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Dimarts 1 de maig de 2012 
 

• Seixanta-vuit batejos i vint-i-quatre noces 
 

La Catedral de Girona, que és l'església més important de la diòcesi, va acollir, el 2010, 
68 baptismes (se celebren habitualment els dissabtes a les 5 de la tarda i els 
diumenges a les 12 del migdia), 170 confirmacions i 24 casaments (els dissabtes a les 
12 del migdia o a dos quarts de set de la tarda, i els diumenges a la una del migdia). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimarts 1 de maigl de 2012 
 

• Girona perd 14.600 llocs de treball en tres mesos 
 

El nombre de desocupats a les comarques de Girona va augmentar 12.100 persones en 
el primer trimestre de 2011, fins a situar-se en els 88.800 persones. La taxa d'atur va 
tancar març en el 22,33%, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) que 
publica l'Institut d'Estadística espanyol. Pel que fa a l'ocupació, a la demarcació gironina 
s'han destruït 14.600 llocs de treball en tres mesos. A Catalunya, el nombre de 
desocupats es va incrementar 40.900 persones i la taxa d'atur s'ha quedat fixada en el 
10,91%. En tres mesos, a Catalunya s'han destruït 34.100 llocs de treball. Al conjunt de 
l'Estat, la xifra de desocupats arriba als 4,91 milions i la taxa d'atur arriba al 21,29%. 
 
La demarcació de Barcelona és on més ha crescut el nombre de persones sense feina 
en termes absoluts. Segons l'EPA, les llistes d'aturats han augmentat en 32.600. També 
és on més ocupació s'ha destruït, amb 25.900 llocs de treball menys que al tancament 
de 2010. A Girona, la desocupació ha crescut 12.100 persones, mentre que l'ocupació 
ha descendit 14.600 persones. A Lleida, el nombre de desocupats ha augmentat 4.500 
persones i s'han destruït 10.900 llocs de treball. Per la seva banda, a Tarragona, el 
nombre de desocupats s'ha incrementat 600 persones, i l'ocupació va baixar 4.400 
persones. 
 
El nombre de desocupats a l'estat espanyol va augmentar en els tres primers mesos de 
l'any en 213.500 persones i el nombre total se situa ben a prop de la xifra psicològica 
dels cinc milions. En un any, la xifra total de desocupats va augmentar en 297.400. 
Amb tot, la taxa d'atur se situa en el 21,29%, gairebé un punt per sobre de la xifra a la 
què va arribar a finals de 2010. Entre gener i març, l'ocupació va caure fins als 18,151 
ocupats, 256.500 menys que al desembre. Tots els sectors han reduït el nombre 
d'ocupats aquest trimestre. La industria registra 82.000 persones ocupades menys; la 
construcció, 78.500; els serveis, 74.600 i l'agricultura, 21.300. 
 
Pel que fa a la població activa, aquesta experimenta un increment de 42.900 persones 
en tres mesos i la xifra total se situa en els 23,06 milions. Així, la taxa d'activitat va 
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caure onze centèsimes fins al 59,88%. La femenina ha arribar a un nou màxim fins als 
52,67% després d'haver augmentat set centèsimes.. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dijous 4 de maig  de 2012 
 

• L'atur baixa a Girona en 1.929 persones durant el mes d'abril 
 

La demarcació de Girona va reduir en 1.929 persones el nombre d'aturats registrats a 
l'abril. La xifra suposa una disminució del 3,23% respecte el març i situa el volum total 
de desocupats en 57.443, segons dades del Ministeri d'Ocupació. Al conjunt de 
Catalunya l'atur baixa en 2.526 persones, 0,40%, fins a un total de 635.721 
desocupats. D'entre les quatre demarcacions, només Girona i Tarragona registren una 
disminució de l'atur, sent aquesta primera la que registra la disminució més important. 
Girona és també al conjunt de l'estat espanyol la segona demarcació on més ocupació 
és recupera, per darrera de les Illes Balears que redueixen l'atur un 6,57% respecte el 
mes anterior pels efectes del turisme. 
 
