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Divendres 2 de març de 2012 
 

• Rècord històric d'aturats a Girona 
 

L'atur registrat va augmentar el febrer de 539 persones a la demarcació de Girona, un 
0,89%més que el gener, i fixa el nombre de total de desocupats en les 61.170 
persones. Girona és la província que registra el menor augment, en nombre absolut i 
percentatge, d'aturats de Catalunya. En l'últim any, la demarcació ha acumulat 3.267 
persones més a l'atur, segons dades del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Pel que 
fa a la contractació, Girona registra el nombre més baix de signatures, 10.658, des que 
el govern va iniciar les sèries històriques el maig del 2005, i un 8,9% menys que els 
contractes signats el gener. 
 
Fins ara, el mínim estava registrat el febrer del 2009 amb 11.171 contractes. Dels 
10.658 contractes signats el mes passat a les comarques gironines, 1.390 van ser de 
caràcter indefinit, el 13% del total dels contractes. La resta, 9.268 van ser temporals, el 
87%. 
 
Per sectors, aquest febrer s'han sumat a les llistes d'atur de les comarques gironines 
fins a 332 empleats del sector serveis, 17 treballadors de la construcció, 22 de la 
indústria i 24 procedents de l'agricultura. 
 
Així doncs, en total el sector serveis ja hi ha 37.132 desocupats, 11.648 provenen de la 
construcció, 7.524 del sector de la indústria i 1.647 aturats del camp de l'Agricultura. 
Pel que fa al grup d'aturats sense ocupació anterior, s'incrementa amb 144 persones 
més sumant en total 3.219 desocupats. 
 
El nombre de persones que s'han inscrit aquest febrer a les oficines del Servei 
d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha augmentat 8.738 persones, cosa que suposa tornar 
a fixar un nou rècord històric amb 641.948 desocupats. En termes relatius, l'increment 
de l'atur ha estat de l'1,38% en relació amb el mes anterior. 
 
Tot i aquest increment intermensual, en termes absoluts l'augment d'aquest febrer és 
el més baix que s'ha registrat en un mes de febrer des del 2008, primer any de la crisi. 
Els últims tres anys, coincidint en el cicle de crisi econòmic, els mesos de febrer han 
acumulat increments per sobre d'aquests 8.738 persones, amb especial incidència 
negativa el febrer del 2009, en ple impacte de la crisi, on els aturats van créixer de 
23.730 desocupats. 
 
Els 641.948 persones desocupats suposa fixar un nou rècord històric de persones 
inscrites a les oficines de l'atur. L'últim febrer on l'atur va disminuir va ser el febrer del 
2007, quan el nombre de persones van abandonar les llistes de l'atur va ser de 3.765 
persones. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 
 
 

 1

http://www.diaridegirona.cat/economia/2012/03/02/record-historic-daturats-girona/550014.html


 
 

Divendres 2 de març de 2012 
 

• La venda als hotels de Girona cau un 10% 
 

El nombre de pernoctacions als hotels de Girona ha caigut entre un 17% i un 18% el 
mes de gener, en comparació del mateix període del 2011, segons conclou el president 
de l'Associació d'Hostaleria Girona i Radial, Xavier Nicolazzi, que, no obstant això, 
insisteix que la dada important no és el nombre de pernoctacions o viatgers, sinó el 
preu mitjà de venda, i que aquest preu ha caigut entre un 10% i un 12%, cosa que 
indica que la producció és molt més baixa que altres anys. Segons Nicolazzi, les causes 
d'aquesta caiguda són la crisi i la falta de promoció de la ciutat, que s'ha ressentit molt 
de les retallades de vols de Ryanair. "Tenim l'esperança que els mesos vinents, amb la 
tornada de Ryanair, això es reactivi", va dir Nicolazzi, que a més va afegir: "Ens hem 
posat les piles amb l'Ajuntament per reactivar-ho, però no es creu que es torni a les 
xifres dels anys anteriors." La falta de vols de Ryanair també explica, segons el 
president de l'Associació d'Hostaleria, que "el poc turista que hi ha" sigui "el nacional", 
tal com indica l'última estadística de l'Instituto Nacional de Estadística (INE) del mes de 
gener. Segons l'INE, la majoria de viatgers d'aquest gener a les comarques gironines 
han estat persones residents a l'Estat i, més concretament, han estat turistes catalans -
el 81,48% del total- que s'han decantat pel turisme interior, així com també hi ha hagut 
un augment de la presència de valencians -el 3,26%-. En general, i tenint en compte 
que no són dades comparables al cent per cent amb les del gener del 2011 perquè el 
nombre d'establiments hotelers enquestats és menor -el 2012 hi ha 358 hotels inclosos 
en l'enquesta i el 2011, 310-, el nombre de pernoctacions a les comarques gironines el 
mes de gener ha disminuït un 6,34% respecte al mateix mes de l'any passat, segons 
l'INE. Pel que fa al nombre de viatgers, també ha disminuït un 3,9% en el mateix 
període. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dissabte 3 de febrer de 2012 
 

• Nou rècord d'atur al febrer, amb 641.948 desocupats 
 

El mes de febrer va confirmar la seva fama de destructor d'ocupació i va deixar més 
dades negatives per a l'atur. Concretament, a Catalunya el mes passat 8.738 ciutadans 
van passar a engruixir la llista de desocupats, que es va situar en 641.948, un altre 
rècord des de l'inici de la crisi. En el cas de la regió de Girona, l'augment ha estat el 
més baix de totes les demarcacions catalanes, amb 539 desocupats més que al gener, 
cosa que situa la xifra en 61.170 persones a l'atur. 
 
La progressió del segon mes, amb les pitjors xifres capitanejades pel sector serveis, 
seguit a una certa distància pel de la construcció i pel segment de persones sense feina 
prèvia, no va ser, però, tan negativa com en anys precedents (ha estat el millor febrer 
des del debut de la depressió econòmica, el 2008) i va deixar un creixement relatiu 
mensual de la xifra de desocupats d'un 1,4% i de l'interanual d'un 6,5%. 
 
Pitjors dades i una aproximació cada cop més preocupant cap a la cota psicològica dels 
5 milions d'aturats es van registrat en el conjunt de l'Estat. Allà, l'atur va créixer un 
2,4% respecte del gener (9,6% interanual) i va sumar 112.269 parats, que van deixar 
la dada total en 4.712.098 persones. 
 
