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Divendres 3 de maig de 2013  
 

• En sis anys Girona vol fer 44 km de carril bici 
 

El pla de mobilitat de Girona preveu augmentar la xarxa de carrils bici de la ciutat amb 
44 quilòmetres nous d'aquí a l'any 2018. Aquesta és la previsió que estableix per als 
pròxims anys el document marc en matèria de mobilitat de la capital de la demarcació, 
una planificació que suposaria passar dels 18,6 quilòmetres de carril bici actuals fins als 
63 quilòmetres en total. 
 
El regidor de Mobilitat, Joan Alcalà, assenyala que els primers d'aquests carrils bici que 
seran una realitat són els que van explicar des de la primera Taula de Mobilitat, com 
ara "un carril bici bidireccional al pont del Ter, per unir la zona de Ramon Folch fins a 
l'hospital Trueta". Dins d'aquest mandat, Alcalà també considera que s'executarà "un 
carril bici segregat des de la plaça Catalunya passant per la Gran Via fins a Correus". 
L'estudi revela que els principals carrils bici són els que formen el passeig d'Olot i Emili 
Grahit, d'est a oest de la ciutat, i els eixos de Fontajau, Tarradellas, Güell i plaça 
Catalunya en sentit nord i sud. 
 
Una enquesta entre els usuaris de la bicicleta feta dins del pla de mobilitat posa en 
relleu la perillositat i la poca seguretat que tenen quan circulen per carrers sense carrils 
bici segregats de la resta del trànsit. Per això, Alcalà considera que és important 
apostar per una xarxa de carrils bici que faciliti l'ús d'aquest mitjà de transport per la 
ciutat. 
 
Una altra de les dades interessants que s'extreuen del pla de mobilitat és el gran ús de 
la bici que es fa a la ciutat de Girona, com demostra que els encarregats de l'estudi van 
haver de variar els paràmetres en comprovar que l'ús de la bici estava per sobre 
d'altres ciutats similars. En xifres, els punts amb més pas de bicicletes de Girona se 
situen al carrer Güell i l'enllaç des de Santa Eugènia i fins a la ronda Ferran Puig, on 
s'ha calculat que passen cada dia unes 1.200 bicicletes. L'altre eix important és el que 
formen el passeig d'Olot i Emili Grahit, on la densitat oscil·la entre les 700 i les 1.000 
bicicletes diàries. L'estudi va fer un càlcul a llarg termini en 96 punts de la ciutat i va 
donar com a resultat 22.000 bicicletes en 113 hores de comptatge. 
 
L'equip de govern ja té previst ampliar la xarxa d'estacions de Girocleta aquest any amb 
nous punts de recollida i destí a la plaça del Barco i al centre cívic de Can Ninetes, amb 
connexió amb carril bici. 
 
Un 64% dels enquestats pel pla de mobilitat van dir que fan un ús diari de la bici per 
als desplaçament urbans. Un 20% més l'usen dos o tres cops per setmana. La feina i 
els estudis, els principals motius de l'ús. 
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Un 19% l'agafa per les dificultats per aparcar 
 
Gairebé dos de cada deu usuaris de la bicicleta admeten que usen aquest mitjà de 
transport per la dificultat de trobar aparcament per al cotxe. Un 23% ho fan per salut i 
un 17%, per comoditat. 
 
La Girocleta té uns 1.500 usuaris i fan 600 viatges 
 
El servei públic de Girocleta tenia l'any passat 1.512 usuaris abonats, una quantitat que 
ha baixat respecte als 1.674 usuaris de l'any anterior. Les 120 bicis fan de mitjana 600 
viatges al dia en total. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 

Dissabte 4 de maig de 2013 
 

• Les multes fan reduir a la meitat els vehicles al Barri Vell 
 

El trànsit de vehicles al Barri Vell de Girona s'ha reduït a la meitat des que l'Ajuntament 
va començar a fer servir les càmeres de videovigilància per multar els cotxes i motos 
que hi accedien sense permís. Abans de l'entrada en funcionament dels aparells situats 
en un lateral de la plaça Catalunya entraven entre 1.500 i 1.625 vehicles al dia. Després 
de la posada en funcionament del sistema per controlar les matrícules i multar-los si 
s'escau, la mitjana s'ha reduït a uns 880 cotxes i motos.  
 
L'Ajuntament va activar l'1 de desembre el sistema automàtic de lectura de matrícules a 
tots els vehicles que entren al Barri Vell. Fins aleshores, les càmeres també 
fotografiaven els cotxes i les motos però calia una persona que manualment anés 
comprovant quants cops havia entrat al casc antic cada cotxe i si tenia permís per fer-
ho (veïns, càrrega i descàrrega o emergències, entre altres). A partir del desembre, 
però, ja es va començar a disposar d'una base de dades i un programa informàtic que 
contrastava tots els permisos i recomptava quants cops havia entrat un cotxe al Barri 
Vell i que ha començat a denunciar els incompliments. Ara per ara, els qui no tenen 
permís poden accedir al Barri Vell fins a tres cops per trimestre. 
 
Segons dades facilitades per l'Ajuntament, actualment, en dies laborables entren al 
casc antic de Girona 920 i 1.080 vehicles. El dia de més trànsit és el dimecres, quan hi 
ha 1.042 accessos. En canvi, en dies festius, la mitjana baixa ostensiblement. Els 
dissabtes passen 650 cotxes i motos mentre que els diumenges són 479. 
 
No tots els cotxes que han entrat al Barri Vell disposaven del permís necessari. De fet, 
entre el mes de desembre i el mes de febrer es van interposar 660 multes. Alguns dels 
afectats han decidit recórrer. La multa per aquells qui han passat més de tres vegades 
pel punt de control en un trimestre és de 200 euros tot i que si es paga els quinze dies 
següents des de la notificació, l'import es redueix a la meitat. 
 
Les càmeres es van instal·lar l'any 2007 però fins al desembre de l'any passat, mai 
s'havien utilitzat per sancionar, tot i que l'anterior govern sempre havia assenyalat que 
sí que ho estava fent. El 2006, entraven uns 1.800 cotxes al Barri Vell. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Diumenge 5 de maig de 2013 
 

• Un estudi detecta un 14% de comerços buits a Girona 
 

El 8 d'abril de 1998 es va inaugurar a Girona el Museu del Cinema després que 
l'ajuntament adquirís la Col·lecció Tomàs Mallol, una de les mostres més importats de 
tot Europa. D'aquesta manera, el Museu del Cinema va ser el primer centre a tot l'Estat 
dedicat al setè art. Durant aquest primers 15 anys d'història, el museu ha acollit a 
950.000 persones, ha produït 48 exposicions temporals, organitzat 1.233 activitats i ha 
atès a més de 310.000 alumnes. Per commemorar aquesta data i l'èxit recollit, el 
Museu del Cinema ha adquirit un rellotge francès en forma de llanterna màgica datat 
del 1864, ha remodelat l'espai de l'exposició permanent i ha incorporat 67 llibres a la 
biblioteca. 
 
Aquests xifres només són algunes de les dades d'activitats i accions que s'han portat a 
terme dins del Museu del Cinema de Girona en els darrers quinze anys. Com és habitual 
en la data dels aniversaris, el centre ha incorporat algunes novetats. 
 
En primer lloc, ha adquirit un nou objecte que es podrà veure a l'exposició permanent 
del museu. Es tracta d'un rellotge de sobretaula en forma de llanterna màgica, d'origen 
francès i datat del 1864. Aquest rellotge especial és un objecte decoratiu que mostra la 
gran popularitat que tenia aquesta mena d'espectacles visuals en el segle XIX. D'altra 
banda, el museu ha remodelat l'espai de l'exposició permanent dedicada a l'espectacle 
de la Caixa d'Òptica. 
 
La remodelació s'ha basat en distribuir de forma correcte l'espai per així presentar de 
manera més òptima les 26 vistes òptiques, el doble de les que es mostraven fins ara, 
que hi ha al centre. La vista òptica és un gravat amb imatges de paisatges urbans, 
edificis emblemàtics o ciutats d'arreu del món que es veien mitjançant una lent. Es 
tractava d'un espectacle visual molt popular arreu d'Europa entre els anys 1750 i 1850 
mitjançant el qual els ciutadans podien veure imatges d'arreu del món per un simple 
forat. 
 