A la resta de demarcacions, l'atur baixa en 1.165 a les comarques de Tarragona, això 
és un 1,59% menys respecte el març, i registra un volum total de desocupats de 
71.917. Mentre que, per contra, a Lleida l'atur augmenta de 293 persones, un 0,91% 
més que el mes anterior, i fixa un total de 32.402 desocupats. També a Barcelona, 
l'atur augmenta però ho fa un lleuger 0,06% respecte el març. En concret, les llistes 
d'aturats augmenten en 266 persones que situen el total de desocupats en 473.959 
persones. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dissabte 5 de maig de 2012 
 

• La Setmana Santa redueix l'atur a Girona en 1.920 persones 
 

La demarcació de Girona va reduir en 1.920 persones el nombre d'aturats registrats a 
l'abril. La xifra suposa una disminució del 3,23% respecte al març i situa el volum total 
de desocupats en 57.443, segons dades del Ministeri d'Ocupació. Al conjunt de 
Catalunya l'atur baixa en 2.526 persones, 0,40%, fins a un total de 635.721 
desocupats. D'entre les quatre demarcacions, només Girona i Tarragona registren una 
disminució de l'atur, sent la primera la que registra la disminució més important. Girona 
és també, en el conjunt de l'Estat espanyol, la segona demarcació on més ocupació es 
recupera, per darrere de les Illes Balears, que redueixen l'atur un 6,57% respecte al 
mes anterior pels efectes del turisme.  
 
Les contractacions registrades durant el període de Setmana Santa han contribuït a 
disminuir el nombre de desocupats durant l'abril a la província.  
 
Malgrat que la demarcació de Girona és la que registra el nivell més elevat de 
recuperació del nombre d'aturats, aquest increment és dos punts inferior al registrat 
l'abril del 2011, quan l'atur va disminuir un 5,2% respecte al mes anterior impulsat pel 
sector turístic. Respecte a fa un any, la demarcació acumula 2.446 desocupats més, fet 
que suposa un 4,45% més respecte a l'abril del 2011. 
 
Com és habitual en aquesta època de l'any, el descens de l'atur a Girona va venir 
impulsat majoritàriament pel sector serveis, que és el que més ocupació recupera 
respecte al mes passat. Dels 2.806 treballadors d'aquest sector que van tornar al 
mercat laboral a l'abril en el conjunt de Catalunya, més de la meitat ho van fer a la 
demarcació gironina. A la resta de sectors, l'atur gironí disminueix en tots els casos, 
també en la indústria, invertint la tendència del conjunt de Catalunya. 
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En el conjunt de l'Estat, l'atur registrat va baixar en 6.632 persones l'abril, després de 
vuit mesos consecutius de pujades, encara que en un any el nombre de desocupats 
s'ha incrementat en 474.875.  
 
Així, el total de desocupats va arribar a 4.744.235 a l'abril, el segon pitjor registre des 
de febrer de 1996, data des de la qual existeixen dades comparables. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dissabte 5 de maig de 2012 
 

• La línia de bus de Perpinyà a l'aeroport de Girona ha portat 200.000 viatgers 
 

La companyia de serveis de transport terrestre Frogbus va presentar ahir a Girona 
l'ampliació de freqüències del servei entre l'aeroport de Girona, Girona, el Voló i 
Perpinyà, que des d'aquesta setmana han passat de quatre viatges d'anada i quatre de 
tornada al dia a sis freqüències diàries. A més, des de principi d'any s'ha incorporat la 
ciutat de Girona a la ruta. Alistair Whatmore, gerent de l'empresa, va explicar que amb 
la recuperació de rutes de Ryanair a l'aeroport de Girona s'han pogut recuperar les sis 
freqüències diàries, i espera que la inclusió de Girona a la ruta reforci la connexió amb 
la Catalunya del Nord. De fet, des que Frogbus va iniciar el servei, a principi del 2009, 
de la Catalunya del Nord amb l'aeroport, ja ha transportat 200.000 viatgers. El model 
és semblant al baix cost en aviació, amb serveis directes i preus molt econòmics. 
 