Dins del conjunt estatal, Catalunya va ser el quart territori amb un creixement més 
intens de la xifra d'expulsats del lloc de feina, darrere, i de fet a força distància, 
d'Andalusia, Madrid i el País Valencià, ja que la primera triplica de molt la xifra catalana 
i les altres dues gairebé la dupliquen. 
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http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/513105-la-venda-als-hotels-de-girona-cau-un-10.html


 
 
No obstant això, continua sent preocupant l'evolució de la contractació, que cau un 
11,74% a les comarques gironines respecte del febrer del 2011, fins als 10.658 
contractes -144.225 a Catalunya-, dels quals només són indefinits 1.390, xifra que, 
alhora, és ni més ni menys que un 26,06% inferior al nombre de contractes indefinits 
formalitzats fa un any. A Catalunya, la davallada en aquests contractes és del 20,61%. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 

Dissabte 3 de març de 2012 
 

• L'atur segueix a l'alça i marca un nou rècord històric a Girona 
 

L'atur registrat va augmentar el febrer de 539 persones a la demarcació de Girona, un 
0,89%més que el gener, i fixa el nombre de total de desocupats en les 61.170 
persones, el que suposa un nou rècord històric, circumstància que també es dóna en el 
conjunt de Catalunya i l'Estat. Girona és la demarcació catalana que registra el menor 
augment de la desocupació, tant en nombre absolut com en percentatge. De fet, 
l'increment de l'atur és el menor registrat en un mes de febrer en els darrers quatre 
anys. No obstant, en l'últim any, la demarcació ha acumulat 3.267 persones més a 
l'atur.  
 
Pel que fa a la contractació, Girona registra el nombre més baix de signatures, 10.658, 
des que el govern va iniciar les sèries històriques el maig del 2005, i un 8,9% menys 
que els contractes signats el gener. Fins ara, el mínim estava registrat el febrer del 
2009 amb 11.171 contractes. Dels 10.658 contractes signats el mes passat a les 
comarques gironines, 1.390 van ser de caràcter indefinit, el 13% del total dels 
contractes. La resta, 9.268 van ser temporals, el 87%. 
 
Per sectors, aquest febrer s'han sumat a les llistes d'atur de les comarques gironines 
fins a 332 empleats del sector serveis, 17 treballadors de la construcció, 22 de la 
indústria i 24 procedents de l'agricultura. Així doncs, en total el sector serveis ja hi ha 
37.132 desocupats, 11.648 provenen de la construcció, 7.524 del sector de la indústria i 
1.647 aturats del camp de l'Agricultura. Pel que fa al grup d'aturats sense ocupació 
anterior, s'incrementa amb 144 persones més sumant en total 3.219 desocupats. 
 
El nombre de persones que s'han inscrit aquest febrer a les oficines del Servei 
d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha augmentat 8.738 persones, cosa que suposa tornar 
a fixar un nou rècord històric amb 641.948 desocupats. En termes relatius, l'increment 
de l'atur ha estat de l'1,38% en relació amb el mes anterior. 
 
En el conjunt de l'Estat, l'atur registrat va augmentar el febrer de 112.269 persones 
respecte el gener, un 2,44 per cent. El nombre total de desocupats se situa ja en els 
4.712.098 persones, el que significa que ja hi ha 412.835 aturats més en comparació 
amb el febrer de 2011.  
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dilluns 5 de març de 2012 
 

• La manca de pluges fa que aquest hivern sigui històric 
 

D'aquí a uns anys, quan la gent recordi l'hivern que s'està acabant, s'hi podrà referir 
com "aquell que va ser tan sec". No serà una exageració perquè, amb les xifres a la 
mà, el desembre del 2011 i el gener i el febrer del 2012 han estat històrics a les 
comarques de Girona per la poca pluja que hi ha caigut. Si bé ja és normal que a 
l'hivern no plogui massa, aquest haurà estat excepcional perquè la majoria de les 
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http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/513925-nou-record-datur-al-febrer-amb-641948-desocupats.html
http://www.diaridegirona.cat/economia/2012/03/03/latur-segueix-lalca-marca-nou-record-historic-girona/550112.html


estacions meteorològiques han registrat les quantitats més petites des que es porta un 
control sistemàtic. Tot i això, els aqüífers estan plens gràcies a les generoses pluges del 
novembre i la majoria de rius porten un cabal acceptable per a aquesta època de l'any. 
Els embassaments, per la seva banda, en general estan fins i tot més plens que l'any 
passat per aquestes dates. 
 
El cas més significatiu de l'escassetat de pluges és Banyoles, on tenen guardades 
aquestes dades des del 1900. Aquest hivern hi han caigut un total de 18,4 litres, la xifra 
més baixa mai registrada a la capital del Pla de l'Estany. "És un 90 per cent menys que 
la mitjana", comenta el veterà observador meteorològic Enric Estragués. 
 
Però el de la capital del Pla de l'Estany no és un cas aïllat. A Espolla (Alt Empordà), on 
la mitjana d'aquests tres mesos és de 40 litres, aquest any només n'han recollit 30,5. "I 
al febrer tan sols varem tenir mig litre, que és la mínima històrica en aquest mes", 
explica l'observador local, Roger Geli. 
 
A l'Estartit (Baix Empordà) les pluges han sumat 15,3 litres, que és la quantitat més 
baixa en els 45 anys que s'hi controla la pluviometria, informa l'experimentat 
observador Josep Pasqual. 
 