Finalment, la tercera novetat és la incorporació a la biblioteca de l'Institut d'Estudis un 
conjunt de 67 llibres sobre el cinema i l'educació que ha lliurat el professor barceloní 
Ramon Espelt. Amb aquesta donació, la biblioteca del museu millora qualitativament i 
quantitativament la seva oferta. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dilluns 6 de maig de 2013 
 

• Les vendes de cotxes nous creixen un 8% a Girona 
 

La demarcació de Girona va matricular a l'abril un total de 801 turismes, fet que suposa 
un augment del prop del 8% respecte al mateix mes del 2012, segons van informar 
divendres les associacions automobilístiques de fabricants (Anfac), de venedors 
(Ganvam) i de concessionaris (Faconauto). Del total de matriculacions de l'abril, 551 
van ser per a particulars, amb un creixement del 3,8% respecte a l'abril del 2012 i les 
250 restants per a empreses amb un augment del 22,1% si es compara amb l'abril de 
l'any passat. 
 
Des de gener fins a abril del 2013, a la demarcació de Girona s'han matriculat 3.072 
vehicles, xifra que representa un 8,33% menys que en el mateix període de l'any 
passat. 
 
Per marques, Citroën és la que ha matriculat més aquest abril, amb 90 vehicles; la 
segueix la Volkswagen, amb 61; Audi, amb 58 i Peugeot i Renault que en van 
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matricular 54 cada un. Hi segueix Toyota, amb 48 vehicles matriculats; Seat i Opel, 44 
cadascun; i Nissan, 40. 
 
El director de comunicació d'Anfac, assegura que les xifres d'abril "reflecteixen el bon 
comportament del pla PIVE 2, sobretot en particulars". 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dilluns 6 de maig de 2013 
 

• L’atur registrat baixa en 1.628 persones a l’abril a Girona 
 

Les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya de les comarques gironines van tancar 
el mes d'abril amb un total de 59.009 persones a l'atur, cosa que suposa una 
disminució de 1.628 desocupats en relació amb el mes de març, un 2,68% menys, 
segons les dades facilitades aquest dilluns pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. 
En relació amb l'abril de l'any passat, s'ha registrat un augment de 1.566 persones, el 
2,73% més. El sector serveis a la comarques gironines ha estat capdavanter en la 
reducció de l'atur amb -1.136, seguit de la construcció amb -262, l'activitat industrial 
amb -134 i per últim l'agricultura amb -25 persones menys al SOC. 
 
En el conjunt de Catalunya, després d'haver arribat a un nou màxim històric de 
desocupació a Catalunya el febrer passat, aquest l'abril, el SOC ha vist com per segon 
mes consecutiu la desocupació disminuïa i en aquest cas ho feia en 7.055 aturats, 
l'1,06% menys que al març. En relació amb l'any passat, però, el nombre de 
desocupats ha crescut en 21.274 persones, un 3,35% més que el mateix mes de l'any 
passat. 
 
Tots els sectors d'activitat han col·laborat en reduir les llistes de l'atur. Les xifres de 
l'abril també han ajudat a què el conjunt de l'estat espanyol hagi abandonat el llindar 
dels 5 milions d'aturats gràcies a la caiguda de la desocupació en 46.050 persones fins 
arribar als 4.989.193 persones. 
 
En relació amb el comportament dels mesos d'abril dels últims anys, la reducció 
intermensual d'aquest abril, amb l'1,06% menys suposa una intensitat major que l'abril 
de l'any passat, quan la disminució va ser del -0,4%. Tot i això, aquest decreixement 
del -1,06% està per sota de la cai na Santa va caure a mitjans d'abril.guda de l',59% 
que es va registrar l'abril del 2011, quan la Setma 
 
Aquest abril és el segon mes consecutiu que les llistes del Servei d'Ocupació de 
Catalunya veuen reduir el nombre d'aturats, després d'un mes de febrer que va 
registrar un nou màxim històric: 665.176 persones. 
 
Per sectors d'activitat, tots ells, l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis han 
ajudat a reduir les llistes de l'atur. El sector primari amb una disminució de 385 
persones, la indústria amb -1.076, la construcció amb -1.677 i els serveis, que han 
estat els més actius, amb -4.034 persones. En total, 7.055 aturats que han deixat les 
oficines del SOC. 
 
La construcció pren de nou protagonisme en la reducció de les llistes de l'atur perquè 
les persones inscrites en aquest sector o bé troben feina, probablement en un altre 
sector d'activitat, o bé perquè abandonen el SOC després d'acumular molts mesos a 
l'atur i d'haver perdut tots els drets de prestacions. Així, a Catalunya, la construcció, 
després del sector serveis, ha estat el més actiu en reducció de persones a les llistes de 
desocupats. 
 
Mentre que l'atur dels natius ha augmentat en relació amb l'abril de l'any passat, un 
3,35% més, no passa el mateix quan les estadístiques del Ministeri d'Ocupació i 
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Seguretat Social fan referència al comportament de l'atur dels immigrants a Catalunya. 
Així, aquest col·lectiu d'estrangers, dominat pels procedents de països de fora de la UE, 
(uns quatre de cada cinc) ha vist com la disminució de l'atur ha estat de l'1,99% en 
relació amb el març, gairebé un punt percentual per sobre de la reducció registrada 
entre els natius (-1,06%). En relació amb l'any passat, mentre que aquest abril l'atur ha 
augmentat del 3,35% entre els natius, en el cas dels immigrants la desocupació s'ha 
reduït significativament amb un -4,17%. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 
 

Dilluns 6 de maig de 2013 
 

• Baixa el nombre d’abonats al servei d’aigües de Girona 
 

El nombre d'abonats al servei d'aigües de Girona ha davallat per primera vegada durant 
el 2012. Si el 2011 hi havia 52.163 abonats, l'any següent es va tancar amb 51.148. El 
regidor de Sostenibilitat, Jordi Fàbrega, relaciona la davallada amb el fet que hi ha 
tancaments de comerços i, a més, no es construeix pràcticament cap habitatge nou. 
Així mateix, el consum per habitant també ha caigut de manera progressiva des del 
2007 i, al 2012, se situa en 90,02 m3 per habitant i any. D'altra banda, el 2012 es van 
tractar 32.316 tones de residus a l'incineradora de Campdorà i la seva cremació va 
generar energia suficient per fer funcionar la depuradora. Això suposa un estalvi de 
180.000 euros al consistori. 
 
Els regidors responsables de les àrees de Sostenibilitat i Ciutadania, Jordi Fàbrega, i de 
Mobilitat i Seguretat, Joan Alcalà, han presentat aquest matí les memòries que recullen 
activitats i dades més significatives del 2012. Entre aquestes, destaca que per primera 
vegada cau el nombre d'abonats al servei d'aigües de Girona. 
 
Segons Fàbrega, aquesta és una conseqüència més de la crisi. "L'empresa d'aigües ens 
diu que hi ha comerços que tanquen i que cada vegada hi ha menys activitat 
econòmica", ha explicat el regidor, que apunta també com a causa el fet que no hi ha 
obra nova i, per tant, no es donen d'alta nous comptadors. 
 
D'altra banda, les dades reflecteixen que hi ha hagut una disminució en el consum 
d'aigua des del 2007, quan es va viure una forta sequera. El 2012 es va tancar amb un 
consum per habitant i any de 96,02 m3, mentre que el 2007 era de 97 m3 o, per 
exemple, havia arribat als 100,27 el 2009. "La gent cada vegada té més consciència i 
no malbarata l'aigua", ha manifestat Fàbrega. 
 
Una altra dada que també va a la baixa des del 2006 és la generació de residus. Cada 
gironí generava 1,11 quilos de deixalles al dia el 2012, una dada per sota de la de l'any 
anterior. Bona part dels residus que es generen a la ciutat tenen com a destí la 
incineradora de Campdorà. En aquesta instal·lació -i durant tot el 2012- es van cremar 
un total de 32.316 tones de deixalles que, al seu torn, van generar més de 4 milions de 
kW. Bona part d'aquesta energia es fa arribar a la planta depuradora de Girona -que 
està a tocar de la incineradora- i que s'abasteix amb aquesta energia generada per la 
cremació de residus. El regidor ha explicat que això suposa un estalvi de 180.000 euros 
anuals al consistori. 
 