L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, va agrair aquesta iniciativa empresarial, que 
uneix "dues ciutats germanes per llengua i cultura, i també per la seva vocació de 
futur", ja que facilita l'intercanvi de persones per motius universitaris, culturals o 
comercials, entre d'altres. El director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, 
Ricard Font, va assenyalar també que així culmina l'aspiració de tenir millors connexions 
entre la Catalunya del Nord i la del sud, en espera que s'acabi la línia del TAV: 
"Iniciatives així són les que serveixen per millorar l'economia del país." 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 11 de maig de 2012 
 

• Els preus augmenten 1,5 punts a Girona a l'abril 
 

Els preus es van incrementar 1,5 punts a la demarcació de Girona aquest abril i van 
fixar l'IPC anual en el 2%, dues dècimes més respecte la registrada al març que es 
mantenia estable per sota del 2% des del gener, segons publica l'Institut d'Estadística 
espanyol. La inflació anual de Girona és l'índex més baix registrat per demarcacions i és 
quatre dècimes inferior a la taxa d'IPC registrat de mitjana pel conjunt del Catalunya 
(2,4%). L'encariment del vestit i el calçat per l'inici de la nova temporada de primavera 
i estiu, i també l'augment dels preus de l'electricitat i el tabac expliquen aquest 
augment mensual dels preus. 
 
Els preus es van incrementar 1,4 punts a l'abril respecte el mes anterior i van situar 
l'IPC anual en el 2,4%, dues dècimes més respecte la registrada al març que es 
mantenia estable en el 2,2% des del gener. Tot i aquest increment mensual, la taxa 
interanual continua sent una de les més baixes que es registren des del setembre 2010. 
Al conjunt de l'Estat, els preus augmenten també un 1,4 punts i situen la taxa d'inflació 
anual en el 2,1%. 
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Aquest increment mensual d'1,4 punts de l'índex de preus al consum respon 
majoritàriament a l'efecte de la nova temporada de moda de primavera i estiu, que 
deixa enrere el període de les rebaixes. Així, a Catalunya els preus en calçat o vestit 
registren un variació respecte el març del 10,3%. 
 
La resta de grups que presenten també un encariment dels preus són les begudes 
alcohòliques i el tabac (2,8%), l'habitatge (1,8%), per l'augment de la tarifa elèctrica; i 
l'oci i la cultura (1,4%), en aquest cas empès per la campanya de Setmana Santa. 
Per contra, la caiguda dels preus en el grup d'alimentació, especialment de les llegums i 
hortalisses i també la llet, juntament amb les tarifes dels serveis telefònics són els que 
més van repercutir en negatiu sobre la taxa mensual de l'IPC. 
 
La baixa inflació anual dels preus, que es situa en el 2,4% a l'abril, s'explica en bona 
part per la taxa anual del grup del transport (5,7%) que incrementa menys respecte 
l'abril del 2011. Una variació que s'explica pel descens dels preus dels cotxes, quan fa 
un any pujaven, i un menor encariment dels preus dels carburants i lubricants. 
 