La Garrotxa no s'ha escapat de la sequera. A l'estació de la Vall de Bianya hi han recollit 
20 litres, quan la mitjana -explica l'observador Jordi Zapata- és de 150. És un mínim 
històric en els trenta anys que fa que existeix aquesta estació. El precedent d'un episodi 
comparable va ser el del 1999-2000, amb 40 litres. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimarts 6 de març de 2012 
 

• Un 4,6% més de matriculacions de cotxes 
 

El nombre de matriculacions de vehicles a les comarques gironines ha augmentat un 
4,6% durant el febrer d'aquest any respecte al mateix període que l'any anterior. En 
total, a la demarcació es van vendre 897 vehicles. Una xifra, però, que entre el gener i 
el febrer va ser de 1.640 vehicles, un 0,43% menys que al gener i el febrer del 2011, 
segons va informar l'Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones 
(ANFAC). Pel que fa a les marques, Citroën és la que va vendre més cotxes a les 
comarques gironines durant el febrer, un total de 93 cotxes, cosa que suposa un 
72,22% més respecte al febrer del 2011, seguida d'Audi, amb 57 vendes de cotxes, un 
83,87% més. Nissan, amb 79 cotxes venuts, va registrar una davallada del 17,7% i 
Seat, amb 73 vendes, un increment del 55,32%, segons dades d'ANFAC. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimarts 6 de març de 2012 
 

• Un 18% més de consultes a l'Arxiu de l'Ajuntament 
 

El Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) de l'Ajuntament de 
Girona ha atès 6.703 consultes formulades per 3.080 usuaris durant el 2011. Això 
suposa un increment del voltant d'un 18% pel que fa al nombre de consultes i 
d'aproximadament un 8% del nombre d'usuaris. Com a fita destacada de l'any passat, 
el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) del SGDAP ha liderat un projecte 
internacional per donar recursos a centres no especialitzats d'arxius. En aquest sentit, 
l'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, ha assegurat que l'arxiu de la ciutat 
aconsegueix irrompre en la internacionalització a través de l'"excel·lència i la qualitat". 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
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Dimecres 7 de març de 2012 
 

• L'oficina de la Generalitat atén 500 usuaris cada dia 
 

L'oficina d'atenció ciutadana (OAC) de la Generalitat atén diàriament unes 500 
persones, un volum prou gran d'usuaris per intentar facilitar-los, a través d'una pàgina 
web, la informació que sovint van a buscar de forma presencial, com també l'accés a 
alguns dels tràmits que s'hi poden fer. El nou web (www.gencat.cat/generalitatgirona) 
és el primer de caràcter territorial que la Generalitat ha posat en funcionament en 
l'àmbit de tot Catalunya. "És una oficina virtual de l'oficina d'atenció al ciutadà", va 
afirmar ahir el delegat del govern a Girona, Eudald Casadesús, en la presentació del 
nou web. En aquesta mateixa línia, amb l'entrada en servei del web, es vol potenciar la 
cita prèvia per evitar desplaçaments de la gent i les cues d'espera a les oficines. "Volem 
ser una administració més àgil que permeti estalviar temps i recursos tant als ciutadans 
com als treballadors", va manifestar Casadesús. 
 
Al web, els ciutadans també hi poden trobar informació sobre les convocatòries d'ajuts i 
subvencions, les convocatòries de personal, els ajuntaments de la demarcació i les 
possibilitats de moure's pel territori en transport públic. 
 
El lloc web conté, a més, informació sobre la història de l'edifici, amb els seus espais 
patrimonials, i s'hi pot veure un vídeo a través del qual es pot fer un passeig virtual per 
les instal·lacions de la seu de la Generalitat amb les explicacions d'una guia. 
 
Tant Casadesús com el director d'atenció ciutadana i difusió, Ignasi Genovès, van 
destacar ahir que la creació del nou web no ha tingut cap cost econòmica perquè s'ha 
fet amb personal de la Generalitat, i per tant, amb recursos propis. 
 
El director d'atenció ciutadana i difusió va explicar ahir que la Generalitat té 250 espais 
web, que en l'últim any van rebre més de 168 milions de visites. Segons va afegir, en 
els darrers set anys, el nombre mensual de visites que registren aquests espais s'ha 
multiplicat per quatre. El nou web està estructurat en tres àmbits. En el primer àmbit hi 
ha els serveis que ofereix l'administració: l'edifici de la Generalitat, l'oficina d'atenció 
ciutadana, l'oficina de turisme i l'oficina dels Mossos d'Esquadra. El segon àmbit, al 
centre del web, hi ha la informació més concreta de l'oficina d'atenció ciutadana -amb 
els horaris d'atenció- i la delegació del govern. En el tercer àmbit, es posen a disposició 
del ciutadà diversos recursos, com ara informació sobre el temps, l'agenda d'actes i la 
sala de premsa. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimecres 7 de març de 2012 
 

• Amb projecció global 
 

El Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) de l'Ajuntament de 
Girona va presentar ahir la memòria anual d'activitats dutes a terme l'any passat, 
juntament amb el balanç global del pla estratègic 2008-2011 i el nou pla estratègic 
2012-2015, que recull els projectes i les accions previstes per als propers quatre anys. 
Durant la presentació, si una cosa va quedar clara és que a banda de la feina ingent 
que s'ha fet des d'aquest departament, s'està aconseguint una visibilitat (més enllà de 
l'àmbit local) i una accessibilitat dignes d'esment. 
 
És tant el prestigi que està adquirint aquest centre de gestió documental i patrimonial 
que fins i tot l'alcalde, Carles Puigdemont, no es va estar de felicitar-lo per la feina feta 
i de qualificar-la d'"excepcional". 
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http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/515142-loficina-de-la-generalitat-aten-500-usuaris-cada-dia.html


 
 
Durant l'acte de presentació es va parlar de passat i futur. Pel que fa al balanç del que 
s'ha fet, tant Joan Boadas, director del Servei de Gestió Documental, Arxius i 
Publicacions, com David Iglésias, tècnic responsable del Centre de Recerca i Difusió de 
la Imatge (CRDI), van presentar un munt de dades del que s'ha fet al llarg de l'any 
passat. De les més rellevants, cal destacar l'increment de més d'un 18% pel que fa al 
nombre de consultes i d'aproximadament un 8% del nombre d'usuaris. L'increment més 
significatiu s'ha donat a l'Arxiu Administratiu, mentre que al CRD el nombre de 
consultes es manté estable. 
 
Pel que fa a ingressos, durant l'any 2011 s'han produït 12 donacions, entre les quals cal 
remarcar l'ingrés del fons Cooperativa Papirus, format per documentació administrativa 
dels anys 1979-1994 d'aquesta entitat que va participar en la fundació d'El Punt Diari. 
Pel que fa al CRDI, després dels treballs de descripció duts a terme l'any passat, 
actualment hi ha l'accés a 1.240 imatges referenciades al web (accessibles 112.000). 
Com bé es va remarcar, no hi ha gaire webs d'ajuntaments amb un conjunt 
d'informació visual d'aquestes característiques. 
 
En aquest període, a banda de la simplificació i normalització dels tràmits que entren 
pel registre municipal, destaca que s'han incorporat al web del servei nous recursos i el 
fet que de la nova documentació consultable en línia s'hi poden trobar 299 volums dels 
llibres d'actes dels plens municipals des del 1601 fins al 1910. 
 
