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• Un 38% més de joves que van a l'estranger a treballar 
 

La crisi econòmica i la impossibilitat de trobar feina està provocant que els joves 
gironins menors de 34 anys optin per marxar a treballar a l'estranger. Segons un estudi 
que ha elaborat la UGT, els joves de les comarques gironines que han marxat a 
treballar a l'estranger han augmentat un 37,40% en els darrers tres anys (només el 
darrer any aquesta xifra és d'un 13,40%). La gran majoria dels joves (més d'un 60%) 
ha triat algun país europeu -sobretot França, Alemanya o Suïssa-, un 23,64% se'n va a 
provar sort a l'Amèrica Llatina, seguit per Amèrica Central i del Nord, Àsia, Àfrica i, 
finalment, Oceania. 
 
Si l'any 2009 hi havia 2.211 nois i noies de la demarcació gironina que havien optat per 
emigrar, ara aquesta xifra ja se situa en 3.038. I en total, com recull l'estudi de la UGT, 
aquest col·lectiu representa el 22% dels gironins joves que han decidit marxar a 
guanyar-se la vida fora de l'Estat espanyol (13.826 persones). A aquest col·lectiu de 
joves que resideixen a l'estranger se li han d'afegir els qui marxen becats amb 
programes que fomenten les pràctiques a l'estranger i que com que fan una estada 
limitada no figuren al registre del padró, segons apunta l'estudi. 
 
El portaveu de l'Avalot- Joves de la UGT de Catalunya, Daniel Garcia, va assegurar ahir 
que la majoria dels qui se'n van tenen titulacions mitjanes o superiors. És a dir, o són 
graduats universitaris o bé tenen una FP de grau superior, i, per això, Garcia ho 
defineix com una "fugida de talents". "Es tracta de gent amb un nivell d'estudis entre 
mitjà i superior, molts dels quals aprofiten els contactes que han fet durant la seva 
formació per aconseguir un contracte", va indicar Garcia. A més, el portaveu de l 
'Avalot també explica que un gran gruix dels joves emigrants han encadenat contractes 
precaris o bé son aturats de llarga durada; és a dir, que ja porten més d'un any sense 
treballar. 
 
L'estudi de la UGT també posa damunt la taula que les comarques gironines són la 
demarcació de Catalunya on hi ha més joves que emigra per buscar feina. Segons 
Garcia, això s'explica per dos motius: per la proximitat amb França i per l'alt pes que té 
el turisme a l'economia gironina. "Això fa que aquells joves que tenen idiomes escullin 
anar a provat sort a l'estranger", va concloure. 
 
L'estudi de la UGT afirma que el 44% dels joves espanyols d'entre 25 i 29 anys té una 
ocupació per sota del seu nivell d'estudis -es basen en un estudi publicat per l'OCDE el 
setembre de 2010-. "El nostre model productiu, basat en la construcció, el turisme de 
sol i platja i les empreses que volen competir amb mà d'obra barata i productes de poc 
valor afegit no és capaç de donar una resposta als joves que durant anys s'han format i 
especialitzat", va dir el portaveu d'Avalot. que va assegurar que l'equació formació més 
esforç més èxit ja no és compleix a l'Estat. 
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A Girona el setembre de 2012 hi havia 55.821 persones a l'atur, de les quals 17.350 
tenen menys de 34 anys. La taxa d'atur a la demarcació el tercer trimestre se situa en 
el 21,9%. 
 
Segons dades de l 'Observatori d'Empresa i Ocupació, a Girona, els joves de fins a 34 
anys que tenen estudis professionals superiors o universitaris, o bé els estant cursant, i 
que estan inscrits a l'atur, el setembre de 2011 eren 2.264, i el setembre del 2012 en 
són 2.625. Aquestes xifres representen un increment del 13,76% en un any. Aquest 
augment, però, en el global de Catalunya és del 9,37%. 
 
Des de la UGT han denunciat que les empreses veuen els joves com una despesa i no 
com una inversió. "Els joves són el principal actiu i el principal aval d'un país", diuen. 
Els contractes que normalment s'ofereixen als joves, segons la UGT, són temporals, i 
els salaris, baixos. "A Catalunya el salari mitjà brut anual dels joves era, el 2010, de 
8.422 euros. En canvi, a Alemanya, de 35.000", va dir. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 

Dissabte 3 de novembre de 2012 
 

• Girona lidera el descens de vendes de cotxes a Catalunya el mes d'octubre 
 

Girona va tancar el mes d'octubre amb un descens de les vendes de turismes i tot 
terrenys del 27,54%, el mes elevat de les quatre demarcacions catalanes. Segons 
dades de les diferents patronals del sector, durant l'octubre es van matricular a Girona 
655 automòbils, la majoria (463) comprats per particulars, i la resta per empreses 
(192). En l'acumulat de l'any, a Girona les vendes cauen un 12,8%, acusant sobretot la 
baixada del mercat d'empreses (-21%). 
 
En el que portem d'any, Citroën és la marca amb un volum més gran de vendes a 
Girona, amb 662 unitats matriculades. La segueixen Volkswagen (626), Peugeot (589), 
Seat (580) i Nissan (562). 
 
En el conjunt de Catalunya les vendes van caure un 18,6% en relació al mateix mes de 
l'any anterior, mentre que en l'acumulat de l'any el descens és del 9,3%.  
 
A tot Espanya, el mercat d'automòbils persisteix en la seva forta crisi, en comptabilitzar 
a l'octubre 44.873 matriculacions, un 21,7% menys que les 57.278 del mateix mes de 
2012. 
 
Octubre ha estat el primer mes de vigència del Pla PIVE i, segons les fonts informants, 
es registren més de mil reserves diàries, de manera que en 15 dies, tenint en compte 
que únicament n'hi ha hagut 8 d'efectius, s'han comptabilitzat més d'11.000 reserves, 
que es traslladaran als resultats de matriculacions en els pròxims mesos de novembre i 
desembre. 
 
Els concessionaris catalans asseguren que han vist augmentades les visites de 
compradors i les reserves de vehicles gràcies a la posada en marxa del pla d'ajudes a la 
compra, tot i que "no hi ha hagut temps material" de traduir aquestes reserves en 
dades de mercat, tenint en compte que només hi ha hagut vuit dies laborals efectius. 
 
