicències de primer 
ús. El pressupost del total d'obres majors que es van fer a la ciutat va superar els 50 
milions d'euros. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimecres 13 de juny de 2012 
 

• Girona lidera la taxa d'activitat emprenedora 
 

El 8,5% de la població adulta gironina ha realitzat alguna activitat de creació o 
llançament d'una empresa durant els últims 42 mesos. Aquesta taxa d'activitat 
emprenedora (TEA, per les seves sigles en anglès), a les comarques gironines se situa 
gairebé dos punts per sobre de la mitjana catalana, que és del 6,8%, supera en més de 
tres punts la taxa espanyola, que se situa en el 5,31% i es manté per sobre la taxa 
europea, que és del 7,55%. Són les dades que conclou el darrer estudi Global 
Enterpreneurship Monitor (GEM) que avalua les dades de l'any 2011. 
 
Tot i l'entorn d'activitat econòmica a la baixa, l'estudi constata una clara millora de la 
taxa d'activitat emprenedora entre 2010 i 2011. A les comarques gironines, aquesta 
taxa s'ha duplicat en només un any, mentre que en el conjunt català l'increment supera 
el 35%. 
 
Les dades de l'informe GEM -la seva versió definitiva es presentarà demà a Barcelona- 
implica que més de 30.000 gironins i 334.000 catalans estaven en fase inicial de creació 
d'una empresa l'any 2011. Si s'analitza tot el procés empresarial, un de cada quatre 
adults (25,57%) tenia la intenció de crear, l'estava creant o ja dirigia la seva pròpia 
empresa. Això representa un augment interanual a Catalunya del 17,10% respecte a la 
dada del 2010. 
 
 L'informe també posa de manifest que a Catalunya el 78,53% de les persones 
emprenedores han creat el seu negoci per oportunitat i un 19,2% per necessitat, que 
tot i que ha crescut continua sent una de les taxes més baixes d'Europa. 
 
 L'informe apunta que Catalunya ha tornat a recuperar el flux positiu i la creació 
d'empreses supera de nou els abandonaments empresarials. Segons el GEM, el 2011 
per cada emprenedor que va tancar la seva empresa hi havia 1,57 emprenedors novells 
(empreses que han iniciat operacions en el darrer any). 
 
Pel que fa al perfil de les persones emprenedores catalanes, l'estudi indica que 
correspon al d'un home d'uns 39 anys i amb estudis superiors. En aquest sentit, el 
nivell educatiu dels emprenedors catalans ha anat millorant en els darrers cinc anys i 
aquest perfil de persones se senten cada cop més atretes cap a una carrera 
emprenedora. L'estudi apunta que el 66,3% dels emprenedors inicials van declarar que 
havien acabat els seus estudis postsecundaris l'any 2011 mentre que el 2006 aquest 
percentatge era del 52,9%.  
 
Pel que fa a l'emprenedoria femenina també ha crescut la taxa respecte al 2010 fins a 
situar-se en el 5,43%, tot i que encara està lluny de la masculina (8,18%). Les dones 
només representen un de quatre empresaris novells, el que segons l'estudi significa que 
les dones catalanes s'enfronten a determinades dificultats al moment d'iniciar les seves 
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empreses i acomplir els seus projectes emprenedors que fan que la velocitat d'entrada 
en el circuit emprenedor sigui més lent en comparació amb els homes. 
 
Com a conseqüència de les restriccions financeres, el capital inicial necessari per crear 
una empresa mostra un clar descens l'any 2011. D'aquesta maenra, segon l'estudi 
GEM, els emprenedors catalans naixents van aportar una mitjana de 35.196 euros en 
forma de capital llavor mentre que en el 2010 aquesta aportació superava els 40.000 
euros. Pel que fa al capital mitjà aportat pels inversors informals per iniciatives de 
creació d'empresa l'any passat va ser de 41.552 euros. 
 
 Els joves emprenedors són els més afectats per aquesta situació i les seves empreses 
neixen amb una inversió significativament inferior respecte a les empreses dels 
empresaris no joves. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dijous 14 de juny de 2012 
 

• El preu de l'habitatge s'enfonsa un 14,6% el primer trimestre 
 

El preu de l'habitatge continua a la baixa i cada cop amb més força. El primer trimestre 
de l'any els preus van caure fins a un 14,6% en relació el mateix període del 2011, 
segons les últimes dades de l'Índex de Preus de l'Habitatge que publica l'Institut 
d'Estadística Espanyol. És la dissetena baixada consecutiva dels preus dels pisos i la 
contracció interanual més elevada que registra el sector des que va començar la crisi 
econòmica el 2008. Catalunya fa tres mesos que registra caigudes de preus superiors al 
10%, igual com va passar entre l'últim trimestre del 2008 i el tercer del 2009. Al 
conjunt de l'Estat, els preus de l'habitatge cauen un 11,2%, també la més baixa des 
que es va començar a recollir la dada el 2007. 
 
La caiguda anual és del 14,6% en general a Catalunya, però s'agreuja encara més en el 
cas de l'habitatge nou, en què els preus descendeixen un 18% el primer trimestre en 
relació a l'any passat. Ja el trimestre anterior, l'últim del 2011, els preus de l'obra nova 
queien un 13,3%, gairebé el doble del que ho feien tres mesos abans. 
 