Quant a publicacions, durant el 2011 l'Ajuntament ha publicat set llibres, n'ha coeditat 
cinc i ha col·laborat en l'edició de set títols més. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dijous 8 de març de 2012 
 

• El 21% dels gironins estudien religió a l'escola pública 
 

El 20,94% dels alumnes gironins estudien religió catòlica a les escoles públiques que hi 
ha a la diòcesi de Girona. En el curs 2011-12 hi ha 17.781 alumnes que fan religió, un 
1,03% menys que el curs anterior. És un "lleuger descens" que, segons el delegat 
episcopal d'Ensenyament i del Secretariat de l'Escola Cristiana, Pere Micaló, "no és 
preocupant". Segons els càlculs de Micaló, i sumant als alumnes de l'escola pública els 
de l'escola cristiana, en total un de cada tres alumnes de la diòcesi rep classes de 
religió catòlica. A la diòcesi hi ha 168 professors dedicats a aquesta assignatura, una 
"sortida professional a tenir en compte" segons el Bisbat perquè els mestres "solen 
trobar feina". 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Divendres 9 de març de 2012 
 

• Els càmpings perden el 26% de pernoctacions a Girona 
 

L'ocupació extrahotelera a les comarques de Girona va baixar el passat mes de gener 
un 4,8% respecte gener de 2011, una xifra no gaire grossa però que pot ser 
preocupant si es té en compte que en el mateix període, la mitjana de l'estat espanyol 
va ser d'un augment del 4,6% en el número de pernoctacions. Les xifres gironines, a 
més, s'aguanten gràcies al turisme rural, que va millorar en un 25% els seus registres, 
ja que els càmpings els empitjoren un 26,2%. 
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Així, mentre els establiments de turisme rural assolien el gener 14.250 pernoctacions 
(per les 11.386 de gener de 2011), els càmpings patien una davallada del 26,2%, 
passant de les 20.295 d'un any enrere a les 14.990 de gener de 2012. Els apartaments 
de lloguer, per la seva banda, pràcticament es van mantenir, ja que les 27.202 
pernoctacions assolides representen únicament un descens del 1,6%. 
 
Mentrestant, al conjunt de l'estat tots els tipus d'establiments van oferir resultats 
positius respecte gener de l'any passat, així com lògicament el seu global. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 9 de març de 2012 
 

• Els 42 restaurants de la XXXII setmana gastronòmica gironina esperen 
servir uns 6.000 menús 

 
Els 42 restaurants de Girona i de l'àrea urbana esperen servir uns 6.000 menús durant 
la XXXII edició de la Setmana Gastronòmica gironina, que se celebrarà del 15 de març a 
l'1 d'abril. Els locals elaboraran menús especials maridats. 
 
Els menús tenen uns preus que oscil·la entre els 18 i els 235 euros. El preu mitjà del 
menú se situa al voltant d'uns 45 euros. Es podran degustar plats per a tots els 
paladars, gustos i butxaques ja que entre els participants hi ha restaurants com El 
Celler de Can Roca, amb 3 estrelles Michelin o d'altres amb una, com el Massana de 
Girona i l'Aliança d'Anglès. Hi ha menús de 16 locals per sota dels 30 euros, 17 menús 
entre els 31 i 40 euros, 4 menús entre 41 i 50 euros i els 4 restants se situen per sobre 
dels 50 euros. Nou dels menús ofereixen la possibilitat de no incloure el maridatge. 
 
La mostra és la més antiga de les que se celebren a Catalunya i a l'Estat espanyol, i 
està basada en el respecte per la filosofia gastronòmica de cada restaurant, apostant 
per plats amb ingredients siguin, en gran percentatge, produïts, cultivats o pescats a 
les comarques gironines, fet que s'ha inclòs en la normativa de participació per primer 
any. 
 
Pel que fa al total de participants, són 42; quatre més que en l'anterior edició. Hi ha 
deu establiments que hi participen per primera vegada: + Cub, Bescuit Maragall, 
Bubbles Gastrobar, Cocolino, Els Jardins de la Mercè, Indigo, La Poma, Nu, Portabellini i 
Ravonibus. 
 
Una de les novetats més destacades és la campanya "Girona Escapada Gastronòmica", 
amb 14 restaurants que han unit sinergies amb 11 allotjaments hotelers i de turisme 
rural.  
 
El president de l'Associació d'Hostaleria de Girona i Radial, Xavier Nicolazzi, va remarcar 
que d'un any per l'altre, diversos restaurant, alguns dels quals històrics, s'han vist 
obligats a tancar les portes: Albereda, Alemanys 3, El Burg, Hotel Fornells Park, Mas 
Batlle Paradís i Numun. Nicolazzi va emplaçar a "reflexionar sobre la precària situació 
econòmica de moltes Pimes del sector turístic gironí" i va assenyalar que això "ens ha 
de moure a invertir encara més en promoció turística i en organitzar esdeveniments de 
qualitat". 
 
La regidora de Turisme i Comerç de l'Ajuntament de Girona, Coralí Cunyat, va agrair 
l'esforç dels establiments perquè Girona es posi "de moda", rebi visitants i afavoreixi 
l'activitat econòmica. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dimarts 13 de març de 2012 
 

• La compravenda d'habitatges cau un 10'8% 
 

La compravenda d'habitatges va baixar un 10,8% el gener del 2012 respecte al mateix 
mes de l'any passat a les comarques gironines, segons dades difoses ahir per el 
Instituto Nacional de Estadística. En total, al gener es van comprar 667 habitatges. Pel 
que fa al tipus d'habitatges, de nous se'n van comprar un 18,3% menys en relació amb 
el gener del 2011, i de segona mà, un 5,1% menys. També cal destacar que al gener 
només es van comprar 22 habitatges de protecció oficial, mentre que de segona mà 
se'n van comprar 387 i de nous, 280. La compravenda d'habitatges lliures va disminuir 
un 9,7% i es van vendre un total de 645 habitatges, mentre que al gener del 2011 la 
xifra havia estat de 715. Pel que fa al nombre de finques urbanes transmeses durant el 
gener, la xifra va ser de 2.271 a les comarques gironines. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimarts 13 de març de 2012 
 