És per això que el Gremi del Motor de Catalunya espera que en els pròxims mesos, 
sobretot al novembre i desembre, les vendes augmentin fruit de les visites i reserves 
que els concessionaris han rebut últimament. 
 
"El Pla PIVE porta una esperança al sector de la distribució catalana", va assegurar el 
president de la patronal, Miquel Donnay. 
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A tot Espanya, Canàries ha estat l'única comunitat autònoma espanyola que ha crescut 
-un 3%- en matriculacions de turismes durant el mes d'octubre, recolzada en el fort 
creixement de les compres d'empreses de lloguer de cotxes, davant la llarga temporada 
turística de l'arxipèlag. 
 
Fora d'aquest territori, el descens de les matriculacions és la constant, destacant els 
retrocessos d'Extremadura, en un 36,2%; d'Andalusia, en un 31,6%; d'Astúries, en un 
29,4%; de Castella i Lleó, en un 27,9%; i del País Basc, en un 24,8%. 
 
Tampoc acaba d'aixecar cap el sector de les dues rodes. Segons dades del Gremi del 
Motor, les vendes de motos van caure un 27% a Girona i un 19% a Catalunya durant 
l'octubre. En tot l'exercici, els descens és del 12,7% i del 15,1% respectivament. 
 
Pel que fa als ciclomotors, les matriculacions augmenten un 17% a Girona a l'octubre, 
si bé el volum de vendes en l'acumulat de l'any cau més d'un 8% i segueix en mínims 
històrics. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Diumenge 4 de novembre de 2012 
 

• Marc i Júlia són els noms més usats per als nadons a Girona 
 

Marc per als nois i Júlia per a les nenes (seguit de Carla i Martina) són els noms més 
posats als nadons que van néixer l'any passat a les comarques de Girona, segons les 
últimes dades fetes públiques per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). 
 
A Catalunya, Marc, per a nens, i, Martina, per a nenes, són els més posats segons 
l'Idescat. Dels 80.861 naixements registrats a Catalunya el 2011, en 1.229 casos els 
pares van optar per dir-los Marc, nom que representa un 15,2 per cada mil naixements 
i que des de fa 18 anys lidera la classificació de noms masculins preferits pels catalans. 
En el cas de les nenes, van ser 972 les que es diuen Martina -un 12,02 per mil-, que ha 
desbancat altres noms, com Júlia, Paula, Laura o Laia, els preferits en anys anteriors. 
 
Segons les dades de l'Idescat, en la classificació de noms masculins posats als nadons 
nascuts el 2011 segueixen a Marc els d'Àlex, amb 814 nadons, Eric (764), Pol (739), 
Pau (735), Arnau (683), Biel (649), Gerard (616), Martí (613) i Jan (599), el que indica 
la preferència dels catalans pels noms curts, d'arrel catalana i de pronunciació fàcil. En 
el cas de les nenes, després de Martina es van situar Laia (917), Júlia (910), Paula 
(835), Carla (752), Maria (739), Lucía (724), Claudia (606), Aina (595) i Sara (577). 
 
A les comarques de Tarragona també van ser Marc i Martina els més posats, però a les 
de les Terres de l'Ebre el nom de Martina no apareix entre les preferències femenines, 
doncs el més posat a les nenes va ser el de Júlia, seguit de Paula, Maria, Laia i Carla. 
 
Tampoc a les comarques de Ponent va triomfar el nom de Martina, ja que la van 
superar Júlia, Laia i Maria, igual que a les comarques centrals de Catalunya, on el nom 
més posat a les nenes va ser el de Laia, seguit de Júlia i Martina. 
 
A les comarques de l'Alt Pirineu i Aran, el nom de Júlia va empatar amb el de Martina 
com el preferit pels pares de les nenes. 
 
Entre els noms menys posats a Catalunya, a més dels originaris de cultures orientals, 
destaquen, entre els d'origen català, els de Tura, que només es va posar a quatre 
nenes, i els de Ponç, Octavi, Valentí o Mauri, posats només a quatre nens cadascun. 
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També figuren entre els noms menys utilitzats pels pares catalans l'any passat els 
d'Adriano, Angèlica, Arcadi, Camilo, Celeste, Consuelo, Davinia, Federico, Frida, Gastón, 
Guadalupe, Janet, Joshua, Libertad, Linda, Magda, Maira, María de los Ángeles, María 
Luisa, Matilde, Milagros, Paulina, Pelayo, Pia, Salomé i Víctor Manuel, segons l'Idescat, 
que comptabilitza només els noms amb freqüència igual o superior a quatre casos en 
un any. 
 
Si es tenen en compte les dades dels últims 20 anys, segons l'Informe de Natalitat de 
Catalunya que es va presentar el 2010, els noms més posats en aquesta comunitat al 
llarg de les últimes dues dècades són els de Maria, Laura i Paula per a nenes, i Marc, 
Àlex i David per a nens. 
 
El mateix estudi indicava la tradició d'heretar el nom del pare o la mare va a la baixa 
des de fa anys i que els nens nascuts el dia de Sant Joan tenen un 50% més de 
probabilitats de tenir aquest nom, i els que neixen a Sant Jordi tenen un 90% de 
possibilitats més que els seus pares el diguin com el patró de Catalunya. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Diumenge 4 de novembre de 2012 
 

• Calen plans per abordar amb rapidesa els efectes d'un gran terratrèmol 
 

Les ciutats haurien d'estar més preparades en vista de la possibilitat d'un terratrèmol. 
Especialment, caldria disposar de plans d'emergència pel risc que comporta tenir moltes 
edificacions antigues que no han estan construïdes amb criteris moderns, que sí que 
preveuen aquesta possibilitat. Aquesta és, si més no, la hipòtesi que presenta un treball 
acadèmic fet el 2011 i tutelat per docents de la UPC del departament d'enginyeria del 
terreny i cartografia geofísica, el qual avalua el risc i el grau d'afectació per un sisme 
que es podria donar a la ciutat de Girona. 
 