També en aquest cas, la magnitud de la davallada dels preus dels pisos nous és la més 
alta, amb diferència, a la registrada el 2009, durant la primera recessió de la crisi, en 
què els preus van caure entre un 10 i un 11% entre el segon i el quart trimestre. 
 
Respecte els pisos de segona mà, aquests frenen lleugerament la tendència a la baixa i 
cauen un 13,6%, un punt menys que al desembre (14,8%). En aquest cas, els pisos de 
segona mà estan encara a tres punts del rècord que van registrar el primer trimestre 
del 2009, quan els preus van registrar una caiguda de 16,4%. 
 
Així, malgrat que l'obra nova va resistir millor la caiguda de preus al començament la 
crisi immobiliària -els pisos nous acumulen 15 mesos consecutiu de baixades mentre 
que els pisos de segona mà n'acumulen tres més, 18- ara són els més perjudicats. 
 
Un estudi recent de CatalunyaCaixa estima que l'estoc d'habitatges d'obra nova sense 
vendre arriba als 106.900 pisos a Catalunya, i als 818.000 al conjunt de l'Estat. I que 
lluny de reduir-se encara augmentarà fins els 131.100 habitatges a Catalunya de cara al 
2015. 
 
Al conjunt de l'Estat els preus conjunts dels pisos cauen un 11,2% en un any, també la 
dada més baixa que registra l'Institut Nacional d'Estadística (INE) des que va començar 
a la recollir la sèrie el 2007. En aquest cas però, són els preus dels pisos de segona mà 
els que més cauen, malgrat frenar la tendència a la baixa. En aquest cas els preus 
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cauen el primer trimestre un 13,3% davant el descens del 13,7% que computaven el 
trimestre anterior. 
 
Pel que fa en canvi l'obra nova, aquesta s'abarateix menys però agafa més empenta. 
Axó el primer trimestre els preus van caure un 11,8% en relació a fa un any, tres punts 
més que el desembre passat quan l'índex de preus queia un 8,5%. 
 
La taxa anual dels preus dels pisos el primer trimestre del 2012 és negativa a totes les 
comunitats autònomes de l'Estat com ja va passar al llarg del 2011. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dijous 21 de juny de 2012 
 
Passaran 76 trens al dia pel nou túnel de Girona, que costarà 350 milions 
 

Un estudi confirma que a llarg termini el futur túnel del tren convencional que es vol fer 
a Girona i que té un cost superior als 350 milions d'euros només hi passaran 38 trens al 
dia i per sentit, 76 combois. Així ho va afirmar l'enginyer, Jordi Julià, quan va explicar 
les conclusions de l'estudi sobre la viabilitat per posar un tercer rail al túnel del TAV que 
havia encarregat l'Ajuntament. Julià va assegurar que les projeccions que es preveu del 
trànsit ferroviari a llarg termini fa que "la solució més racional seria tenir tots els serveis 
de viatgers pel túnel que s'està acabant en l'actualitat i fer passar les mercaderies per 
una variant exterior", per terrenys del municipi de Salt. 
 
El director de l'estudi de l'empresa Transfer Enginyeria va afirmar durant l'audiència del 
projecte ferroviari que "el projecte és desequilibrat entre una línia i una altra, i a llarg 
termini no és estable", ja que s'entén que les polítiques reforçaran el paper de la 
infraestructura del TAV, per on els càlculs situen que a llarg termini acabaran passant 
132 trens per dia i per sentit: 72 de viatgers i 60 de mercaderies cap al Pertús. 
 
L'informe també recull que el 2013 la previsió és que passin 56 trens cada dia pel túnel 
de l'alta velocitat quan s'estreni, mentre que pel viaducte n'hi passaran uns 44 per dia i 
per sentit. L'arribada del projecte constructiu per fer que el pas del convencional sigui 
de manera subterrània per Girona ha permès desvelar detalls d'un projecte vital per a 
la ciutat. El consistori defensa a ultrança la necessitat que s'acabi el projecte ferroviari 
de Girona que s'ha iniciat amb l'execució del túnel del TAV i que té com a segona i 
tercera fase l'execució del túnel amb tuneladora i el fals túnel que ha de permetre fer 
desaparèixer el viaducte. El govern arracona el projecte del tercer rail que estudiava, ja 
que considera que s'havia d'haver plantejat fa deu anys i que els costos que suposaria, 
a més de possibles retards, fan molt difícil l'aposta per aquesta opció, que tot i això es 
tindrà sobre la taula. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dissabte 29 de juny de 2012 
 

• Un sisme a Girona podria deixar un 9% dels veïns sense casa 
 

Girona és una zona de baix risc pel que fa a activitat sísmica. Això, però, no és 
incompatible amb la necessitat de prevenir, i més davant d'un fenomen com aquest, 
que quan es presenta pot arribar a ser devastador, en funció del grau i la intensitat. Un 
treball acadèmic de Sílvia Sureda, fet el 2011 i tutelat per docents de la UPC del 
departament d'enginyeria del terreny i cartografia geofísica, avalua el risc i el grau 
d'afectació que es podria donar a la ciutat de Girona per un sisme. 
 