Per contra, augmenten en termes anuals els preus del grup habitatge (4,3%), 
bàsicament per l'encariment de l'electricitat; i el de les begudes alcohòliques i el tabac 
(4,9%), sobretot per l'encariment d'aquest darrer producte. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dilluns 15 de maig de 2012 
 

• L'aeroport frena la caiguda, només perd el 8,6% viatgers 
 

L'aeroport de Girona ha frenat notablement la caiguda en el nombre de passatgers que 
arrossegava des que a mitjan any passat Ryanair va retallar vols. Les dades del mes 
d'abril continuen essent negatives respecte un any abans, però no ja en les proporcions 
anteriors sinó de només un 8,6%, més d'acord amb el mercat aeroportuari general (la 
mitjana a l'estat espanyol ha estat a l'abril de 7,3% menys de viatgers). La paulatina 
recuperació dels vols de Ryanair que es va iniciar a finals de març ha estat clau per 
posar fre a la caiguda. Les instal·lacions de Vilobí d'Onyar van transportar 279.382 
usuaris, situant-se en el 14è lloc per volum de trànsit dels aeroports espanyols. Pel que 
fa al primer quadrimestre, el balanç continua essent molt negatiu, ja que els 594.632 
passatgers de l'aeroport de Girona suposen un descens del 38,2% respecte el períodes 
gener- abril de 2011. L'aeroport gironí va efectuar a l'abril 2.500 operacions, un 9,2% 
menys.  
 
En el mateix mes d'abril, l'aeroport de Barcelona ha rebut 2,9 milions de passatgers, 
cosa que es tradueix en un repunt del 4% en comparació del mateix mes de l'any 
anterior. En el primer quadrimestre, 9,8 milions d'usuaris van utilitzar les seves 
instal·lacions, un 3,1% més. Així mateix, l'aeroport del Prat va efectuar 24.577 
operacions a l'abril, cosa que significa un descens del 3,5%, i en els quatre primers 
mesos de l'any va realitzar 86.805 moviments, un 6,5% menys. Quant a mercaderies, 
l'aeroport barceloní va gestionar 7,7 milions de quilograms, un 7,3% menys, mentre 
que en l'acumulat de l'any va manipular més de 30,4 milions, un 8,1% menys. 
L'aeroport de Reus, com el de Girona, segueix en retrocés i va transportar a 63.551, un 
49,6% menys. Va realitzar 1.077 enlairaments i aterratges, fet que suposa una caiguda 
del 46% en les operacions. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
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Dimarts 15 de maig de 2012 
 

• El preu de l'habitatge de lloguer cau un -0,6% a l'abril 
 

El preu mitjà de l'habitatge de lloguer a Catalunya es va situar a l'abril en uns 9,33 
euros per metre quadrat de mitjana, un valor que suposa un descens del 0,6% 
respecte el que tenien els lloguers el març, segons dades del portal immobiliari 
'Fotocasa.es'. Malgrat aquest lleuger descens dels preus, Catalunya continua situant-se 
com una de les comunitats autònomes més cara de l'estat espanyol, on els lloguers són 
de mitjana, fins a un 23,9% més baixos, amb un preu de 7,53 euros el metre quadrat. 
El lloguer s'abarateix o s'estanca a totes les demarcacions catalanes excepte a 
Tarragona, l'únic territori que registra un repunt dels lloguers de l'1,6%. 
 
A les comarques de Barcelona, el preu de l'habitatge de lloguer cau a l'abril un 0,9% 
amb un preu de 10,02 euros per metre quadrat de mitjana. És la demarcació que 
registra la caiguda més elevada dels preus malgrat que és també el territori amb els 
lloguers més cars. La segueix, de prop, la demarcació de Girona que amb un preu de 
7,64 euros per metre quadrat de mitjana, un valor que suposa un descens del 0,4% 
respecte el març. 
 
Per la seva part, a la demarcació de Lleida els preus de lloguer es mantenen estables 
(0,0%) amb un preu de mitjana dels lloguers de 5,71 euros per metre quadrat, el preu 
més barat del conjunt de Catalunya. Finalment, les comarques de Tarragona són les 
úniques que registren un repunt de l'1,6% del preu dels habitatges de lloguer que se 
situa en 6,84 euros el metre quadrat de mitjana. 
 