• Girona inicia l'any amb un nou descens en la venda de pisos 
 

La compra d'habitatges va caure un 12% el mes de gener a les comarques gironines en 
relació amb el primer mes de 2011. En total, es van registrar 667 operacions, 280 
corresponents a habitatge nou i 387 a habitatge usat. En el conjunt de l'Estat, la 
compravenda d'habitatges va baixar un 26,3% el gener respecte al mateix mes del 
2011. El retrocés interanual del gener és superior al de desembre, quan la 
compravenda d'habitatges va baixar un 25,3%, i amb ell, aquestes operacions 
encadenen ja onze mesos consecutius de descensos en taxa interanual.. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 13 de març de 2012 
 

• Els preus augmenten 3 dècimes a Girona aquest mes de febrer 
 

Els preus es van incrementar el febrer tres dècimes a Girona fixant una taxa interanual 
de l'1,8%, segons l'Institut d'Estadística espanyol. Aquesta taxa interanual és la més 
baixa de les registrades al Principat. A Catalunya els preus van pujar una dècima i van 
situar la taxa interanual en el 2,2%. En el conjunt de l'estat espanyol, els preus també 
es van incrementar una dècima però van fixar una taxa interanual del 2%, dues 
dècimes per sota que la inflació catalana. Els preus del febrer s'han incrementat en 
relació amb el gener impulsats per l'augment dels preus de les gasolines, que pugen 
vuit dècimes, l'alça de les primes de les assegurances i el gasoli per a calefacció dels 
habitatges. 
 
Els increments dels productes condicionats al comportament del petroli han impedit una 
caiguda de la inflació en termes mensuals, tot i l'efecte a la baixa del període final de 
les rebaixes de temporada del sector del vestit. 
 
Els preus en el conjunt de l'estat espanyol també han pujat una dècima el febrer en 
relació amb el mes anterior i la taxa interanual ha quedat fixada en el 2%, la mateixa 
que es va registrar el gener i dues dècimes per sota que la inflació catalana. L'IPC que 
ha anunciat aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística (INE) coincideix amb 
l'indicador avançat publicat per aquest mateix organisme el 29 de febrer passat. 
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Com passa a Catalunya, per trobar una inflació anual de l'Estat tant baixa com la 
registrada aquest mes de febrer cal remuntar-se també fins l'agost del 2010 quan 
aquest indicador estava en l'1,8%, a Catalunya en el 2,1%. 
 
A Catalunya la inflació acumula cinc mesos consecutius de baixades, tot i que aquest 
mes de febrer l'IPC és el mateix que el del mes anterior. La contracció econòmica i la 
caiguda del consum, que ve acompanyada per una menor tensió amb els preus de les 
diferents cistelles que conformen l'IPC, no és suficient per neutralitzar l'increment dels 
preus del petroli que està portant a què la gasolina que es subministra en les 
benzineres estigui en preus màxims històrics. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 14 de març de 2012 
 

• Més de 230.000 persones van visitar la Catedral durant l'any passat 
 

El nombre de visites a la catedral de Girona ha experimentat un petit augment aquest 
2011 respecte a l'any anterior. En concret ha estat un 2% d'increment, i s'han assolit 
els 230.067 visitants. 
 
El total d'entrades gratuïtes expedides -a col·lectius amb discapacitacions, grups 
vinculats a l'Església i de promoció cultural i turística, entre d'altres- han estat 56.873, 
quantitat que representa el 24,72% del total de visitants. S'han concertat visites lliures 
a la catedral a un total de 3.260 alumnes procedents de centres educatius de la 
demarcació de Girona. També ha estat gratuït l'accés per a grups periodístics i de 
promoció, entre els quals s'han registrat 881 persones aquest 2011. Així mateix, durant 
l'any, s'han autoritzat Les visites es fan per mitjà d'una entrada única que permet visitar 
la nau, el tresor i el claustre diàriament excepte els dies de Nadal, cap d'any, Reis i el 
diumenge de Pasqua. 
 
El diumenge és d'entrada gratuïta, i la resta de dies la tarifa per a la visita individual, 
amb àudio- guia, ha estat de cinc euros durant aquest any. 
 
Més enllà de l'àmbit turístic, pel que fa a sagraments, el 2011 s'han fet a la catedral 48 
baptismes (20 menys que el 2010), 16 casaments (l'any passat se'n van fer 24) i 116 
confirmacions (el 2010 n'hi va haver 170). 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimecres 14 de març de 2012 
 

• Creix el nombre de visitants de la Catedral de Girona 
 

La Catedral de Girona va rebre un total de 230.067 visitants el 2011, un 2,1% més que 
l'any anterior, dels quals 56.973 van entrar de forma gratuïta, ha informat la institució 
en la seva memòria anual, en què també destaca el pes de la Jornada Mundial de la 
Joventut (JMJ). 
 
L'any passat també van tenir lloc nombroses restauracions, entre les quals cal remarcar 
la reforma del presbiteri: l'altar romànic del segle XI es va consagrar el 3 d'abril al seu 
nou emplaçament i també es va instal·lar el baldaquí de plata del segle XIV i una nova 
cadirat de cor per als canonges. 
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Aquestes obres han tingut un cost de 282.870 euros, dels quals 232.870 han anat a 
càrrec del Capítol de la Catedral i 50.000 són de subvenció de la Conselleria de Política 
Territorial i Obres Públiques. 
 
El 2011 també va començar la restauració d'una de les obres més emblemàtiques de la 
catedral, el Tapís de la Creació, que es va traslladar el 15 de novembre al Centre de 
Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) de Valldoreix, a Sant Cugat 
(Barcelona ) i que està a punt d'acabar gràcies a l'aportació de la Fundació la Caixa, 
que finança íntegrament els 110.000 euros pressupostats. 
 
A més, s'han col·locat en les seves capelles dos quadres restaurats el 2008: el 'Martiri 
de Sant Esteve' i 'Santa Magdalena penitent', obres anònimes dels segles XVII-XVIII, i 
també s'ha posat a la capella de Sant Tomàs el quadre de 'Sant Jacint de Polònia', obra 
anònima de la mateixa època que es va restaurar el 2010. 
 
En l'apartat litúrgic, l'any ha estat marcat per la presència dels joves catòlics arribats 
d'arreu del món per participar en la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) que es va 
celebrar a Madrid a l'agost. 
 