Aquesta tesina es basa en dades del 2001 i del 2009, pel que fa a un volum de població 
de 75.256 habitants, i un 9% de la població de la ciutat de Girona podria quedar sense 
habitatge, i preveu que un 2% patiria ferides lleus i es podria donar un 1% de víctimes 
mortals o ferits greus. El treball, que disposa d'altres paràmetres especialment 
constructius, amb dades també actualitzades, s'ha fet partint del supòsit d'un 
terratrèmol d'intensitat VII i VIII de l'escala macrosísmica europea (SME). Aquesta 
escala, que consta de dotze graus, a diferència de les escales de magnitud com ara la 
Richter, que expressen l'energia sísmica alliberada per un terratrèmol, indica el grau en 
què afecta un lloc específic. 
 
Els barris on, segons l'estudi, es poden esperar més danys, i sempre de grau mitjà, són 
la zona centre de Girona, Santa Eugènia i Mas Xirgu. El primer, molt heterogeni, té 
moltes construccions anteriors al 1960. Santa Eugènia, en canvi, té els edificis més alts 
i Mas Xirgu té els habitatges amb un cost constructiu més baix. Les zones amb menys 
afectació serien Montjuïc i el sector Sud (Palau), implantats en el que es poden 
considerar sòls més rocosos. L'estudi es va fer prenent dues bases de dades: una 
d'actualitzada el 2001, amb 9.126 edificis residencials i uns 75.256 habitants 
empadronats, i una altra d'actualitzada el març del 2009, amb 9.482 edificis residencials 
i 122.391 habitants que es consideren reals. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dilluns 5 de novembre de 2012 
 

• La meitat dels emprenedors que engeguen una empresa assessorats per la 
Cambra de Comerç de Girona no tenien feina 

 
El 49,4 per cent dels emprenedors de les comarques gironines que han passat des del 
2011 fins ara pel Servei de Creació d'Empreses de la Cambra de Comerç de Girona 
estaven a l'atur. Una xifra alta comparada amb les dades d'ara fa quatre anys, quan el 
58,3% dels empresaris que passaven per aquest servei eren assalariats. "Ha augmentat 
el nombre d'emprenedors que comencen un projecte per necessitat", ha destacat la 
coordinadora del servei, Cristina Guerrero. L'entitat ressalta que el context actual ha fet 
canviar els sectors a l'alça a la demarcació. Ara, la majoria d'empreses noves són 
consultories i assessories externes, botigues de venda de fruita al detall, de roba 
d'infant i empreses de reformes. 
 
Segons les dades aportades pel Servi d'Emprenedoria de la Cambra de Comerç de 
Girona, des del passat 2011 i fins al mes de setembre d'enguany s'han creat 91 
empreses arreu de les comarques gironines. No tots els emprenedors que engeguen 
una iniciativa a la demarcació passen per aquest servei però la coordinadora de l'entitat 
assegura que es tracta de xifres representatives. Actualment, el Servei de Creació 
d'Empreses d'aquesta entitat atenen les preguntes dels interessats, assessoren i ajuden 
a buscar finançament extern, entre d'altres activitats. 
 
D'aquestes 91 noves empreses que s'han format durant aquests anys de profundes 
dificultats econòmiques, el 43% d'elles es troben dins l'àmbit de serveis, un 32% 
formen part de l'apartat de comerç i un 13% es dediquen a l'hostaleria. Unes xifres que 
han variat en comparació amb anys anteriors i sobretot si es contraposen amb les 
dades abans de l'inici de la crisi. 
 
Guerrero ha destacat que, en aquests últims dos anys, s'ha notat com la crisi i el 
context actual ha provocat canvis en els objectius, ha fet canviar els sectors a l'alça i 
s'ha registrat un augment important de determinades iniciatives que, anteriorment, no 
tenien sortida. 
 
D'altra banda, tot i que les perruqueries, perfumeries i els establiments d'estètica 
continuen sent importants a la demarcació, la Cambra ha destacat que el 15% de totes 
les noves empreses que han nascut dins del sector del comerç són locals que es 
dediquen a la venda de fruita i verdura. 
 
A més, també han calculat que, sorprenentment, un 11% de les noves empreses 
dedicades al comerç són botigues de roba i productes per a nens petits. A més, la 
coordinadora també ha ressaltat que un 12% de les noves companyies dedicades al 
món de la construcció són empreses d'instal·lacions i reformes. "Hem vist com molta 
gent que no tenia feina en aquest àmbit a causa de l'excedent de personal ha decidit 
oferir un servei més local i arreglen desperfectes", explica la coordinadora del servei. 
 
I és que les comarques gironines són la demarcació amb la taxa d'emprenedoria més 
alta d'arreu de Catalunya tot i que, en comparació amb anys anteriors, ha disminuït el 
nombre de noves companyies. L'any 2010 es van crear 965 empreses a la demarcació 
de Girona i 135 d'elles van passar pel servei d'emprenedoria. "Actualment s'han 
normalitzat les dades de creació d'empreses després que el Govern ja no ofereixi més 
ajudes tot i que la capitalització de l'atur ha permès que molts emprenedors 
comencessin el seu somni", ha ressaltat Guerrero. 
 
El context econòmic actual no només ha fet variar els sectors empresarials sinó que 
també ha modificat el perfil d'emprenedor. Actualment, els emprenedors gironins són 
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homes i dones d'entre 25 i 50 anys amb nivell d'estudis mitjans, alts o molt alts que 
tenen un petit projecte que és per a ells o que compten contractar a una altra persona. 
 
En comparació amb anys anteriors, com per exemple el 2008, el 58,3% dels nous 
empresaris eren persones amb feina que decidien començar un projecte per 
compaginar-lo amb la seva professió. 
 
Aquest any, només el 39% dels emprenedors atesos són persones amb feina i un 
49,4% d'ells són emprenedors que es trobaven a l'atur. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 6 de novembre de 2012 
 

• Més de 17.000 aturats gironins han esgotat totes les prestacions i subsidis 
 

El nombre de treballadors que cotitza a la Seguretat Social a Girona es va desplomar el 
mes de setembre. Un total de 11.115 afiliats -la majoria cotitzaven al règim general 
però molts també com a autònoms- es va donar de baixa coincidint amb el final de la 
temporada turística. D'aquests, 3.439 es van registrar com a aturats a les Oficines de 
Treball de Girona, el que suposa un creixement mensual del 6,16%. Amb relació a 
l'octubre de l'any passat, a Girona el nombre d'aturats s'ha incrementat de 9.010 
persones, fins a deixar el nombre d'inscrits en 59.260. 
 