D'altra banda, Fàbrega ha detallat que un projecte que queda pendent de completar és 
la substitució de tots els contenidors de la ciutat per un nou model que serà de càrrega 
lateral. Malgrat que aquests contenidors fa mesos que ja haurien d'estar instal·lats, un 
canvi en la contractació dels mateixos ha fet endarrerir el projecte. Fàbrega ha explicat 
que el cost és elevat -canviar-los tots costarà uns 2,5 MEUR- i que estan pendents 
d'una subvenció europea que servirà per cobrir el 80% del cost. 
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Per la seva banda, el regidor de Mobilitat i Seguretat, Joan Alcalà, ha recordat algunes 
de les dades que ja es van donar a conèixer durant la festa de la Policia Municipal. 
Entre aquestes, Alcalà ha remarcat que durant l'any passat van baixar un 3,57% els 
delictes i faltes i també es van reduir els accidents a la ciutat. Aquesta última dada, 
Alcalà la atribueix a l'augment de controls de velocitat que s'han fet a la ciutat. 
 
En aquest sentit, ha avançat que alguns dels objectius del consistori amb l'horitzó del 
2016 és aconseguir reduir un 25% els accidents amb víctimes respecte el 2011, així 
com un 30% els atropellaments de vianants. 
 
D'altra banda, Alcalà ha remarcat que l'any passat es van posar menys multes que 
l'anterior i que això demostra que l'acció de la policia "no té un objectiu recaptatori". En 
concret, es van imposar 28.619 sancions de trànsit, un 29% menys que l'any anterior.. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 7 de maig de 2013 
 

• El nombre d’abonats al servei d’aigües baixa a Girona per primera vegada 
 

La companyia d'Aigües Girona, Salt i Sarrià. ha perdut abonats per primera vegada a la 
història. L'any 2011 el servei tenia 52.163 clients mentre que al tancar l'any 2012 eren 
51.148 clients. Aquest descens, segons el regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Jordi 
Fàbrega, es deu principalment a la crisi econòmica. Per una banda ha provocat que 
s'hagin tancat alguns negocis i per l'altra aquells qui tenien dues propietats s'han donat 
de baixa d'una. Es el cas per exemple de segons residències. Tampoc hi ha noves 
promocions d'habitatges que podrien servir per donar d'alta nous compradors i pal·liar 
el descens. 
 
De fet, també es manté la tendència de descens del consum d'aigua. Una dinàmica que 
es va iniciar l'any 2007 arran de la sequera. "La gent va prendre consciència que l'aigua 
no s'ha de malbaratar", va explicar ahir el regidor de Medi Ambient. Si l'any 2009 cada 
ciutadà gastava 100 metres cúbics d'aigua al dia, ara mateix en gasta 96. A tot plegat 
hi ha influït també el preu de l'aigua, que ha anat pujant. 
 
Aquestes dades estan incloses a la memòria de l'àrea de ciutadania que es va presentar 
ahir i que també posa en relleu un descens en la quantitat de residus que es recullen 
des de l'any. 
 
L'any 2006 es recollien unes 50.000 tones, una xifra que ha anat baixant 
progressivament. El 2010 eren 43,330 tones, el 2011 van ser 41.416 i l'any passat es 
va quedar en 39.434 tones. Això fa que ara mateix la producció diària de residus sigui 
de 1,11 quilos per habitant. Gran part de les deixalles van a parar a la incineradora de 
Campdorà que l'any passat va cremar 32.316 tones de residus. 
 
L'acció de la instal·lació va generar és de 4 milions de kW que es van aprofitar per la 
planta depuradora, que està col·locada just al costat. Aquest aprofitament elèctric va 
servir per estalviar uns 180.000 euros. 
 
També pel que fa a temes energètics, Fàbrega va explicar que s'han estalviat quasi la 
meitat de diners pel funcionament de l'escola Bressol l'Olivera gràcies al telecontrol, 
que ajusta més les necessitats elèctriques i energètiques de l'equipament educatiu. En 
un any s'ha passat de gastar uns 112.000 euros a 54.070 euros. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dimarts 7 de maig de 2013 
 

• El carrer de la Creu és la via on es multa més de Girona 
 

El carrer de la Creu és el carrer de Girona on l'any passat es van posar més multes. En 
concret van ser 4.529, del total de 49.440 que es van posar en el conjunt de la ciutat. 
En el rànquing de carrers amb més denúncies posades, el següent és la plaça 
Catalunya, on se'n van posar menys de la meitat, 2.191. De fet, però, és l'entorn del 
carrer de la Creu on s'acumulen moltes de les sancions. Al carrer Sant Joan Baptista de 
la Salle, se n'hi van posar 2.176; al Joan Maragall, 1.057; a la travessera de la Creu, 
905. Destaquen també el carrer Barcelona, amb 1.301 denúncies, i la plaça Poeta 
Marquina, amb 1.525. 
 
Un percentatge significatiu de les sancions imposades va ser per infraccions comeses a 
les zones blaves. S'hi van posar 21.024 denúncies, una xifra que representa un 43% del 
total. D'aquestes, 13.915 van ser per vehicles estacionats que no van posar el 
comprovant, i 7.109 perquè s'havia sobrepassat el límit horari. Fora de les zones 
blaves, destaca el nombre de sancions per estacionament en zona de càrrega i 
descàrrega. Es van posar 4.574 denúncies al llarg de l'any. Per estacionaments a la 
vorera, van ser 3.145 denúncies. A força distància, amb 1.942 multes, segueixen els 
estacionaments en zona reservada. Fins a 1.927 vehicles es van sancionar perquè 
destorbaven "greument" la circulació. La grua municipal va retirar 9.649 vehicles, la 
majoria dels quals, 9.164, eren turismes. 
 
L'excés de velocitat va ser motiu de 1.841 denúncies, i 573 conductors van ser 
sancionats perquè utilitzaven el mòbil o navegadors. El mateix nombre de persones, 
573, van ser denunciades perquè no van respectar el llum vermell del semàfor. 
 
Pel que fa als ingressos que han suposat per al fons municipal les gairebé 50.000 
multes imposades, van ser 2.426.817 euros. Tant el nombre de denúncies com els 
ingressos obtinguts van baixar en el conjunt de l'any respecte al 2011. Les denúncies 
van baixar un 24%; els ingressos, però, ho van fer menys, un 10%. 
 
Pel que fa als accidents, dels 1.337 del 2011 es va passar a 1.251 el 2012. Fa tres anys, 
a més, que baixa el nombre de ferits greus: es va passar de 476 el 2010 a 402 el 2012. 
 
43% de les denúncies posades a Girona van ser per infraccions comeses a les zones 
blaves. Van ser 21.024. 
2,4 milions d'euros va ingressar el consistori per les gairebé 50.000 sancions. La xifra és 
un 10% inferior a la del 2011 
 
El regidor de Sostenibilitat, Jordi Fàbrega, va dir que passat l'estiu començarà la 
substitució de tots els contenidors de la ciutat. Se'n canviaran 2.200. Fàbrega espera 
que a final d'any estigui fet. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dijous 9 de maig de 2013 
 

• Espai Gironès augmenta un 4% els visitants el primer quadrimestre 
 

El centre comercial Espai Gironès de Salt va informar ahir que el primer quadrimestre 
d'aquest any 2013 ha pujat un quatre per cent el nombre de visitants respecte el 
mateix període que l'any anterior. En un total, durant de gener a abril han entrat un 
total de 2.663.000 persones al centre comercial i a les seves botigues. Segons Espai 
Gironès aquestes dades "demostren el manteniment de la confiança dels clients en 
Espai Gironès i les seves botigues". En paral·lel continuen les representacions 
artístiques en viu, cada dia a les sis de la tarda, dins del festival "EspaidArt". 
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D'altra banda, la cadena d'òptiques Alain Afflelou obrirà un nou establiment al centre 
comercial. El local estarà situat a la planta baixa, a la zona de l'entrada principal i 
suposarà la creació d'una sèrie de nous llocs de treball per part de la prestigiosa firma 
francesa, que actualment disposa de més de 260 establiments a tot l'Estat espanyol. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dijous 9 de maig de 2013 
 

• Augmenta un 4% el nombre de visitants a l’Espai Gironès 
 

El nombre de visitants al centre comercial Espai Gironès s'ha incrementat un 4% durant 
aquests primers quatre mesos de l'any en comparació amb l'any anterior. L'increment 
significa que un total de 2.663.000 persones van apropar-se a les instal·lacions del 
centre entre els mesos d'abril i gener, una dada que el centre interpreta com un 
exemple del manteniment de la confiança dels clients en aquest centre i les seves 
botigues. 
 