L'acte central va tenir lloc el 15 d'agost al Prat de Fontajau, on es va celebrar una missa 
solemne presidida pel bisbe, concelebrada per altres arquebisbes, bisbes i un centenar 
de sacerdots, en què van participar més de 6.000 joves. 
 
Respecte als sagraments, la Catedral de Girona ha celebrat el 2011 48 batejos, 16 
casaments i 116 confirmacions. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 15 de març de 2012 
 

• Blanes deu 14 milions i Girona només 243.000 euros 
 

L'Ajuntament de Blanes s'acollirà a les mesures establertes pel Govern per afrontar 
factures pendents per valor de 14 milions d'euros, mentre que el deute de la capital de 
la província, Girona, únicament puja a 244.000 euros i el seu consistori renúncia a les 
ajudes. 
 
El municipi de la Costa Brava pretén liquidar així el litigi que manté amb l'empresa 
Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente S.A. -FCC-, que es va 
encarregar de la neteja i recollida d'escombraries de 1995 a 2010, quan el servei es va 
traspassar al Consell Comarcal de la Selva. 
 
El deute pendent i la reclamació d'interessos de demora estava en mans del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, però les dues parts han considerat que el decret de 
finançament per a pagament a proveïdors d'entitats locals era una oportunitat de 
solucionar el problema. 
 
FCC, segons informa el consistori, ha renunciat al cobrament d'interessos i 
l'ajuntament, per mitjà de la Comissió Especial de Comptes formada per tots els grups 
polítics municipals, ha acceptat les factures emeses per un import de gairebé 10 milions 
d'euros. 
 
Les factures s'han reconegut i inclòs en el llistat que s'ha enviat avui al Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques amb la relació de proveïdors pendents de 
pagament anteriors a l'1 de gener de 2012. 
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En la relació, formada per 1.219 factures que corresponen a 272 proveïdors, s'han 
inclòs també factures pendents d'organismes i empreses municipals com el Patronat 
Municipal de Turisme, el deute del qual puja a 36.000 euros, o la firma Mitjans de 
Comunicació Municipals de Blanes S.A. per un import de gairebé 19.000 euros. 
 
Per contra, l'Ajuntament de Girona ha informat que els seus deutes amb proveïdors 
anteriors a aquest any únicament ascendeixen a 243.000 euros i que han decidit 
renunciar a ajudes per pagar-la. 
 
Des del consistori s'ha confirmat a EFE que aquesta partida s'inclourà en el pressupost 
municipal sense necessitat de recórrer a les mesures del Govern espanyol.  
 
Entre els més endeutats també hi ha Salt (Gironès). L'Ajuntament ja ha enviat el llistat 
al Ministeri d'Hisenda per optar al pla d'ajudes. En total, les factures pendents que 
acumulava el consistori gironí a data 31 de desembre sumaven 4,35 milions d'euros. 
 
Per contra, altres ajuntaments, com ara Olot o Palafrugell (Baix Empordà) no s'acolliran 
al pla estatal. I és que, com informen des del consistoris, estan al dia dels pagaments. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimecres 21 de març de 2012 
 

• El Centre de Visitants del Gironès rep la meitat de turistes previstos 
 

El Centre de Visitants del Gironès ha rebut 10.200 turistes durant el primer any, gairebé 
la meitat dels que havien previst quan van obrir les portes. La directora, Neus Vila, ha 
explicat que tot i que quan van inaugurar esperaven arribar als 20.000 visitants, les 
dades finals són positives tenint en compte l'impacte de la crisi econòmica i que encara 
han de fer "molta feina" de difusió per donar-se a conèixer al conjunt de la població. 
"Fem treball de formiguetes i anem recollint mica en mica el que sembrem", ha afirmat 
Vila. El 49% dels visitants han estat de fora de l'estat espanyol, sobretot francesos. El 
pressupost anual de l'equipament del Consell Comarcal del Gironès és d'uns 170.000 
euros. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona   
 
 

Divendres 23 de març de 2012 
 

• L'Aeroport de Girona oferirà aquest estiu 69 destinacions 
 

El proper diumenge 25 de març comença la temporada d'estiu a l'Aeroport Girona- 
Costa Brava que s'allargarà fins el 27 d'octubre. Durant aquests mesos, l'aeroport 
oferirà un total de 69 destinacions -22 de les quals són noves respecte la temporada 
d'estiu del 2011- i una mitjana de 550 operacions setmanals, 106 més de mitjana que 
l'any passat. 
 
Aquestes dades contrasten amb la grisos dels mesos d'hivern, quan l'aeroport ha 
registrar els valors més baixos dels darrers anys. L'aeroport va arribar als gairebé 5,3 
MEUR al 2008 però l'arribada de la crisi econòmica i el fet que Ryanair -la principal 
companyia de l'aeroport gironí- protagonitzés mesos d'estira-i-arronsa amb les 
administracions per a la renovació del conveni van fer baixar els trànsit en picat. 
 
Girona acumula descensos de passatgers des del setembre de 2010 però la previsió del 
director de l'aeroport, Lluís Sala, és que al maig comencin a registrar-se valors a l'alça. 
Això suposaria que, per primera vegada en vint mesos, el nombre de passatgers creix. 

 11

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2012/03/15/blanes-deu-14-milions-girona-nomes-243000-euros/552330.html
http://www.diaridegirona.cat/girona/2012/03/21/centre-visitants-del-girones-rep-meitat-turistes-previstos/553324.html


 
 
L'aeroport de Girona acollirà aquest estiu 22 noves destinacions, 20 de les quals són de 
la companyia Ryanair. A més, també s'estrenen tres noves companyies que oferiran 
vols a Dole, França (Danube Wings), Varsòvia i Katowice (LOT Polish Airlines) i Kiev 
(Wizz Air Ukraine). 
 
De les 69 destinacions, 58 les ofereix la companyia Ryanair, que continua essent el 
gran actiu de l'aeroport tot i que, com ha destacat el director, creix la presència d'altres 
companyies. Concretament, aquest estiu hi haurà 14 aerolínies més a banda de 
l'irlandesa Ryanair i això suposa que, per primer cop, el 10% del total de passatgers no 
volaran en vols de Ryanair sinó en operacions d'altres companyies. Si aquest càlcul es 
trasllada a les operacions, Sala ha explicat que el 20% dels aterratges i enlairament 
que es faran durant els mesos d'estiu a l'aeroport seran de companyies diferents a 
Ryanair. 
 