D'aquests, mes de 17.000 ja han esgotat totes les prestacions i subsidis que paga el 
Ministeri d'Ocupació. Alguns d'ells tenen dret a l'ajut d'entre 400 i 450 euros del 
conegut com a Pla Prepara. No obstant això, el ministeri no aclareix quants beneficiaris 
d'aquest pla hi ha a Girona perquè no facilita dades desglossades territorialment. 
 
Per sectors, l'atur a Girona va pujar el setembre al sector serveis, la indústria i 
l'agricultura i es redueix en la construcció i el col·lectiu de persones que no han 
treballat mai. 
 
En relació amb el conjunt de Catalunya, els aturats inscrits al SOC el mes d'octubre han 
crescut de 13.849 persones cosa que suposa arribar a la xifra de 646.306 persones, la 
xifra més alta fins ara registrada de la sèrie històrica del Ministeri d'Ocupació i 
Seguretat Social que comença l'any 2000. 
 
Tot i això, l'increment d'aquest mes d'octubre, el 2,19% en relació amb el setembre, 
està lleugerament per sota que l'augment percentual que es va registrar l'octubre de 
l'any passat que va suposar un creixement de la desocupació del 2,43%. Amb aquestes 
xifres l'atur ja acumula tres mesos consecutius d'increment. A l'Estat espanyol, l'atur ha 
augmentat de 128.242 persones, i suma 4.833.521 aturats. 
 
La xifra de desocupats acumulada a l'octubre és la més alta que fins ara s'havia 
registrat a Catalunya, cosa que suposa un nou sostre històric en el mercat de treball 
català. La sèrie històrica del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social comença l'any 2000. 
Fins ara, el rècord el tenia el febrer d'aquest any amb 641.948 persones. 
 
En un any, el mercat laboral català ha expulsat 30.748 persones, cosa que suposa un 
augment interanual de la desocupació del 5%. En el cas espanyol, el nombre de 
persones expulsades ha estat en el mateix període de 472.595 persones. L'atur a l'estat 
espanyol ha crescut l'octubre de 128.242 persones fins tancar el mes amb un total de 
4.833.521 persones, també un nou sostre històric en el mercat laboral espanyol. 
 
A Catalunya, amb els tres mesos consecutius d'increment de l'atur que s'acumulen 
aquest mes d'octubre, es neutralitza el resultat obtingut durant els cinc mesos d'aquest 
any que havien registrat disminucions de la desocupació registrada. L'any va començar 
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amb les 614.244 persones aturades el 31 de desembre. Ara, amb els 646.306 aturats 
d'aquest octubre s'han recuperat amb escreix els 27.156 aturats que s'havien reduït 
durant els mesos de març, abril, maig, juny i juliol, cinc mesos consecutius on 
s'observava una progressiva disminució de l'atur a Catalunya. 
 
Tot i aquest nou repunt de l'atur fins a xifres històriques, la intensitat de la desocupació 
registrada és més suau que l'increment de l'octubre passat. Aquest octubre l'atur ha 
pujat un 2,19%, mentre que l'octubre de l'any passat aquest increment percentual en 
relació amb el setembre va ser del 2,43%, poc més de dues dècimes més alta que 
aquest octubre. 
 
En el cas d'Espanya, la intensitat d'increment de l'atur aquest octubre, del 2,73%, 
també ha estat per sota de l'augment que es va registrar l'octubre passat quan l'atur va 
créixer el 3,17% en relació amb el setembre. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dilluns 12 de novembre de 2012 
 

• L'activitat a l'aeroport de Girona creix un 7,7% aquest octubre en nombre 
de passatgers 

 
L'aeroport de Girona- Costa Brava tanca la temporada d'estiu amb un augment de 
passatgers del 7,7% aquest octubre respecte el de l'any anterior. Es continua així amb 
el creixement experimentat durant els últims mesos coincidint amb l'augment de 
l'activitat per la temporada turística. Concretament, aquest octubre hi han passat 
282.810 usuaris i s'han fet 2.545 aterratges i enlairaments, un 7% més que els fets 
durant el mateix període de l'any passat. Aquest nou creixement de passatgers registrat 
confirma la tendència positiva que s'havia previst per a la temporada d'estiu. Els 
principals mercats de l'aeroport són, per aquest ordre, Itàlia, Regne Unit, Alemanya, 
Espanya i Països Baixos. 
 
Pel que fa a l'activitat acumulada des del gener fins a l'octubre, s'han registrat un total 
de 2.654.363 de passatgers, un 5,8% menys que el 2011. Pel que fa a moviments 
d'aeronaus, s'han realitzat 25.358 aterratges i enlairaments, xifra que és un 0,7% més 
que en els deu primers mesos de l'any passat. 
 
Cal recordar que el punt d'inflexió que va viure aquest aeroport va ser el mes de maig 
passat, quan es va experimentar un repunt de l'activitat que va posar fi als 20 mesos 
de caiguda de passatgers i activitat a causa dels estires i arronses de la companyia de 
baix cost Ryanair amb la Generalitat per acordar un nou conveni. Aquell mes, l'aeroport 
situat a Vilobí d'Onyar (Selva) va créixer en un 8,6% a nivell de passatgers i des de 
llavors ha continuat increment la seva activitat en comparació amb el mateix període 
del 2011. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 13 de novembre de 2012 
 

• Els preus augmenten a l'octubre l'1% a Girona i fixen una taxa d'inflació 
anual del 4%, la més baixa de Catalunya 

 
Els preus van augmentar a l'octubre l'1% a Girona i van acabar fixant una taxa 
interanual de la inflació del 4%, dues dècimes per sota de la mitjana catalana i la més 
baixa de Catalunya, segons ha publicat aquest dimarts l'Institut d'Estadística espanyol. 
Per trobar una inflació tan elevada a la circumscripció gironina cal remuntar-se en les 
sèries històriques de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) fins a l'abril del 2011 quan a 
Girona es va registrar un Índex de Preus al Consum (IPC) en taxa anual del 4,4%. La 
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inflació a Girona ha passat de l'1,9% que va començar el mes de gener d'aquest any 
fins aquest 4% que ha tancat al mes d'octubre. 
 