En aquest cas, és el municipi del Vendrell (Baix Penedès) del litoral tarragoní el que 
registra a l'abril la variació mensual més alta del conjunt de Catalunya, del 4,2% aquest 
abril, fins a un preu de 6,93 euros per metre quadrat. Seguit de Cubelles (Garraf), on 
els lloguers s'encareixen un 3,1% fins als 8,14 euros el metre quadrats; i Tarragona 
ciutat amb un encariment del 2,6%, fins als 7,66 euros per metre quadrat. 
 
Mentre que Barcelona capital es continua situant com el destí en lloguer d'habitatges 
més car de Catalunya (amb un preu mensual d'11,9 euros el metre quadrat) i el segon 
del conjunt de l'Estat, només superat per San Sebastià i Bilbao, al País Basc. Per 
districtes, el Born es perfila com el barri barceloní més car en lloguers. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimecres 16 de maig de 2012 
 

• Menys desnonaments en habitatges de lloguer social 
 

El número de procediments iniciats el 2011 per desnonar habitatges socials de lloguer a 
les comarques gironines ha estat de 15, mentre que el 2009 la xifra ascendia a 43. 
L'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), l'organisme que gestiona aquests lloguers 
socials, atribueix aquest descens del 65% a un major control dels inquilins i 
especialment de la morositat, així com també a la voluntat de trobar solucions 
alternatives com el refinançament del deute. A les comarques gironines el preu 
d'aquests lloguers se situa de mitjana al voltant dels 200 euros, un import que per la 
Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) encara és massa elevat per moltes famílies. 
 
La xifra de procediments iniciats per desnonar pisos de lloguer social a la demarcació 
de Girona ha disminuït considerablement del 2009 al 2011. El 2009 van ser 43; el 2010 
es va produir un augment fins als 55, i l'any passat van tornar a baixar fins als 15. 
Aquest descens està en consonància amb les xifres de tot Catalunya, on el 2009 es van 
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posar en marxa 180 expedients per manca de pagament; el 2010 es va registrar un 
increment, amb 201, i l'any passat van disminuir fins a 127. 
 
Fornt observa com a una altra possible causa del descens el fet que entre el 2009 i el 
2010 es va fer una actuació "per destriar el gra de la palla" ja que hi havia un número 
considerable d'inquilins que no pagaven. "Ara no és així perquè els casos de morositat 
estan molt controlats", assegura el director de l'AHC. 
 
Actualment s'ofereixen a la demarcació de Girona 434 habitatges de lloguer social i hi 
ha 1.554 sol·licituds per accedir-hi. La comarca que encapçala el rànquing de peticions 
és l'Alt Empordà, amb 517 i 121 pisos oferts. La segueixen la Selva (329 sol·licituds per 
91 habitatges); el Baix Empordà (290 demandes per 93 pisos), i el Gironès (149 
peticions per 34 habitatges). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 18 de maig de 2012 
 

• El Gironès, la quarta comarca catalana més competitiva 
 

El Gironès, amb un índex de 43,3 sobre 100, és la quarta comarca més competitiva de 
Catalunya segons 'l'Índex ADEG de Competitivitat territorial' que elabora cada any 
l'Associació d'Empresaris del Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès (ADEG). El rànquing 
el lidera la comarca del Barcelonès amb un índex de 65,2 sobre 100. Aquesta puntuació 
la rep a partir de l'anàlisi de 10 factors de competitivitat com els recursos humans, les 
infraestructures i comunicacions, la disponibilitat de sòl, la innovació o la sostenibilitat 
social. Així, el Barcelonès té per tercer any consecutiu la millor posició per competir en 
el mercat global de béns i serveis d'alt valor afegit. La segueixen el Vallès Occidental 
(47,3) i el Baix Llobregat (46,3). 
 
El Barcelonès és la primera del rànquing amb 65,2 punts seguida pel Vallès Occidental 
amb 47,3 punts, el Baix Llobregat (46,3), el Gironès (43,2), el Tarragonès (42,6), el 
Vallès Oriental (41,5), el Segrià (38,4), el Maresme (38,1), l'Alt Camp (37,4) i el Baix 
Camp (36,6). 
 