El maig passat, fruit de les desavinences amb les administracions, Ryanair va eliminar 
en plena temporada d'estiu 18 destinacions i va reduir 17 freqüències. Entre els vols 
que va treure hi havia l'històricament reivindicat vol a Madrid -que, a més, era el que 
registrava les ocupacions més altes-. Londres, Dublin o Brusel·les. Per contra, aquest 
estiu s'ofereixen dos mercats nous des de Girona. Es tracta dels vols a Salònica (Grècia) 
i Turku (Finlàndia). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 23 de març de 2012 
 

• El pacients pendents d'operar-se a Girona augmenten un 67% 
 

Els pacients pendents d'operar-se a la regió sanitària de Girona han augmentat un 67% 
el 2011. Si a finals del 2010 hi havia 4.251 persones esperant una operació, un any 
després aquesta xifra ha crescut fins als 7.091. També ha augmentat la mitjana 
d'espera, que passa dels 3,67 mesos del 2010 als 3,96 del 2011. L'operació per la qual 
cal esperar més temps és la pròtesi de genoll, amb més de set mesos. L'hospital que 
acumula més pacients en llista d'espera és l'hospital Josep Trueta de Girona -el de 
referència a la regió sanitària-on el temps d'espera mitjà és de gairebé sis mesos, 
mentre que fa un any era de 4,68 mesos. 
 
El temps d'espera per ser operat ha crescut de manera generalitzada als centres de la 
regió sanitària de Girona durant el darrer 2011. Segons les dades del Departament de 
Salut, a desembre de 2011 hi havia 7.091 persones pendents d'operar-se mentre que, 
un any abans, la llista era de 4.251 persones. El temps d'espera mitjà també ha 
augmentat i passa de 3,67 mesos el 2010 a 3,96 a finals del 2011. No obstant això, les 
xifres de la regió se situen per sota de la mitja catalana. A finals del 2011, a Catalunya 
el temps d'espera estava fixat en quatre mesos i mig i hi havia 80.540 persones 
pendents de ser operades. 
 
L'operació per la qual cal esperar més temps és la pròtesi de genoll que, de mitjana, té 
7,12 mesos d'espera, mentre que la mitjana catalana per a aquesta intervenció és de 
6,72 mesos. 
 
Pel què fa a les llistes d'espera per fer proves diagnòstiques, les dades del Departament 
de Salut evidencien una millora. Si el 2010 el temps d'espera mitjà era de 41 dies, a 
finals del 2011 s'havia reduït fins als 33. 
 
A més, també s'ha aprimat la llista d'espera de pacients pendents de fer proves. A finals 
del 2010 n'hi havia 5.950 i, un any més tard, 3.665. 
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Si les llistes d'espera s'analitzen per centres, l'hospital on els pacients han d'esperar 
més per ser intervinguts és l'hospital de referència de la regió sanitària, el Josep Trueta 
de Girona. A finals del 2011, el temps d'espera era de gairebé sis mesos (5,84), mentre 
que un any abans el temps era de 4,68 mesos. A finals del 2011, hi havia 1.175 
persones pendents d'operar-se en aquest centre. 
 
A l'altra cara de la moneda hi trobem l'Hospital de Campdevànol (Ripollès), on a finals 
del 2010 el temps d'espera no arribava als dos mesos i, un any després, el temps s'ha 
incrementat fins als 2,2 mesos. En aquest hospital hi havia 231 persones pendents 
d'operar-se a desembre de 2011. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dissabte 24 de març de 2012 
 

• Les llistes d'espera per operar-se creixen un 66% a Girona 
 

El nombre de pacients esperant per sotmetre's a una intervenció quirúrgica ha 
augmentat un 66% als hospitals gironins durant el 2011. Les últimes dades fetes 
públiques pel Departament de Salut constaten que Girona és la regió sanitària de 
Catalunya on més han crescut les llistes d'espera. Dimecres passat la conselleria que 
lidera Boi Ruiz va anunciar que les llistes havien crescut un 42% al conjunt de 
Catalunya, una xifra bastant inferior a la registrada a les comarques gironines. Aquest 
augment es tradueix en 2.840 pacients de més a la cua per ser operats. Dels 4.251 
usuaris en espera que hi havia a finals de 2010 s'ha passat a 7.091 a desembre de 
2011. 
 
Les llistes d'espera s'han disparat a totes les regions sanitàries excepte la de l'Alt 
Pirineu. A Barcelona la pujada ha estat del 40%, a la Catalunya Central del 28%, a les 
Terres de l'Ebre i a Lleida del 45%, a Tarragona del 54%. Girona és l'única que supera 
el 60% més de persones en llista d'espera. 
 
Són sens dubte les pitjors xifres des que es comptabilitzen aquests barems, i els 
professionals ho atribueixen directament a les retallades pressupostàries que el 
Departament de Salut va començar l'any 2011. Però molts es pregunten per què a 
Girona la crescuda ha estat tan elevada. 
 
Segons les dades facilitades pel Servei Català de la Salut (CatSalut), dels vuit hospitals 
que té la regió sanitària de Girona (un per cada comarca excepte la Cerdanya i incloent-
hi l'Alt Maresme) només els de Figueres i el de Calella van tenir una crescuda de les 
llistes d'espera inferior a la mitjana catalana. 
 
En altres centres sanitaris les llistes es van disparar com mai ho havien fet. L'hospital 
de Campdevànol va passar de 79 persones esperant per alguna operació no urgent, a 
tenir-ne 231. És a dir un 192% més en només un any. Un fenomen semblant ha passat 
al Santa Caterina de Salt, un dels hospitals més grans de la província. La seva llista 
d'espera és un 152% més elevada, passant de 347 a 882 pacients. En altres centres 
sanitaris com Blanes o Palamós la cua s'ha allargat per sobre del 70%, mentre que Olot 
ha tingut un 47% de crescuda. A l'hospital Trueta, el referent a les comarques 
gironines, la llista d'espera va augmentar un prop d'un 54%. 
 