L'increment de l'IVA a partir del setembre afegit a les mesures del govern espanyol i del 
Govern han fet que de nou, i per quart mes consecutiu, la inflació es torni a disparar 
fins una taxa anual del 4,2%, la més alta que fins ara s'havia registrat a Catalunya des 
del setembre del 2008, coincidint amb el període d'inici de la crisi, segons ha informat 
l'Institut d'Estadística espanyol. 
 
A Catalunya, com el mes passat, el preus han crescut a l'octubre l'1% en relació amb el 
setembre, en resposta a l'increment del sector del vestit, que ha començat la 
temporada d'hivern, i per culpa de la cistella d'ensenyament, molt especialment per la 
pujada de les taxes universitàries, molt més elevades que l'any passat. 
 
A l'estat espanyol, els preus han augmentat vuit dècimes en relació amb el setembre i 
han deixat una inflació anual del 3,5%, coincidint amb l'indicador avançat de l'Institut 
Nacional d'Estadística publicat el 30 d'octubre passat. 
 
La inflació anual del 3,5% que s'ha registrat a l'estat espanyol és la més alta des del 
maig del 2011. 
 
La inflació anual registrada a Catalunya del 4,2% aquest octubre està tres dècimes per 
sobre de la que va quedar fixada el setembre del 3,9%. 
 
Des del començament d'any, amb una inflació anual del 2,2% el gener, l'IPC s'ha 
gairebé doblat fins arribar aquest 4,2% que s'ha registrat aquest octubre. 
 
L'IPC de l'estat espanyol de l'octubre del 3,5% es registra la vigília de la publicació de 
l'IPC del novembre, mes que estableix la legislació vigent perquè el govern espanyol 
corregeixi la paga de les pensions dels gairebé 8 milions de jubilats que cobren la 
prestació de la Seguretat Social. 
 
El gener va preveure un increment d'aquestes pensions de l'1% que ara, amb una 
inflació del 3,5% s'haurien de compensar amb una paga extraordinària a cobrar el 
gener pròxim del 2,5%. 
 
El govern espanyol encara no ha confirmat si farà aquesta compensació que tindria un 
cost aproximat per les arques de l'Estat d'uns 2.500 milions d'euros per dotar la paga 
extra del gener i uns altres 2.500 milions que es consolidarien en la nòmina dels jubilats 
del 2013. Total 5.000 milions que suposarien un increment del dèficit del 0,5% del PIB i 
una dificultat més per complir amb els objectius de consolidació fiscal acordats amb la 
Comissió Europea. 
 
La taxa anual s'ha disparat per culpa de la cistella de productes del sector de 
l'ensenyament i especialment les taxes universitàries, que han influït amb aquesta taxa 
anual. Aquest índex anual s'ha situat l'octubre a Catalunya en el 14,8%, més de deu 
punts per sobre que la taxa del setembre i com resposta a què les taxes universitàries 
d'aquest any s'han incrementat molt més que els preus que mantenien les matrícules a 
l'octubre del 2011. A l'estat espanyol aquesta taxa de l'ensenyament s'ha situat en el 
10,4% amb un increment de set punts. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dimecres 14 de novembre de 2012 
 

• El 25% dels usuaris de l'aeroport de Girona és català 
 

Una quarta part dels usuaris de l'aeroport de Girona és resident a Catalunya. Aquesta 
és una de les dades que es recull en l'últim estudi d'Aena sobre el perfil del viatger, que 
es va fer durant el mes de juliol entre 3.614 enquestats, i que ahir es va fer públic. 
Aquest 25% d'usuaris catalans representen un augment respecte del 21% registrat en 
els estudis anteriors, del 2008 i 2005. L'informe demostra que els usuaris de l'aeroport 
l'utilitzen sobretot per anar de vacances, un 78% del total. Un 12% viatja per visitar 
parents o amics i un 6% són viatgers de negocis, unes xifres comprensibles també 
tenint en compte el moment en què es va fer l'enquesta. Cada vegada hi ha també més 
usuaris que viatgen sols -ara són un terç-, mentre que un 38% ho fa amb una altra 
persona, i un 26% en grup d'entre tres i set membres. 
 
Pel què fa a l'estada del viatge, un 60% de qui arriba s'hi està entre 2 i 7 dies. I pel 
que fa a les nacionalitats, un 27% són espanyols, un 14% són anglesos, un 10% són 
italians, un 8%, holandesos, i un 7%, alemanys. Els viatgers del Regne Unit han baixat, 
i els espanyols han crescut. La gran majoria d'usuaris tenen entre 15 i 39 anys. Quant a 
la manera d'arribar-hi, l'autobús és la més habitual, amb un 41%. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Divendres 16 de novembre de 2012 
 

• Girona sol·licita 2,6 milions d'euros per a l'ocupació 
 

L'Ajuntament de Girona ha sol·licitat al Servei d'Ocupació de Catalunya finançament per 
valor de 2,6 milions d'euros que es destinarien a les polítiques d'ocupació. En el segon 
trimestre del 2012 la taxa d'atur de la ciutat de Girona estava situada en el 24,1%, 
lleugerament per sobre de la mitjana catalana. Per això l'equip de govern estableix 
quatre línies d'actuació per intentar rebaixar la xifra d'aturats a la capital gironina. En 
tots els casos, la formació es veu com l'instrument clau per fer front a l'actual crisi 
econòmica i permetre que els aturats puguin trobar alguna sortida laboral. Els 
programes previstos preveuen formació en els àmbits prioritaris marcats pel país, com 
són els sectors del màrqueting i el comerç, el turisme, la creació i gestió d'empreses, el 
viverisme, l'electrònica o els serveis socioculturals. També es preveu reforçar la 
formació per als joves d'entre 16 i 25 anys perquè acabin els estudis bàsics amb el 
compromís que el SOC financi la contracció durant sis mesos. Una altra línia d'actuació 
serà un programa de formació per als aturats de llarga durada que ja no cobren de 
l'atur ni el subsidi. La quarta línia d'actuació se centrarà en actuacions ocupacionals 
específiques al barri de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla, on un 32% de la població en 
edat de treballar és a l'atur, i és un dels sectors més poblats de Girona. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Divendres 16 de novembre de 2012 
 