Fonts del centre comercial explicaven ahir que alguns dels factors que poden explicar 
l'increment de visitants són la posada en marxa de diferents promocions de venda i la 
incorporació del nou punt d'informació, que dóna un servei afegit. Així mateix, es té en 
compte que a finals de l'any passat van obrir noves botigues al centre comercial i que 
d'altres van ampliar. Totes aquestes activitats i algunes altres dutes a terme durant 
aquest període haurien influït en aquest increment de visitants, sense que ara es 
disposi de dades sobre el total de vendes. 
 
Un altre incentiu va ser el sorteig del concurs Vols 500 euros? entre els clients. Deu 
persones d'arreu de la demarcació van rebre un premi de 500 euros per gastar als 
establiments del centre comercial. Per participar-hi, calia presentar un tiquet de 20 
euros d'un establiment de l'Espai Gironès. Segons la gerència, la campanya va suposar 
uns ingressos de més de 100.000 euros. 
 
Fora ja d'aquest primer quadrimestre, destaca el fet que l'Espai Gironès s'ha convertit 
en el primer centre comercial de Catalunya que aposta per organitzar un festival 
cultural lligat a les arts escèniques i la música. Amb un pressupost de 45.000 euros, el 
Festival d'Arts en Viu, que va començar dilluns passat i s'allargarà fins al 8 de juny en 
un recinte adequat situat al corredor central de l'Espai Gironès, ha configurat una 
programació gratuïta que inclou la participació de 24 companyies que presentaran 32 
propostes. 
 
4% més de visitants es van traslladar durant els primers quatre mesos de l'any a l'Espai 
Gironès. 
2,6 milions de persones han visitat entre el gener i l'abril d'aquest any el centre 
comercial de Salt. 
La cadena d'òptiques Alain Afflelou obrirà un establiment al centre comercial Espai 
Gironès. El local estarà situat a la planta baixa, a la zona de l'entrada principal, i 
suposarà la creació d'una sèrie de llocs de treball a càrrec de la prestigiosa firma 
francesa, que actualment disposa de més de 260 establiments a tot l'Estat. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
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Dissabte 11 de maig de 2013 
 

• L’Ajuntament de Girona va ingressar 41 milions el 2012 per llicències d’obra 
 

L'Ajuntament de Girona va atorgar l'any passat 1.563 llicències d'obres, que van 
suposar uns ingressos per al consistori de 41.168.426,17 euros. Aquestes xifres 
signifiquen una caiguda tant del nombre de llicències com dels ingressos generats per 
aquest concepte respecte a l'any anterior. 
 
Pel que fa al nombre de llicències, la caiguda ve motivada per les obres majors. S'ha 
passat de 734 llicències el 2011 a 495 el 2012, una xifra que representa una caiguda 
d'un 32,56%. Augmenta, però, el nombre de llicències d'obra menor concedides. El 
2011 se'n van atorgar 847, per 1.068 el 2012, un increment d'un 26,09%. Dels 
ingressos totals, el 2011 es van recaptar 52,5 milions d'euros, pels 41,1 milions del 
2012, prop d'un 22% menys. 
 
L'impacte econòmic que suposen per al fons municipal les obres majors respecte a les 
menors varia significativament. Si, de mitjana, el 2012 cada obra menor va reportar al 
consistori 4.052 euros, cada una de les llicències per obres majors va suposar 74.425 
euros. 
 
El regidor d'Urbanisme de Girona, Carles Ribas, atribueix l'increment del nombre de 
llicències per a obres menors al nou comportament dels ciutadans pel que fa a 
l'habitatge: "Si abans la gent optava per canviar [d'habitatge], ara la tendència és 
reformar i rehabilitar el que ja es té", explica. 
 
Ribas va explicar també que al llarg de l'any passat es va començar l'estudi de les 
potencialitats de les àrees vinculades als rius que travessen la ciutat. Un dels propòsits 
del govern de Girona és convertir els rius "en elements vertebradors de la ciutat". 
 
Amb aquesta intenció, s'han elaborat estudis dels sectors de la Devesa, Sant Daniel, 
l'Eixample i plaça Catalunya, i el carrer del Carme fins a Vila-Roja. Aquests estudis han 
de plantejar les línies d'actuació per proposar millores urbanístiques en aquests carrers, 
barris i espais de la ciutat a fi que els rius que els travessen siguin nexes d'unió entre 
els diferents barris. 
 
36,84 milions d'euros es van recaptar el 2012 per obres majors. L'any anterior s'havia 
arribat als cinquanta milions d'euros. 
 
El regidor d'Urbanisme va dir ahir que quan falten cinc dies per a l'acabament del 
termini per tenir una resposta sobre les obres de reposició de la plaça Montserrat, el 
carrer Bisbe Sivilla, el parc Central i l'antiga plaça Europa (el dia 15), Adif no els ha dit 
res. Ribas va voler calmar els veïns: "El que no farà l'Ajuntament és deixar-ho 
empantanegat." El regidor va dir que, si un cop passat el termini no han tingut cap 
resposta, l'Ajuntament no es quedarà de braços plegats. No va avançar ni descartar cap 
alternativa, però va avisar que "si el consistori ha de fer les obres, s'actuarà envers Adif 
i Foment". Pel que fa al finger, el regidor va dir que s'està pendent de signar amb Adif 
el conveni que ha de permetre substituir-lo per un pas subterrani. Foment, però, de 
moment no ha donat 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
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Dimecres 15 de maig de 2013 
 

• La taxa d’inflació de Girona cau al nivell més baix en 3 anys i mig 
 

Girona és la demarcació de l'Estat que acumula una moderació dels preus dels preus 
més marcada des de principi d'any. Des del gener, han baixat nou dècimes, fet que ha 
contribuït a situar la inflació interanual en l'1,1%, la més baixa des de desembre de 
2009. 
 
Són dades de l'Index de Preus de Consum (IPC) del mes d'abril publicat ahir per l'INE, 
mes en els que els preus van pujar dues dècimes a la demarcació. La caiguda dels 
preus de l'electricitat, les gasolines i els viatges organitzats són els causants de la 
davallada interanual. 
 
D'aquesta manera, la taxa d'inflació gironina, tradicionalment entre les més elevades de 
totes les províncies espanyoles, torna a situar-se per sota de les mitjanes de Catalunya 
(1,8%) i l'Estat (1,4%). 
 
La inflació subjacent -que exclou la variació dels preus dels aliments frescos i l'energia- 
va descendir quatre dècimes fins a l'1,9%, amb el que se situa per damunt de l'índex 
general per primera vegada des d'octubre de 2009. 
 
Els grups que més van influir en la baixada anual de la inflació van ser els de 
l'habitatge, que van pujar el 0,5%, gairebé quatre punts menys, a causa que aquest 
abril han baixat els preus de l'electricitat, enfront de la pujada del mateix mes de 2012. 
Ha passat el mateix en el cas del transport, on la taxa va caure el 0,7% anual, més 
d'un punt que el març, per la baixada dels preus de carburants i lubricants, que van 
pujar l'abril de 2012. 
 
En el cas de l'oci i la cultura, la taxa es va reduir gairebé dos punts, fins al 0,4%, pel 
descens dels preus dels viatges organitzats i els serveis recreatius i esportius. 
 