Com passa a la resta de Catalunya, a Girona les demores més significatives han estat 
per cataractes, passant de 1.427 l'any 2010, a 2.317 l'any 2011. Altres malalties com 
les varius, les hernies o les pròtesis de genoll també han estat de les que més han 
augmentat aquest últim any. 
Ampliar la notícia: Diari de Gironai  

 13

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/515219-amb-projeccio-global.html
http://www.diaridegirona.cat/tema-dia/2012/03/24/llistes-despera-operar-se-creixen-66-girona/553822.html


 
 

Dissabte 24 de març de 2012 
 

• El 10% de viatgers no volarà amb Ryanair aquest estiu 
 

L'aeroport de Girona es pren seriosament la idea que cal diversificar l'oferta de 
companyies que hi operen, potser perquè els seus responsables encara no s'han 
recuperat de l'ensurt que va causar Ryanair quan va donar per trencades les relacions 
amb la Generalitat i va començar a retallar vols. Pensant sàviament que no es poden 
posar tots els ous al mateix cistell, després de mesos de contactes han aconseguit que 
en la campanya d'estiu que comença demà, per primera vegada un 10% dels 
passatgers que arribin ho facin en companyies diferents de Ryanair. I el mateix passarà 
-més accentuat encara-amb les operacions d'aterratge i enlairament, ja que un 20% les 
efectuaran aquestes altres aerolínies. D'altra banda, durant aquesta temporada d'estiu, 
i després de l'hivern més dur dels darrers anys, l'aeroport de Girona recupera el ritme: 
oferirà 69 rutes, 22 de les quals són noves respecte a la temporada d'estiu del 2011. 
Respecte l'estiu passat es podrà a viatjar a un 5,9% més de països i a un 26,1% més 
de ciutats, i hi haurà un 16,8% més de vols. 
 
A banda de Ryanair, catorze companyies més operaran des de Girona, tres de les quals 
són noves: Danube Wings, LOT Polish Airlines i Wizz Air Ukraine. Això suposa que, per 
primera vegada, el 10% dels passatgers ja no els transportarà Ryanair. La companyia 
irlandesa, però, manté el control majoritari de l'aeroport, amb 58 destinacions. Les 
previsions del director de l'aeroport, Lluís Sala, preveuen que el trànsit de passatgers 
creixi al maig per primer cop després de vint mesos successius de caigudes. 
Ampliar la notícia: Diari de Gironai  
 
 

Dimarts 27 de març de 2012 
 

• Nou descens en la firma de noves hipoteques 
 

La constitució d'hipoteques sobre habitatges va baixar al gener a Girona un 18%, fins a 
les 716, segons dades facilitades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). A Catalunya 
el descens va ser d'un 37,4%, mentre que el conjunt de l'Estat, la constitució de nous 
préstecs es va ensorrar un 41,3%. En el primer mes de l'any, l'import mitjà de préstecs 
sobre habitatges va ser de 105.516 a les comarques gironines, lleugerament per sota la 
mitjana catalana (107.217 euros). El 87,8% de les hipoteques estan referenciades a 
l'euríbor. 
Ampliar la notícia: Diari de Gironai  
 
 

Dijous 29 de març de 2012 
 

• El 9,6% dels treballadors de l'administració pública fan vaga a Girona 
 

El 9,6% dels treballadors de l'administració pública gironina han secundat la vaga 
general. Segons dades del Govern, els funcionaris públics gironins han seguit de 
manera inferior la protesta que la mitja catalana, situada en el 12,7%. Pel què fa als 
mestres i professors, el seguiment de la vaga sí ha estat major a la demarcació que a la 
resta de Catalunya. A les comarques gironines, el 20,8% dels docents no han anat a les 
aules mentre que la mitja catalana és del 16,26%. A la xarxa pública de salut de Girona 
-que inclou atenció primària, hospitals, salut mental i també transport sanitari- el 
5,21% dels treballadors han fet vaga. 
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Segons dades facilitades per la delegació del Govern a Girona, el 9,6% dels treballadors 
de l'administració pública no han anat a treballar aquesta jornada de vaga general. 
Aquesta dada no inclou els docents, que s'han comptabilitzat en una estadística 
específica. A la resta de Catalunya, el 12,7% dels treballadors de la funció pública ha 
fet vaga. 
 
El sindicat CCOO ha denunciat aquest matí el paper que ha jugat la Generalitat a Girona 
perquè consideren que hi ha hagut coaccions als treballadors. El secretari general del 
sindicat a Girona, Bartomeu Compte, ha detallat que el Govern va demanar als 
treballadors dimecres que, de manera voluntària, fessin constar si farien vaga o no. 
"Això és una ingerència il·legítima", ha criticat. CCOO ha afirmat que quan tinguin una 
còpia de l'escrit que la Generalitat ha fet arribar als treballadors el registraran a la 
Inspecció de Treball. 
 
A les escoles i instituts gironins, el 20,8% dels docents han exercit el dret a vaga, per 
sobre de la mitja catalana que s'ha situat en el 16,26%. Cap centre ha hagut de tancar 
i s'han garantit els serveis mínims. 
 
Pel què fa a la xarxa pública de salut, el 5,21% dels treballadors d'hospitals, CAP, xarxa 
de salut mental i també de transport han fet vaga. 
Ampliar la notícia: Diari de Gironai  
 
 

Dissabte 30 de març de 2012 
 

• La construcció de nous habitatges a Girona es desploma un 51% el 2011 
 

La construcció d'habitatges a les comarques gironines continua sota mínims. Durant 
l'any passat, se'n van començar a edificar 810, fet que suposa un descens del 51,41 per 
cent respecte al 2010.  
 
Segons les dades difoses ahir pel Ministeri de Foment, aquesta caiguda es va veure 
suavitzada durant l'últim trimestre de l'any, un període en el qual es van iniciar 222 
habitatges lliure, el 17,7 per cent menys que en el mateix període de l'any precedent.  
En total es van acabar 2.606 habitatges a la demarcació l'any passat, cosa que 
representa una caiguda interanual del 32,2 %.  
 
El retrocés en la construcció va ser més suau en el conjunt de l'Estat espanyol. En total 
es va iniciar 51.956 unitats, el que representa un descens interanual del 17,6%. La 
finalització, en canvi, es va desplomar un 44,6 per cent. 
 
 Durant el 2011, el nombre d'habitatges lliures iniciats per cada 100.000 habitants va 
ser superior a 250 en les comunitats autònomes de Navarra i País Basc i a la ciutat 
autònoma de Melilla, mentre que en el cas dels habitatges acabats, aquesta xifra va 
superar els 500 a La Rioja, Melilla i Castella-la Manxa. 
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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