• Fan un balanç negatiu de les atraccions de les Fires 
 

Els responsables de les atraccions fan un balanç negatiu d'aquestes Fires. Malgrat que 
han allargat un cap de setmana la seva presència al parc de la Devesa, els firaires han 
registrat un 20% menys d'ingressos respecte a l'any passat -quan també van allargar-
ne l'estada- i quan la pèrdua encara va ser més alta, del 30%. "Es tracta d'una 
disminució d'un 50% en dos anys. És preocupant", va afirmar ahir Francesc Cruz, que 
va avançar que els firaires demanaran una entrevista amb l'Ajuntament per poder 
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estudiar conjuntament quin serà el plantejament amb vista a l'any vinent. Segons Cruz, 
tot i que han prolongat l'estada per compensar el poc calaix que havien fet durant la 
primera setmana, no hi ha hagut gaire afluència de públic a les atraccions. "La gent no 
ha respost com pensaven", va dir, i va apuntar la crisi com un dels factors que ho 
haurien provocat. "Es pensaven que hi hauria més visites de gent de comarques, i 
tampoc ha estat així", hi va afegir. 
 
Segons Cruz, en el món de les Fires hi ha molts negocis i es podria dir que la part 
dedicada a les atraccions infantils ha aguantat millor el cop, però tot i així, el balanç és 
negatiu. Els firaires van demanar l'ampliació de l'estada argumentant que el parell de 
dies que havia plogut no els havia permès fer els ingressos esperats. 
 
L'Ajuntament de Girona recapta 495.000 euros pel fet de deixar que els firaires parin a 
la Devesa. L'atracció que més paga és El Ratón Vacilón, amb 10.509 euros i també 
destaquen els 9.587 euros dels autos de xoc i els 4.616 euros dels toros mecànics. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Divendres 16 de novembre de 2012 
 

• Emprenedors per necessitat 
 

Les comarques gironines han registrat, aquest octubre, un creixement d'un 6,16% del 
nombre d'aturats respecte al mes anterior, un percentatge superior a la mitjana 
catalana, que és d'un 2,19%. Aquestes dades coincideixen amb l'estudi que ha elaborat 
la Cambra de Comerç de Girona, que constata que la crisi i la falta de feina fan créixer 
el nombre de persones que han decidit crear una empresa: són emprenedors per 
necessitat. 
 
L'estudi s'ha fet sobre les persones que des de l'1 de gener del 2011 fins al 30 de 
setembre del 2012 han utilitzat el servei de creació d'empreses de la Cambra de 
Comerç de Girona. Dels 367 emprenedors que en aquests vint mesos han demanat 
assessorament al servei d'emprenedoria de la Cambra, "un 49,4% estaven a l'atur", 
segons assegura la coordinadora del servei, Cristina Guerrero. La xifra és elevada si es 
compara amb les dades de fa quatre anys, quan el 58,3% dels empresaris que 
passaven per aquest servei eren assalariats. "Ha augmentat el nombre d'emprenedors 
que comencen un projecte per necessitat", va explicar. 
 
I és que a les comarques gironines el nombre de desocupats creix mes a mes. Segons 
les dades que el Ministeri d'Ocupació va fer públiques ahir, amb les 3.439 persones que 
es van afegir a l'atur aquest mes d'octubre, ja són 59.260 els que no tenen feina a la 
demarcació. 
 
L'estudi del servei d'emprenedoria revela que des del gener del 2011 fins al setembre 
passat s'han creat 91 empreses assessorades per la Cambra. Aquestes xifres són 
significatives, ja que no tots els emprenedors que engeguen un projecte passen per la 
Cambra, i això vol dir "que n'han començat molts més". 
 
D'aquestes 91 noves empreses que s'han format aquests últims mesos, un 43% són de 
l'àmbit dels serveis; un 32%, del sector del comerç, i un 13% pertanyen al sector de 
l'hostaleria. I com a dada curiosa cal destacar que un 12% de les empreses que s'han 
creat estan relacionades amb la construcció per fer instal·lacions i reformes. "Hi ha un 
excedent de treballadors de la construcció que no tenen feina i que, sota la forma 
jurídica d'autònom, han decidit oferir serveis més locals per arreglar desperfectes", va 
afirmar. 
 
Pel que fa als emprenedors dedicats al sector serveis, la coordinadora va explicar que 
són particulars que han decidit crear una assessoria o una consultoria. "Amb la crisi, les 
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grans empreses han decidit externalitzar o subcontractar aquests serveis, una demanda 
que els emprenedors han notat; per això s'han llançat a formar les seves pròpies 
empreses", va comentar. Pel que fa a les perruqueries, perfumeries i establiments 
d'estètica, tot i que continuen sent un sector important a la demarcació, el nombre 
d'obertures ha baixat. 
 
La representant de la Cambra ressalta com a sorprenent que les noves empreses 
dedicades al comerç són botigues de fruites i verdures i productes frescos, i també 
botigues de roba i productes per a nens petits. 
 
L'estudi de la Cambra constata que la forma jurídica més habitual dels nous 
emprenedors són els autònoms (78,3%) i les societats civils (17,4%), i la resta són 
societats limitades. Per sexe, els emprenedors estan molt igualats: un 52% són homes i 
el 48% restant, dones. La franja d'edat més habitual (80,9%) és entre els 25 i els 45 
anys. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dilluns 19 de novembre de 2012 
 

• Mes de 100.000 visitants a la 51a Fira de Mostres de Girona 
 

La 51ena Fira de Mostres de Girona ha tancat les portes aquest vespre després de sis 
dies d'activitat. Des del passat 27 d'octubre, més de 100.000 persones han visitat el 
saló, una xifra per sota de la de l'any passat quan es van registrar 112.000 visitants. 
Per contra, l'organització ha destacat que han augmentat les sinèrgies entre empreses i 
que és l'any que s'han tancat més acords comercials entre els expositors. La directora 
de la Fira, Anna Albar, ha valorat positivament la cita "tenint en compte el context de 
crisi que es viu" i ha assenyalat que només en els dies de Sant Narcís i Tots Sants van 
anar al Palau Firal dos terços dels visitants globals que ha registrat la cita. 
 
La Fira de Mostres és "la fira de les fires" a les comarques gironines. Aquest any, a 
banda dels sectors tradicionals que exposen al Palau Firal -com maquinària agrícola o 
alimentació- s'hi ha afegit d'altres com la jardineria i el turisme actiu. Segons la 
directora de la fira, Anna Albar, aquests sectors han estat molt ben acollits. 
 