El secretari d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, Fernando Jiménez Latorre, va 
afirmar que el Govern preveu que els preus continuïn moderant-se durant l'any per 
acabar l'exercici "fins i tot" per sota de l'1%. 
 
Els sindicats catalans van assegurar que la reducció dels preus a l'abril és conjuntural i 
van advertir que les famílies continuen sota la pressió d'uns preus elevats, en un 
context de taxes de desocupació molt elevades, així que han reclamat un canvi en la 
política econòmica. 
 
En dos comunicats, els dos sindicats majoritaris a Catalunya, CCOO i UGT, van destacar 
que el descens de la inflació és fruit de la baixada dels preus de l'electricitat, els 
carburants i els lubricants, però també de l'evolució negativa del consum i de les rendes 
familiars. 
 
CCOO va alertar que la baixada de l'IPC no afecta els preus dels aliments i els serveis 
bàsics, que considera continuen estant massa alts, perjudicant especialment a les 
persones amb sous més baixos i als pensionistes. 
 
Els dos sindicats subratllen, a més, el fet que Catalunya es manté amb 4 dècimes per 
damunt de la mitjana de l'Estat a causa, segons el seu parer, del pes de l'escola 
concertada i a les taxes de l'educació superior. 
 
L'USOC, de la seva banda, també va destacar que la dada més preocupant és el de la 
inflació subjacent, que estaria indicant que les famílies "perden renda disponible". 
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La patronal Pimec Girona va valorar positivament la moderació dels preus. "Aquesta 
tendència a la baixa dels preus canvia la situació de fa uns mesos caracteritzada per 
recessió combinada amb una certa inflació. L'escenari actual es caracteritza per la 
recessió amb uns augments de preus per sota el 2%, tant a Espanya com al conjunt de 
la Unió Europea. Això ha de permetre portar a terme les necessàries polítiques de 
reactivació sense posar en perill el control dels preus", va assegurar en un comunicat. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 21 de maig de 2013 
 

• Un 45% més de consultes a l’Oficina de Turisme, a Girona 
 

L'equip de govern de l'Ajuntament de Girona va fer ahir una molt bona valoració de la 
58a edició de Girona, Temps de Flors, malgrat que fins a final de setmana no es tindran 
les dades de visitants de l'estudi que realitza la UdG. 
 
Tot i això, la regidora de Comerç i Turisme, Coralí Cunyat, considera que algunes dades 
pròpies evidencien l'èxit d'aquesta edició, com per exemple el fet que l'oficina de 
turisme de la Rambla hagi atès un 45% més de consultes que l'any passat. Així, durant 
aquests 9 dies s'han fet 5.623 consultes, superant les 3.870 fetes l'any passat. Cunyat 
també va subratllar l'increment del nombre d'autocars que han vingut a Girona, el qual 
"ha crescut un 14%, i n'han vingut 985". La regidora va destacar també que entre 
aquests autocars "n'han arribat 17 de procedents de Palamós, amb uns 300 
creueristes". També creixen les visites guiades del Punt de Benvinguda, que se n'han 
fet un 10,8% més, mentre que han utilitzat el servei de trenet turístic unes 6.200 
persones. 
 
Per tot plegat, Cunyat considera que aquestes primeres xifres "són indicadors positius 
que palesen que l'estratègia de promoció té un retorn clar a la ciutat". També els hotels 
fan un molt bon balanç, havent omplert al complet els dos caps de setmana, i xifres 
entre setmana que han permès fer créixer l'ocupació entre 15 i 20 punts. Cunyat 
posava l'accent que "el més important és que dilluns i dimarts hi havia molts visitants, i 
és el que pretenem, que entre setmana l'exposició de flors tingui el mateix èxit que 
durant els caps de setmana". El consistori també ha fet un balanç "molt positiu" del 
seguiment de les activitats culturals i paral·leles, com ara el Mapping d'imatges que s'ha 
fet a la façana de l'ajuntament, que dissabte va reunir mig miler de persones, o els més 
de 18.200 visitants que han seguit els concerts programats. 
 
L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, va advertir que "cal estar satisfets, però no ens 
conformem ni hem de caure en l'autocomplaença, sinó que cal continuar treballant 
perquè encara hi ha camí per córrer". Creu que l'edició d'enguany ha demostrat que es 
va en el camí correcte i evidencia que "el camí de la promoció genera impacte positiu i 
que seguirem reforçant una oferta atractiva i innovadora". 
 
Puigdemont va anticipar la voluntat que d'aquí a dos anys, quan s'arribi a la 60a edició, 
"ha de ser plenament internacional i combinarem patrimoni amb modernitat, com 
també els públics joves amb els tradicionals". 
 
985 autocars han vingut en una setmana arran de l'exposició Girona, Temps de Flors, 
un 14% més que l'any passat. 
18.200 persones es calcula que han participat en les activitats culturals paral·leles que 
s'han organitzat durant l'exposició. 
Les terrasses s'han omplert gairebé cada dia Girona, Temps de Flors ha tornat a 
demostrar un any més que és l'esdeveniment anual amb més repercussió internacional. 
L'èxit de la mostra no para de créixer i el millor és que encara té marge per continuar 
creixent. El públic nord- català ja és habitual a la cita, i també el del Principat. I el TAV 
permet que des de Madrid o Saragossa l'accés a Girona també sigui fàcil. 

 11

http://www.diaridegirona.cat/economia/2013/05/15/taxa-dinflacio-girona-cau-al-nivell-mes-baix-3-anys-mig/617379.htm


 
La particularitat de l'exposició de flors permet que la mostra pugui tenir més 
repercussió anual a nivell internacional, un fet que seria clau per garantir que el ple que 
s'assoleix cada cap de setmana també hi sigui entre setmana. Això garantiria que 
l'impacte econòmic valorat en vuit milions en l'edició de l'any passat encara fos superior 
si els turistes s'estiguessin tres o quatre dies a la ciutat. La connexió directa amb TAV 
pel nord podria facilitar que turistes de més lluny arribin a Girona. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimarts 21 de maig de 2013 
 

• Temps de Flors incrementa les pernoctacions un 20% i els autocars un 14% 
 

Totes les dades facilitades ahir per l'Ajuntament de Girona apunten a un augment de 
visitants a la ciutat durant aquest Temps de Flors respecte de l'any passat. Han pujat 
les pernoctacions als hotels, els àpats als restaurants, les visites guiades des del Punt 
de Benvinguda, els espectadors als actes culturals i als museus, el nombre d'autocars, 
els visitants arribats en tren i les consultes a l'oficina municipal de turisme de la 
Rambla. 
 
L'Ajuntament va fer un primer balanç tot i que va evitar donar dades de visitants per no 
ser "inexactes", segons va dir l'alcalde, Carles Puigdemont. De fet, fer un recompte 
general és difícil. No obstant, es van donar multitud d'inputs que posen de manifest que 
aquest any la ciutat ha tingut més turistes que durant el mateix esdeveniment l'any 
passat.  
 
Per exemple, el nombre de consultes a l'oficina de turisme de la Rambla ha crescut un 
45%. Sobretot gràcies als caps de setmana i al dilluns i dimarts. El primer dia. es van 
atendre 996 persones, més fins i tot que pel Divendres Sant, que van ser 537. En total 
s'ha passat de les 3.870 atencions a 5.623. 
 
L'ocupació hotelera ha arribat al 88%. Els caps de setmana s'ha assolit un ple quasi 
absolut i entre setmana s'ha variat entre el 75 i el 80%. Respecte a l'any passat, 
l'augment és d'entre el 15 i el 20%. Molts restaurants van fer el doble d'àpats que 
?l'any anterior. Alguns van fer tres torns, en part gràcies als turistes francesos, que 
dinen més aviat. Els restaurants de l'Eixample també van notar aquests increments. 
 
Pel que fa a autocars, segons dades de la policia, n'han parat a la ciutat 985, un 14% 
més que l'any anterior. Disset dels autocars van venir del Port de Palamós on es van 
parar diversos creuers. En total, van portar a Girona unes 300 persones. Les visites 
guiades s'han incrementat un 10,8% i el trenet ha transportat uns 6.200 turistes. 
 