Amb dades del 2001 i del 2009, pel que fa a un volum de població de 75.256 habitants, 
un 9% de la població de la ciutat de Girona podria quedar sense habitatge, un 2% 

 4

http://www.diaridegirona.cat/economia/2012/06/14/el-preu-de-lhabitatge-senfonsa-un-146-el-primer-trimestre/567552.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/12-infraestructures/552483-passaran-76-trens-al-dia-pel-nou-tunel-de-girona-que-costara-350-milions.html


patirien ferides lleus i només es podria donar un 1% de víctimes mortals o ferits greus -
vegeu gràfic-. El treball, que disposa d'altres paràmetres, especialment constructius 
amb dades també actualitzades, s'ha fet partint del supòsit d'un terratrèmol d'intensitat 
VII i VIII de l'escala macrosísmica europea (SME). Aquesta escala, que consta de dotze 
graus, a diferència de les escales de magnitud com ara la Richter, que expressen 
l'energia sísmica alliberada per un terratrèmol, indica el grau en què afecta un lloc 
específic. 
 
Els barris on, segons l'estudi, es poden esperar més danys, i sempre de grau mitjà, són 
la zona centre de Girona, Santa Eugènia i Mas Xirgu. El primer, molt heterogeni, té 
moltes construccions anteriors al 1960. Santa Eugènia, en canvi, té els edificis més alts 
i Mas Xirgu té els habitatges amb un cost constructiu més baix. Les zones amb menys 
afectació serien Montjuïc i el sector Sud (Palau), implantats en el que es poden 
considerar sòls més rocosos. 
 
Aquest estudi s'ha fet prenent dues bases de dades: una d'actualitzada el 2001, amb 
9.126 edificis residencials i uns 75.256 habitants empadronats, i una altra d'actualitzada 
el març del 2009, amb 9.482 edificis residencials i 122.391 habitants que es consideren 
reals. També s'han tingut en compte treballs previs, com ara un d'específic de 
microzonificació de la ciutat de Girona que va dur a terme el 2011 la Unitat de 
Tècniques Geofísiques de l'Institut Geològic de Catalunya, amb la col·laboració de la 
Universitat de Girona. En la tesina es destaca la necessitat de disposar d'estudis per 
poder respondre amb rapidesa davant d'una catàstrofe d'aquestes característiques, en 
aquest cas prenent com a model la ciutat de Girona. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dissabte 30 de juny de 2012 
 

• El 60% dels universitaris pagaran el doble en taxes 
 

El preu de les matrícules universitàries es pagarà en funció de la renda familiar per 
primer cop el curs que ve, i no en un percentatge fix com es feia fins ara. El govern ha 
establert fins a sis llindars que van de les rendes més baixes a les més altes i que 
suposarà que els alumnes o bé no paguin res (són els que estaran becats pel ministeri) 
o bé s'hagin de pagar fins una quarta part del que val la seva formació. Els barems 
estan calculats basant-se en la major part de la població activa, i tenint en compte que 
l'aportació de l'estudiant no podrà excedir el 25%, segons fixa la llei. 
 
En la situació d'alumnes que no pagaran res s'hi troben gairebé el 15% dels matriculats 
l'any passat, amb rendes mínimes. A la part més alta, hi ha, d'una banda, un 20% 
d'alumnes que pagaran un 50% més de matrícula i, de l'altra, un 40% dels alumnes 
que pagaran fins a un 66,7% més de matrícula. 
 
Les carreres han estat dividides en tres tipus i, en funció de la seva estructura docent, 
costaran més o menys diners. Les de tipus A, per exemple, que són carreres com ara 
administració i direcció d'empreses, dret, economia i educació poden costar fins a 1.516 
euros l'any. Les titulacions de tipus B, amb carreres com ara arquitectura, biologia, 
enginyeries, periodisme i psicologia, poden arribar a costar 2.146 euros, i les més 
cares, les de tipus C, entre les quals hi ha medicina, infermeria i veterinària, poden 
costar fins a 2.371 euros. Per tant, en funció de la carrera triada, els alumnes pagaran 
l'any que ve entre 600 i 950 euros. 
 
El govern també ha augmentat el preu dels crèdits per a repetidors, que es 
converteixen en els més penalitzats del sistema. Els qui es matriculin d'un mateix crèdit 
per segona vegada hauran d'aportar fins al 30% del que costa (fins a 47,7 euros per 
crèdit), la tercera matrícula elevarà el preu fins a un 65% del seu cost (102,78 euros 
per crèdit) i, si un estudiant repeteix per quarta vegada un crèdit, se'l penalitzarà fent-li 
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pagar fins al 90% del seu cost real: 142 euros per crèdit. "Fins ara, molts alumnes es 
matriculaven de tot i després es presentaven a les assignatures que es presentaven; 
ara, amb la penalització dels repetidors, estarà més racionalitzat, va dir el secretari 
d'Universitats i Investigació de la Generalitat, Antoni Castellà. 
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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