Albar també ha destacat el bons resultats que han obtingut les noves empreses que 
han presentat projectes dins la segona edició del Saló de l'Emprenedoria. Per a l'any 
que ve, la directora ha afegit que en aquest saló volen incorporar la visió de la dona 
emprenedora i que començaran a treballar amb l'associació gironina d'empresàries per 
introduir novetats. 
 
Segons Albar, la situació actual de crisi es deixa notar molt en una mostra com aquest 
perquè molta gent pregunta i no acaba comprant. "Molts empresaris em diuen que 
marxen amb bons contactes i telèfons i que en les pròximes setmanes veuran si es 
tanquen els negocis que han iniciat aquí", ha detallat. No obstant el context de crisi, 
Albar ha remarcat que ha estat l'any que més sinèrgies s'han creat entre expositors i 
que s'han tancat acords de col·laboració per tal d'oferir mútuament productes d'altres i 
abastar més públic. "Aquest és sense dubte un mecanisme de les empreses davant la 
forta situació de crisi", ha manifestat Albar. 
 
Per la Fira de Mostres han passat enguany més de 100.000 persones, el que suposa 
una lleugera davallada respecte l'any passat, quan van registrar-se 112.000 visitants. 
Albar ha destacat que ha estat una fira "irregular" perquè hi ha hagut dies de baixa 
afluència i, en canvi, només el dia de Sant Narcís hi va haver 37.500 visitants. De fet, 
entre Sant Narcís i Tots Sants s'han assolit dos terços del total de visitants. La directora 
ha dit però que els dies més tranquils han servit als empresaris dels estands per fer 
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negocis entre ells i també abastar un públic més professional i no tant genèric com el 
que acostuma a anar a la fira els dies festius. 
 
Cada any l'organització fa omplir una enquesta als expositors. Aquest darrer dia, ja han 
pogut buidar la meitat de les enquestes i els resultats són clars: el 93% asseguren que 
tornaran a instal·lar-se a la fira l'any vinent i el 83% prefereix que la Fira de Mostres 
duri sis dies i no nou. Davant d'aquests resultats, Albar ja ha avançat que l'any vinent 
les dates de la fira seran del 29 d'octubre al 3 de novembre. 
 
Albar també ha destacat que totes les activitats paral·leles que han organitzat "han 
estat plenes" i que l'apartat dedicat a les Mascotes -que era el segon any que es feia- 
ha atret molt públic, especialment públic familiar. Albar també aposta per repetir i 
ampliar l'any que ve l'aposta d'enguany per introduir l'oci i el turisme actiu dins els nous 
sectors de la fira. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dilluns 19 de novembre de 2012 
 

• La natalitat cau gairebé un 5% a Girona 
 

La natalitat a les comarques gironines ha davallat per tercer any consecutiu, segons 
l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Durant el 2011 hi va haver 8.431 
naixements a la demarcació, el que significa un 4,8% menys que l'any anterior. El 
nombre de naixements de mares estrangeres, però, encara es redueix més, i cau un 
8,5%. Per comarques, el Pla de l'Estany és la que ha registrat un descens més acusat 
de naixements, d'un 21,7%. De fet, es tracta de la davallada més important de tot 
Catalunya. En canvi, el Ripollès, amb un creixement del 5,3%, i la Garrotxa, amb un 
1,7% més, són de les poques comarques catalanes on el nombre de nounats ha anat a 
l'alça. Mentrestant, els naixements de mares estrangeres respecte el total se situa en 
un 36,4%.  
 
El descens en el nombre de naixements no és un fenomen exclusiu de les comarques 
gironines, sinó que també passa a tot Catalunya, on la natalitat va disminuir un 3,8% 
durant el 2011. I mentre en els darrers anys el descens de la natalitat autòctona s'havia 
compensat amb un increment dels naixements de fills de mares estrangeres, ara aquest 
col·lectiu també ha experimentat un descens de la natalitat: durant el 2011, el nounats 
de fills de mare estrangera es va reduir un 8,5% respecte el 2010 a les comarques 
gironines, tot passant de 3.364 a 3.078. En el conjunt català, el descens de mares 
estrangeres ha estat d'un 7,3%.  
 
Segons l'Idescat, aquesta reducció de naixements és conseqüència de la disminució de 
la població femenina en edat reproductiva, agreujada pel que també s'ha reduït el 
nombre de dones estrangeres residint a la demarcació.  
 
Per comarques, pràcticament totes han vist disminuir el seu nombre de naixements, 
essent el Pla de l'Estany, amb un descens del 21,7%, la que ha experimentat una 
caiguda més important de tot Catalunya. La Garrotxa i el Ripollès, en canvi, són les 
úniques que han vist créixer el seu nombre de naixements.  
 
Malgrat això, però, les comarques gironines tenen una de les taxes brutes de natalitat 
més altes de tot Catalunya: la demarcació va registrar l'any passat 11,5 naixements per 
cada mil habitants, mentre que la mitjana catalana és de 10,9. El Gironès, amb una 
taxa de 13,4, és la comarca catalana amb una xifra més elevada.  
 
Pel que fa a la nacionalitat de les mares, les comarques gironines són les que tenen un 
percentatge més elevat de mares estrangeres, amb un 36,4%. La mitjana catalana se 
situa en un 28%. Per comarques, el Baix Empordà, amb un 43,1%, i l'Alt Empordà, 
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amb un 41,6%, són les que tenen un major nombre de mares estrangeres. En canvi, el 
Ripollès, amb un 18,8%, destaca per ser la comarca catalana amb una menor proporció 
de naixements de mares d'origen estranger.  
 
Pel que fa a les ciutats de més de 20.000 habitants, Salt és la ciutat catalana que 
registra un major percentatge de naixements de mares procedents d'altres països: un 
68,9%, xifra que s'ha reduït lleugerament respecte l'any anterior. Tot seguit el segueix 
Palafrugell, amb un 55,9%, Figueres (47,9%), Roses (47,3%) i Sant Feliu de Guíxols, 
amb un 46,2%.  
 