L'alcalde va destacar que l'èxit és deu a la promoció. "El camí és la promoció", va 
assenyalar. "Ho diuen els nostres pressupostos i ho seguiran dient", va apuntar. En 
aquest sentit va indicar que el turisme "és indispensable per l'equació que ens ha de fer 
sortir de la crisi". Va assegurar estar satisfet però no conformista: "No ens quedem amb 
l'autocomplaença". Respecte a les aglomeracions, va indicar que caldrà "una reflexió" 
en determinats punts (va citar el carrer de la Força) i que volen aconseguir que entre 
?setmana la mostra sigui igual d'exitosa que durant els caps de setmana. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dimarts 21 de maig de 2013 
 

• Prop de 30.000 passatgers arriben en TAV a Girona 
 

La primera edició de Girona, Temps de Flors amb el servei de TAV en funcionament ha 
servit perquè prop de 30.000 persones visitessin la capital gironina. Així ho va certificar 
Renfe ahir en fer balanç dels serveis que l'operadora comercial ha posat en marxa per 
facilitar l'arribada a Girona durant la tradicional exposició de flors. 
 
Cal subratllar que durant els dos caps de setmana l'ocupació dels combois ha estat del 
98% de mitjana, una xifra que assenyala el poder d'atracció de la mostra floral que es 
fa cada mes de maig a Girona. Cal recordar que Renfe i l'Ajuntament de Girona han 
col·laborat per promoure l'exposició de flors, i l'operador ha posat cada cap de setmana 
vuit trens especials per reforçar la connexió entre Girona i Barcelona. 
 
Si es desglossa la xifra de passatgers del TAV durant la setmana passada, es comprova 
que del total de passatgers 21.860 han utilitzat els serveis Avant que uneix les capitals 
catalanes i els 7.800 rest http://avui.elpunt.cat/noticia/article/4-economia/18-
economia/208607-27-concursos-de-creditors-a-girona.htmlants han utilitzat els serveis 
del TAV. Una altra dada que va facilitar Renfe és que des de Madrid han viatjat a 
Girona unes 3.425 persones al llarg d'aquesta setmana, un fet que té un interès 
especial per al consistori, que ha fet accions en diverses ciutats com ara Saragossa, 
Tarragona, Lleida i la capital espanyola per donar a conèixer l'esdeveniment i fer-ne 
promoció per tal que s'incrementés el nombre de ciutadans d'aquests municipis fins a la 
ciutat de Girona. 
 
A Madrid i Saragossa es van fer unes intervencions florals a les estacions del TAV per 
promoure l'esdeveniment gironí, mentre que a Tarragona, Lleida i Barcelona es va fer 
publicitat en alguns casos amb busos urbans i en altres amb anuncis a la via pública. 
 
29.660 passatgers han utilitzats els trens TAV per arribar a Girona durant la setmana 
que ha durat l'exposició de flors. 
98% d'ocupació han tingut els trens de Renfe durant els dos caps de setmana de 
Girona, Temps de Flors. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimarts 21 de maig de 2013 
 

• Les activitats paral·leles d’àmbit cultural atrauen 18.250 persones 
 

Els números de Temps de Flors també són bons per a les activitats culturals. Als 
equipaments culturals municipals hi han passat unes 18.250 persones, segons va 
assenyalar ahir la regidora de Turisme i Comerç, Coralí Cunyat. Són les persones que 
han participat en les diferents activitats paral·leles organitzades en el marc de la mostra 
floral, com ara el mapping, els concerts del festival A Cappella o el Dia Internacional 
dels Museus 
 
Pel que fa al "Girona A Cappella Festival" ha aplegat 10.000 espectadors i això que es 
va suspendre l'actuació de les gironines Nàiade per culpa de la pluja. L'organització ha 
valorat molt positivament la bona acollida del nou escenari a la plaça Independència, 
que ha donat visibilitat a un festival que vol convertir-se en referent del gènere a 
cappella al Sud d'Europa. La resta d'ubicacions, la Casa de Cultura, el Mercat del Lleó i 
Caixafòrum, també han resultat idònies per mostrar aquest gènere a la ciutat. entre 
altres, han actuat Fool Moon, Ocumé, Cap Pela, Sei Ottavi, The Hanfris Quartet i The 
Boxettes. 
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Pel que fa al mapping (les projeccions que s'han fet dos dies a la façana de 
l'ajuntament aprofitant el relleu de l'edifici consistorial) es considera que ha tingut bona 
acceptació per ser el primer any. Segons l'àrea de cultura de l'Ajuntament, el van veure 
unes 250 persones el dimecres i unes 500 el segon. 
 
A més, els museus han vist incrementat el nombre de visitants en un 10%. Destaca 
especialment l'augment d'un 34% en el nombre de visitants al Museu d'Història dels 
Jueus". 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 21 de maig de 2013 
 

• Deu mil persones han assistit al Girona A Capella 
 

Malgrat que la pluja va obligar a suspendre el concert de cloenda de Nàiade, abans-
d'ahir, s'ha comptabilitzat que unes 10.000 persones han assistit als concerts 
programats a Girona a Cappella Festival des del 11 de maig fins diumenge passat. La 
puja també va alterar el desenvolupament de l'actuació de The Boxettes, amb 
centenars de persones resguardades sota les voltes de la plaça de la Independència. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimecres 29 de maig de 2013 
 

• Tres de cada deu universitaris no fumen però beuen alcohol 
 

El 74% dels estudiants de la Universitat de Girona no són fumadors, en contra del 25% 
que sí que ho són. I tots opinen que el tabac afecta negativament la salut. Així ho posa 
en relleu una enquesta que ha dut a terme l'AECC-Catalunya contra el Càncer Girona 
entre 260 estudiants universitaris -32% nois i 68% noies- per conèixer els seus hàbits 
en relació amb el consum de tabac i d'alcohol. Entre els joves fumadors, prop del 62% 
fa més de cinc anys que fumen i fins al 83% es plantegen deixar-ho, si bé només un 
12% expressen la predisposició a fer-ho el mes que ve. Les situacions que els 
predisposen a fumar són: el nerviosisme (87%), sortir de festa (85%), la tristesa (68%) 
i l'avorriment (53%). Pràcticament la major part dels universitaris (90%) recomanarien 
deixar de fumar. En relació amb els beneficis que en treuen, de fumar, si bé en primer 
lloc esmenten la sensació tranquil·litzadora i/o relaxant, en segon lloc reconeixen que 
no els en proporciona cap. El plaer, el benestar i sentir-se més segurs són altres dels 
avantatges que els fumadors veuen en fer unes cigarretes. 
 
Pel que fa al consum d'alcohol, els percentatges s'inverteixen notablement en relació 
amb el tabac: el 90% dels joves enquestats prenen alcohol i majoritàriament els caps 
de setmana. I un 40% admeten que prenen alcohol de dues a cinc vegades per 
setmana perquè els agrada, per diversió i per costum. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimecres 29 de maig de 2013 
 

• La recollida selectiva perd pes en els residus de Girona 
 

La conscienciació mediambiental dels ciutadans de Girona va a la baixa en els últims 
anys. Així es comprova amb el fet que durant l'any passat la recollida selectiva va 
suposar només un 32,1% del total de deixalles que va generar la ciutat, un índex 
gairebé vuit punts per sota del que es va assolir a l'any 2010, quan es van arribar a 
reciclar un 40% de les escombraries generades. També suposa un petit descens 
respecte al 2011, quan la recollida selectiva es va situar al 33,8%. 
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El primer tinent d'alcalde i regidor de Sostenibilitat, Jordi Fàbrega, admet aquesta 
davallada i anuncia que "amb la renovació dels contenidors nous a la ciutat preveiem 
fer una campanya de sensibilització ciutadana". En aquesta línia, també considera que 
els nivells de reciclatge poden créixer amb els nous contenidors "perquè els nous tenen 
boques més petites que els actuals i s'evitarà que hi trobem tants impropis, tal com 
està passant ara". Pels diversos residus, la fracció orgànica va suposar un 12,5% amb 
les 4.900 tones que es van recollir, i un 7,1% va provenir del cartró i paper. 
 