A la posició número 11 està el Pla de l'Estany amb 36,6 punts, el Garraf (35,9), l'Alt 
Penedès (35,8), Osona (34,2), la Selva (33,5), el Bages (33,2), l'Alt Empordà (32,6), el 
Solsonès (32,3), l'Anoia (30,8), la Garrotxa (30,6). 
 
Des de l'ADEG s'ha destacat que aquest estudi no indica la situació econòmica en la 
que es troben les comarques ni l'estructura econòmica dels territoris, sinó que indica la 
potencialitat per instal·lar empreses i per competir en un mercat global a partir de 
diversos factors. 
 
Es tracta de la sostenibilitat social (llocs de treball, taxa d'atur, contractes fixos, 
accidentalitat laboral). De la sosteniblitat medi ambiental (llocs de treball en el sector, 
consum d'aigua tant dels habitants com de les empreses, coeficient de generació de 
residus municipals, percentatge de recollida selectiva o residus industrials que 
generen). 
 
També s'analitza la qualificació dels recursos humans i dels recursos per l'educació i la 
formació professional (taxa d'escolarització, percentatge de població amb estudis 
superiors o percentatge de directius). 
 
Les infraestructures de transports i comunicacions també són importants com ara 
l'accés a la xarxa ferroviària, les inversions del DPTOP, les llars amb banda ambla, el 
nombre d'autobusos, etc. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Diumenge 30 de maig de 2012 
 

• Tanca la 57a edició de Temps de Flors amb més turistes estrangers 
 

Aquest diumenge ha finalitzat la 57a edició de la exposició 'Girona, Temps de Flors'. Els 
comerços, hotels i restaurants de la ciutat destaquen l'èxit d'afluència de visitants 
d'aquesta edició que ha comportat un augment de vendes respecte anys anteriors. 
Segons el gerent de l'Associació d'Hostaleria Girona radial, Jesús Pastor, els hotels més 
cèntrics han registrat ocupacions d'entre el 90% i 95% durant els dos caps de setmana 
de la mostra. A més asseguren que aquest any s'ha incrementat el nombre de turistes 
estrangers provinents d'Holanda i Rússia. Segons l'Associació de Comerciants Eix Centre 
de Girona, l'augment d'exposicions florals i localitzacions ha potenciat el nombre de 
vendes. 
 
Segons fonts de l'Associació d'Hostaleria de Girona i radial, els restaurants i hotels de la 
ciutat han notat un augment en el nombre de visitants durant aquesta 57a mostra 
floral. Pastor ha detallat que durant els dos caps de setmana que ha inclòs la exposició, 
els hotels més cèntrics han arribat fins al 95% d'ocupació. D'altra banda, entre setmana 
les ocupacions han arribat al 80%. 
 
El gerent de l'associació ha detallat que és "complicat" saber les xifres exactes de 
visitants que han passat per la mostra gironina. No obstant això, ha assegurat que 
aquesta edició ha "superat rècords" d'afluència de visitants. "Hi ha restaurants que ens 
han dit aquest any és el que més han treballat dels últims 30 anys de 'Girona, Temps 
de Flors'', ha assegurat Pastor. Segons el gerent, la bona climatologia i l'augment 
d'activitats i propostes ha estat un dels factors principals d'aquest increment. 
 
Pel que fa a la procedència dels turistes, la majoria dels visitants han estat de la 
demarcació de Barcelona seguits de les comarques gironines. Tot i això, aquest any els 
hotelers i comerços de la ciutat han notat un augment del nombre de turistes 
holandesos i russos. "La sensació de tots els empresaris és que, durant tota la setmana, 
hi ha hagut molt moviment", ha destacat Pastor. 
 