La crisi econòmica i el menor dinamisme empresarial i comercial, i la contenció de 
moltes famílies, també genera menys producció de residus en general. Així, durant el 
2012, la ciutat va generar prop de 40.000 tones d'escombraries, un 4,7% menys que 
l'any abans. En els últims anys s'ha anat reduint la generació de residus com a reflex de 
la depressió econòmica generalitzada. La baixada del volum de residus es va iniciar a 
partir de l'any 2006, quan la capital gironina va estar a prop de les 50.000 tones. 
 
Aquesta tendència acaba suposant també un descens progressiu de la generació de 
residus per habitant, que a Girona se situa en l'1,11 quilos per habitant cada dia. Una 
de les dades que l'equip de govern valora com a positives és que només el 7% del total 
d'escombraries acaben a l'abocador. Fàbrega atribueix el percentatge "a la necessitat 
d'aturar, per raons tècniques, la incineradora en alguns moments, i això obliga a portar 
el material a l'abocador". Ja s'ha encarregat l'estudi de millora i adaptació de la planta 
de Campdorà. 
 
32,1% del total de deixalles que es van generar a Girona procedien de la recollida 
selectiva. 
39.434 tones va ser el volum total que va generar la capital gironina amb residus, molt 
lluny de les 50.000 tones del 2006. 
Unes 1.400 llars podran gaudir aquest any d'una bonificació del 15% de la taxa 
d'escombraries per haver fet sis o més aportacions a les deixalleries. Des que es va 
implantar, ha beneficiat 9.284 llars. 
El paper cau en les xifres de l'any 2003 per la crisi 
La generació de residus de paper i cartró va caure l'any passat a xifres del 2003. Així, 
les de 2.700 tones i escaig són pràcticament la meitat del que es va recollir al 2007, 
amb 5.200 tones. 
Les deixalleries reben més de 24.140 visites 
Les deixalleries mòbils van rebre durant el 2012 un total de 4.807 ciutadans que hi 
portaven material per reciclar. Si s'afegeixen a les visites de les deixalleries fixes, hi van 
passar 24.140 gironins. 
Més de 131 tones de roba, prop de tres tones més. 
Malgrat el context econòmic, la recollida de roba a través dels 47 contenidors de Roba 
Amiga va créixer prop de tres tones i es van recollir un total de 131 tones durant l'any 
passat, a Girona. 
Es recullen 66.000 piles i 9.300 llaunes. 
En un any, Girona va recollir 66.000 piles pels diversos mecanismes de recollida. A més, 
els elements de carrer van permetre recuperar unes 9.300 llaunes, uns 155 quilos 
d'aquests envasos. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimecres 29 de maig de 2013 
 

• Girona lidera el creixement de l’emigració juvenil 
 

El nombre de joves catalans -menors de 34 anys- que opta per emigrar a l'estranger ha 
crescut un 10,1% del 2012 al 2013, a l'hora que l'atur entre titulats universitaris ha 
crescut el 10,3% en aquest mateix període, segons un estudi de la UGT sobre 
l'emigració d'aquest sector de la població a causa de la crisi. 
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L'informe assegura que 4.600 joves "àmpliament preparats" se n'han anat a l'estranger 
en l'últim any i que, des del 2009, hi ha 15.093 titulats més residint a d'altres països, 
fet que suposa un increment del 42%. En el cas de les comarques gironines, el 
creixement és del 54%, el més elevat de les quatre demarcacions catalanes. No obstant 
això, continua essent la província amb menys taxa d'emigració entre els joves. L'any 
passat, 3411 gironins menors de 34 anys va fixar la seva residència a l'estranger. 
 
L'emigració dels joves titulats universitaris demostra la duresa amb què la crisi afecta 
aquest sector, cosa que s'evidencia també pel fet que l'atur de llarga durada entre els 
joves catalans va arribar al seu màxim (el 18,8%) en el primer trimestre del 2013, sis 
punts per damunt de la resta de la població. 
 
L'estudi, titulat Generació JESP (Joves Emigrants Sobradament Preparats), utilitza 
dades del padró d'habitants residents a l'estranger de l'Idescat. Segons aquest padró, el 
nombre total de catalans residents a l'estranger va augmentar del 2012 al 2013 un 
9,36% i se situa en 203.250 persones, de les quals 50.640tenen entre 15 i 34 anys. 
L'augment de joves residents a l'estranger aquest any respecte al 2012 ha estat de 
4.663 persones i si es compara amb el 2009 l'increment és de 15.093 joves. 
 
Europa concentra el 42% dels joves que han emigrat i, en concret, França, Andorra, 
Alemanya, Suïssa i el Regne Unit, seguida d'Amèrica del Sud, amb un 36%. 
 
Avalot, la branca juvenil de la UGT que ha elaborat l'estudi, subratlla que a aquests 
joves caldria sumar tots aquells que se n'han anat becats amb programes que 
fomenten les pràctiques a l'estranger i que no figuren el padró. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 29 de maig de 2013 
 

• El 75% dels universitaris de les comarques gironines es declaren “no 
fumadors” 

 
La xifra d'estudiants universitaris de les comarques gironines que no fuma arriba 
gairebé al 75%. Així ho constata una enquesta sobre hàbits de consum de tabac i 
alcohol duta a terme per l'AECC-Catalunya Contra el Càncer. Fumar ja no està tan de 
moda però encara preval entre la població universitària: un 25% ho fa, i es gasta de 
mitjana 44 euros al mes. En canvi l'alcohol segueix un altre camí. Segons l'enquesta de 
l'entitat, més d'un 90% dels estudiants beu com a mínim un cop a la setmana mentre 
que gairebé un 40% admet consumir alcohol de dues a cinc vegades setmanals. 
 
Coincidint amb la proximitat del Dia Mundial sense Tabac que se celebra cada 31 de 
maig, l'AECC va decidir ahir fer públics els resultats d'un treball de camp amb preguntes 
a 260 universitaris (majoritàriament nois) de diferents graus i llicenciatures com 
psicologia, direcció d'empreses, economia, educació social i química. La majoria dels 
enquestats fumadors afirma consumir 9 cigarretes al dia, si bé un percentatge 
significatiu (11%)en fuma un paquet. 
 
Respecte a la despesa setmanal, cada universitari gironí es deixa 11,64 euros, xifra que 
es tradueix en 44 euros al mes i 520 euros l'any. D'aquesta manera, un 59,7 dels 
universitaris fumadors es gasta més de 5 euros per setmana, segons l'AECC. 
 
Per començar a fumar abans hi ha d'haver un motiu. L'enquesta de Catalunya Contra el 
Càncer desgrana que els nervis i les festes són les situacions que més predisposen al 
consum de tabac. L'entorn social segueix exercint una gran influència a l'hora de fumar, 
però també ho són en gran mesura la curiositat i les ganes d'experimentar. En un 
percentatge menor hi entren la tristesa i l'avorriment. 
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En general, els estudiants gironins consideren que fumar els relaxa i els provoca una 
sensació de benestar i de seguretat. Hi ha, però, un segment important que no hi veu 
cap benefici tot i consumir-ne cada dia. De fet, tots els enquestats reconeixen els riscos 
per a la salut que comporta fumar tant a curt (mucositat, tos i fatiga) com a llarg 
termini (càncer i malalties cardiovasculars entre d'altres). 
 
Un 83% dels universitaris que consumeixen tabac s'ha plantejat deixar-ho, si bé només 
el 12% està preparat per acabar amb la seva addicció durant el proper mes. 
 
L'alcohol és un cas a part. En l'enquesta de l'AECC la gran majoria (més d'un 90%) dels 
universitaris admeten ser consumidors d'aquesta substància, principalment perquè es 
diverteix, és agradable i desinhibeix. Gairebé tots ells ho fan quan surten de festa o es 
relacionen socialment, actes que se solen succeir un o dos cops per setmana 
aproximadament. Tanmateix, una xifra propera al 40% assegura prendre alcohol de 
dues a cinc vegades la setmana. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 31 de maig de 2013 
 

• Només un 39,18% gironins són nascuts a la ciutat 
 

Només un 39,18% dels habitants de Girona són nascuts a la ciutat, segons l'estudi del 
padró d'habitants corresponent a l'1 de gener de 2012. Un 21,63% són estrangers 
(majoritàriament de països d'Amèrica Central i del Sud), un 14,8% són nascuts a altres 
municipis de les comarques gironines, un 14,57% provenen de la resta de l'Estat 
espanyol (sobretot d'Andalusia) i un 9,8% són originaris de la resta de Catalunya (la 
majoria, de Barcelona). 
 
Segons aquest estudi, difós per la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial de Girona, 
38.210 dels habitants de Girona són nascuts a la ciutat, mentre que la resta 
d'empadronats -59.607- provenen d'altres indrets. El 42,34% dels nouvinguts va arribar 
a la ciutat entre 2000 i 2009, mentre que el 6,09% va fer-ho durant el 2010 i un 7,62% 
al llarg de 2011. 
 
Durant l'any 2012, el moviment natural de la població va donar un resultat positiu -es 
van registrar 1.179 naixements i 633 defuncions, fet que va deixar un saldo positiu de 
546 persones- i el moviment migratori també va incrementar a augmentar la població, 
ja que van arribar unes 6.000 persones i només en van marxar 4.945. 
 
Pel que fa a la distribució per sectors, la Creueta és el que compta amb una major 
densitat de població, seguida de Font de la Pólvora i Santa Eugènia. Si es té en compte 
el total de població, tanmateix, l'Eixample Nord i Sud són els dos barris que compten 
amb un nombre més alt d'habitants. 
 
L'estudi també analitza les edats dels gironins. Segons aquestes dades, el segment de 
població més nombrós és el situat entre els 35 i els 39 anys, ja que hi ha 9.164 
persones d'aquesta edat, que suposen un 9,4% del total d'habitants. Pel que fa als 
grans grups d'edat, els majors de 65 anys suposen el 13,8% del total, mentre que els 
menors de 14 representen el 17%. 
 
Pel que fa a l'índex d'envelliment -que analitza la relació entre la població de més de 65 
anys amb els menors de 14-, es troba en 0,82, una xifra molt similar a la dels darrers 
anys, mentre que el de sobreenvelliment -que analitza el mateix però per als majors de 
85 anys- s'ha incrementat lleugerament, passant de 0,16 a 0,17. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Divendres 31 de maig de 2013 
 

• L’Ajuntament de Girona té oberts 10.460 expedients per embargar comptes 
 

L'Ajuntament de Girona tenia oberts a final de l'any passat prop de 10.500 processos 
per embargar comptes, sous, habitatges, retorns d'hisenda o vehicles a ciutadans que 
han deixat de pagar impostos o taxes, o multes de diversa índole. Durant el 2012, el 
consistori de la capital gironina va aconseguir tancar 2.210 expedients, però per contra 
en va obrir més de 4.210 a ciutadans que no havien pagat. 
 
La regidora d'Administració Interior i Hisenda, Maria Àngels Planas, assenyala que, un 
cop un ciutadà no abona els impostos o no satisfà l'import de les multes, "s'obre el 
procés anomenat providència de constrenyiment, en què a través d'una carta s'informa 
el ciutadà que, si no paga, se li embargarà algun bé per satisfer el deute". Planas indica 
que el procés burocràtic es pot acabar allargant dos anys i que, després d'aquest 
període, és quan s'executa l'embargament. La carta en què s'anuncia l'embargament ja 
és una via de pressió perquè el ciutadà pagui, ja que aquesta via va servir durant l'any 
passat perquè els ciutadans paguessin 1,8 milions de rebuts o multes que s'havien 
negat a pagar fins llavors. 
 
La memòria de l'àrea d'Hisenda del 2012 reflecteix que durant l'any passat l'Ajuntament 
va fer 8.530 diligències d'embargament. La més habitual va ser l'embargament d'un 
compte bancari -es va fer en 6.108 casos-, seguit dels embargaments dels retorns de la 
renda a càrrec de l'Agència Tributària, que es va practicar en el cas de 1.170 ciutadans. 
A més, es van embargar 352 crèdits i, en 344 casos, el consistori es va quedar una part 
del sou, salari o jubilació per satisfer el deute contret amb l'Ajuntament de Girona. La 
via de l'embargament va servir perquè la capital gironina aconseguís recaptar 1,4 
milions de tributs o multes impagades. La regidora subratlla que els processos 
d'embargament "sovint són multes que no es volen pagar i sol ser per imports petits". 
També deixa clar: "És l'última via que té l'administració, i l'adoptem quan no hem 
obtingut resposta en cap cas." La responsable municipal d'Hisenda considera que els 
gironins "són bons pagadors" dels tributs municipals en línia general, com ho demostra 
el fet que l'IBI el paguin en període voluntari més d'un 88% dels contribuents, un índex 
que ha variat poc malgrat la crisi. 
 
8.530 diligències d'embargament es van dur a terme durant l'any passat. En 6.108 
casos es va embargar un compte. 
1,8 milions es van cobrar en enviar la carta en què s'informava el ciutadà de l'inici del 
procés d'embargament. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Divendres 31 de maig de 2013 
 

• Girona voreja des de fa tres anys els 100.000 habitants 
 

El padró d'habitants de la ciutat de Girona s'estanca i la previsió de superar la quantitat 
de 100.000 persones registrades s'allarga en el temps. L'arribada de la crisi i la paràlisi 
del mercat immobiliari en els últims anys han aturat el creixement de la població 
empadronada i fa més de dos anys que es manté estable entre els 97.000 i els 98.000 
ciutadans empadronats. 
 
Les últimes dades del consistori reflecteixen que la ciutat té 97.730 persones en el cens 
municipal, un nombre d'habitants empadronats inferior al que ja hi havia l'estiu del 
2010. Les previsions l'any 2009 eren que si es mantenia el ritme de creixement del 
nombre d'empadronats a la ciutat, la capital gironina superaria el registre dels 100.000 
habitants el 2011. Una projecció que la realitat econòmica i la disminució de la mobilitat 
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de la població s'han encarregat de retardar. L'anàlisi de les dades mostra com des de fa 
tres anys el nombre d'empadronats registra augments i descensos que acaben 
mantenint el nombre d'habitants oficials amb poca variació. 
 
La memòria de l'any passat evidencia que més de cinc mil persones van marxar a viure 
fora de la ciutat, però al mateix temps 5.800 van venir a viure a la capital gironina i s'hi 
van empadronar. Pel que fa al nombre de defuncions, es manté també estable en els 
últims anys; el 2012 van morir 800 persones, mentre que en van néixer 1.233. 
 
Malgrat la crisi immobiliària, les dades del consistori assenyalen que durant l'any passat 
6.380 persones van canviar de domicili dins de la mateixa ciutat de Girona. 
 
El creixement del nombre d'habitants de la ciutat es va produir especialment des del 
tombant de segle, si es té en compte que l'any 2000 hi havia 73.600 empadronats i 
s'ha estancat des del 2009 al voltant dels 97.000 habitants. Això suposa que en poc 
més d'una dècada la ciutat va augmentar en un 32% la seva població. 
 
El nombre d'empadronats reflecteix aquest estancament, per bé que els estudis de 
consum d'aigua i d'escombraries situen la població real a la ciutat al voltant dels 
120.000 habitants. Això suposa que hi ha més de vint mil habitants que no estan 
empadronats. 
 
El nombre de ciutadans immigrats a Girona també s'ha mantingut en els últims anys 
amb poques oscil·lacions destacables i petites davallades en els últims anys. Així, la 
població estrangera supera per poc les 21.000 persones, dada que representa un 
21,5% del total de població. Per col·lectius, els hondurenys (3.660) es mantenen com 
el principal col·lectiu immigrat de la ciutat després que l'any passat superessin els 
marroquins (3.512), que sempre havien estat el col·lectiu més nombrós. Els segueixen 
els col·lectius romanesos. 
 
97.730 habitants empadronats tenia la ciutat de Girona el mes de març, una quantitat 
que ja tenia el juliol del 2010. 
3.660 hondurenys hi ha a Girona i és el principal col·lectiu estranger. La ciutat té 
21.090 persones d'origen estranger. 
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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