D'altra banda, l'Associació de Comerciants de Girona ha fet un balanç positiu d'aquesta 
edició de 'Girona, Temps de Flors'. Segons el president de l'associació, Josep Maria 
Noguer, els comerços de la ciutat han notat un augment de vendes durant aquests 
dies. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 22 de maig de 2012 
 

• Els Banys Àrabs de Girona han rebut 97.535 visites durant Temps de Flors 
 

L'espai de Girona, Temps de Flors que ha tingut més visites han estat els Banys Àrabs, 
amb 97.535 persones, segons les dades d'un estudi encarregat pel consistori i elaborat 
per la UdG. L'estudi s'ha desenvolupat en cinc espais dels més característiques de 
l'exposició floral (la Carbonera, el claustre de la Catedral, Sant Nicolau i Sant Martí, a 
més dels Banys Àrabs). Des de l'associació d'hostaleria de Girona es fa una valoració 
"positiva", del desenvolupament global dels nou dies de l'exposició: "La restauració ha 
superat l'ocupació de l'any passat. Pel que fa a l'ocupació hotelera, el primer cap de 
setmana molt bé, i entre setmana es va recuperar a partir de dimecres, cosa que 
d'altres anys passava cap al divendres", explica el president de l'associació, Xavier 
Nicolazzi. Un dels més satisfets era el president de l'associació de marxants del mercat 
del Lleó, Josep Campmajó, que dissabte van celebrar la Nit en blanc: "Va haver-hi 
moments que va ser una autèntica allau de gent. Dissabte es van servir al voltant 
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d'unes 5.000 consumicions i les quinze parades obertes van exhaurir les existències", 
va dir. Per la seva banda, el president de l'associació de comerciants Girona Centre Eix 
Comercial, Josep Maria Noguer, diu que els comerciants no han notat gaire l'afluència 
de visitants en la caixa, tot i que admet que "el gran benefici en aquest cas era la 
promoció de la ciutat". La valoració sobre el nombre de visitants, l'obertura nocturna 
d'espais i comerços i els menús gastronòmics (Gastroflors) és en genera "molt positiva", 
però tots els sectors prefereixen analitzar les dades sense presses. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 25 de maig de 2012 
 

• Cauen un 30% les hipoteques concedides per a habitatges 
 

Els bancs de les comarques gironines van concedir al març 63,6 milions d'euros per un 
total de 642 hipoteques d'habitatges (davant les 918 del 2011). Aquesta dada, difosa 
ahir per l'Instituto Nacional de Estadística (INE), constata que la concessió d'hipoteques 
per a la compra d'habitatges ha tornat a baixar un percentatge de dos dígits al març. 
Concretament s'han concedit gairebé un 30% menys préstecs que en el mateix mes del 
2011. En tot Catalunya, el mes passat es van concedir 3.847 hipoteques per a la 
compra d'un habitatge, 2.700 menys que fa un any. En total, els bancs van concedir 
395,9 milions d'euros en crèdits, quan un any enrere se'n van concedir 814 milions. En 
relació amb el març del 2008, en l'inici de la crisi, el nombre d'hipoteques cau un 63%. 
El març d'aquell any es van concedir 10.502 hipoteques per un valor en préstecs de 
més de 1.819 milions d'euros. A l'Estat, al març es van concedir 24.918 hipoteques per 
a la compra d'un pis, un 42% menys que el 2011. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dijous 31 de maig de 2012 
 

• Girona abaixa els habitatges de lloguer social a la meitat 
 

L'Ajuntament de Girona ha decidit abaixar a la meitat el preu del lloguer dels pisos de 
protecció oficial. Segons ha explicat l'alcalde, la crisi ha comportat una davallada 
generalitzada del preu de l'habitatge i això ha provocat que els preus de l'habitatge 
social "pràcticament són com els preus de mercat". Fins ara, els lloguers socials anaven 
de 280 a 600 euros i ara seran aniran dels 140 als 300 euros. El consistori gestiona 230 
pisos de lloguer social. L'equip de govern ha presentat aquest divendres la memòria de 
gestió del 2011. Entre les dades que s'hi recullen, es reflecteix que de les 734 llicències 
d'obra que va tramitar el consistori, només el 4,5% són per a projectes de nova planta.  
 
Els preus de lloguer de l'habitatge social que gestiona l'ajuntament es rebaixaran a la 
meitat a partir del mes de juny. Fins ara anaven de 280 a 600 euros i els preus ara 
aniran de 140 a 300 euros. Amb la davalla generalitzada del preu de l'habitatge, els 
preus que s'havien marcat abans de la crisi per als pisos d'habitatge social s'han acostat 
als del mercat lliure i, per això, el consistori ha aprovat reduir-ne el preu. 
 
A banda dels 230 pisos amb lloguer social que gestiona el consistori, també es donen 
ajudes a ciutadans que no poden pagar el lloguer del seu pis. Durant el 2011, el 
consistori va ajudar a pagar el lloguer a 347 famílies i va destinar a aquestes ajudes un 
total de 91.846, 53 euros. 
 
En la memòria del 2011, també es recull que el 56,5% de les persones que van ser 
ateses pels Serveis Socials eren usuaris per primer cop. El regidor de Serveis Socials, 
Eduard Berloso, ha explicat que aquest any estan detectant que encara augmenta més 
el nombre de persones que requereixen alguna atenció per primer cop. 
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Durant el 2011, s'ha registrat una davallada dels delictes coneguts, que han passat dels 
9.024 del 2010 als 8.170 de l'any passat. Aquesta davallada també es produeix en 
d'altres capítols com els vehicles retirats per la grua (de 10.842 a 10.054), les 
denúncies de trànsit (de 64.256 a 63.616) o els accidents sense víctimes (de 1.022 a 
885). 
 
Pel què fa a seguretat, sí hi ha hagut un augment de les denúncies per consum de 
drogues, que han passat de 295 a 349 (18% més). Segons el regidor de Seguretat, 
Joan Alcalà, aquest increment s'ha donat perquè hi ha hagut més control. Una dada 
que preocupa al consistori és el repunt dels accidents amb víctimes, que han passat de 
450 al 2010 a 476 al 2011.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dijous 31 de maig de 2012 
 

• Els instituts segueixen tots al 100% d'ocupació menys Les Alzines i el Narcís 
Xifra 

 
Un any més, el procés de preinscripció escolar ha posat de manifest la sobresaturació 
als centres d'ensenyament de Girona. La situació és especialment elevada a educació 
secundària obligatòria, on continuen superant el 100% d'ocupació tots els centres de la 
ciutat i pràcticament tots els cursos, a excepció de primer d'ESO a Les Alzines i a 
l'Institut Narcís Xifra. A educació infantil i primària, hi ha un nivell d'ocupació molt alt, 
amb les aules al 96,20%, un 0,9% més que l'any anterior. Superen el 100% d’ocupació 
deu escoles públiques i cinc de concertades. 
 
En aquest sentit, el Consell Escolar Municipal, a proposta de la comissió de planificació 
escolar i equipaments va aprovar ahir un seguit de recomanacions a enviar a 
Ensenyament i a l'Ajuntament on es reclama "la necessitat urgent d'un nou institut de 
secundària a la ciutat i agilitzar les obres per ubicar definitivament l'escola Pericot i 
Bosc de la Pabordia a l'emplaçament que els correspon". 
 
Tant a Infantil i Primària com a Secundària, la majoria d'asssignacions d'alumnat fora 
de termini continua recaient a l'escola pública. Enguany hi ha hagut 770 assignacions. 
El Consell, a proposta de la comissió de planificació escolar, va reclamar que es faci una 
distribució més equitativa tant als centres públics com als privats.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

 
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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