Finalment, en relació a les nacionalitats de les mares gironines durant el 2011, la gran 
majoria (1.335) són originàries del Marroc. En segon lloc, a molta distància,es troben 
les mares de Gàmbia (210), mentre que la tercera posició és per a les romaneses, amb 
185 naixements. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dilluns 19 de novembre de 2012 
 

• La xifra de joves gironins que emigra per trobar feina creix un 37,4% en 
tres anys 

 
Cada vegada més joves decideixen fer la maleta per millorar el seu futur professional 
en un altre país. En només tres anys, el nombre de gironins d'entre 15 i 34 anys que ha 
emigrat per trobar feina a l'estranger ha crescut un 37,40 per cent. Si a finals del 2009, 
els joves de la demarcació que van optar per creuar la frontera se situava en 2.211, en 
l'actualitat la xifra ha crescut fins als 3.038. A l'hora de triar el país on provar sort en 
l'àmbit professional, sis de cada deu joves gironins es decanten per Europa -sent 
França, Alemanya i Suïssa els principals destins on buscar feina-. Un 23,64 per cent, en 
canvi, tria Amèrica del Sud per iniciar un nou projecte professional. Són algunes de les 
dades que recull un estudi elaborat per Avalot- joves de la UGT de Catalunya, que 
també reflecteix que en només un any el nombre de joves gironins que ha decidit 
emigrar ha crescut un 13,65 per cent. 
 
És el que es coneix com a "Generació JESP", joves emigrants sobradament preparats. I 
és que la gran majoria de catalans que aposten per marxar a l'estranger abans de 
complir 34 anys tenen titulacions superiors. 
 
Però, per què emigren els joves? Segons Avalot- Joves de la UGT, un dels motius 
principals és l'elevada taxa d'atur juvenil que es registra a casa nostra. Quasi la meitat 
dels joves catalans d'entre 16 i 24 anys no troba feina. Una taxa de desocupació juvenil 
que s'eleva fins al 51,1 per cent en el conjunt de l'Estat espanyol. Una xifra que 
contrasta amb l'atur juvenil registrat a altres països com Alemanya (7,8%) o Islàndia (7 
per cent). 
 
L'ombra allargada de la desocupació també atrapa els joves amb una titulació superior. 
De fet, l'atur ha crescut un 13,76 % a la província de Girona entre aquest col·lectiu en 
un any. Un altre problema que pateixen els joves, en aquest cas titulats mitjans o 
superiors, és que han d'acabar acceptant feines per sota de la seva qualificació 
professional. Segons Avalot, aquest llocs de treball es caracteritzen "per la seva 
precarietat i temporalitat". El sindicat també reclama un canvi de visió de les empreses, 
que haurien de veure els joves com "una inversió i no com una despesa. Els joves som 
el principal actiu i el principal aval d'un país. Aquest col·lectiu està molt preparat, són 
joves amb carreres universitàries, màsters i idiomes. No podem demanar-los més 
formació", s'argumenta en l'informe.  
 
L'estudi de la UGT revela que les comarques de Girona són la demarcació catalana on 
hi ha més joves que decideixen emigrar per buscar feina. Segons el portaveu de 
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l'Avalot- Joves de la UGT de Catalunya, Daniel Garcia, la proximitat amb França és un 
dels principals motius que anima els gironins a creuar la frontera per millorar 
professionalment. L'elevat pes que té el turisme a la demarcació i la recerca d'un major 
reconeixement també expliquen aquesta elevada xifra de joves emigrants. "Molts títols 
tenen més prestigi social a tan sols 150 quilòmetres d'aquí", explica Garcia, que posa 
els fisioterapeutes com a exemple. 
 
La crisi no és l'única culpable de la "gran fugida de talents". Segons Garcia, una altra de 
les explicacions cal buscar-la en el model productiu. "Ens trobem amb una economia de 
baix cost que fins ara s'ha basat sobretot en el turisme i la construcció", explica el 
portaveu de l'Avalot- Joves de la UGT de Catalunya, que adverteix que el sistema "no 
està canviant". Garcia augura que si no es produeix un canvi de mentalitat l'elevada 
taxa d'atur "s'arrossegarà durant molts anys, més enllà de la crisi econòmica". En un 
país on sis de cada deu joves treballen amb un contracte temporal, el sindicat reclama 
"un punt d'inflexió" i la retirada de la reforma laboral. També reclama que el sector 
financer faci arribar crèdit a les empreses perquè puguin tirar endavant els seus 
projectes i per tant, crear ocupació. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 21 de novembre de 2012 
 

• Usuaris gironins creuen que la sanitat privada ha d’oferir costos més 
raonables 

 
Uns preus més raonables als centres sanitaris privats. Aquest és el principal 
suggeriment que farien els prop de 300 gironins que van participar en una enquesta de 
la Clínica Bofill sobre sanitat pública i privada al Gironès, a l'hora de millorar l'àmbit 
privat de la salut. El 36% dels usuaris preguntats apostaria per uns preus més 
econòmics mentre que un 11% ho faria per una millor "humanitat"; un 4% la rapidesa; 
un 11% no té cap queixa i un 22% van preferir no donar la seva opinió. 
 
Els resultats del complet qüestionari posen de manifest que la meitat d'enquestats no 
disposa d'assistència sanitària privada. D'aquests, un 57% no veu convenient fer-se'n 
una, mentre que el 43% sí que ho creu. En aquest últim cas, el motiu principal pel qual 
els pacients es donarien d'alta una mútua és per tenir una millor i més ràpida atenció. 
Tanmateix, un 24% apunta directament a la "deficiència" del sistema sanitari públic 
com la raó principal per la qual es passarien al sector privat. 
 
L'enquesta també incloïa valoracions sobre els hospitals i centres sanitaris públics. 
Reduir llistes d'espera (un reclam del 22%) i una major rapidesa (24%) són els grans 
suggeriments dels usuaris per millorar o canviar el sistema públic. La "humanitat" 
(16%) i l'atenció al pacient (11%) o més especialistes (5% ) també es tenen en 
compte. 
 
Precisament, el sondeig de Clínica Bofill posa de manifest que la majoria de pacients 
enquestats (un 55%) troba "molt important" els aspectes "humans" de la medicina, 
tant pública com privada, mentre que un 43% veu "poc important" que un hospital 
tingui equips tècnics d'última tecnologia. 
 
L'enquesta va posar la lupa als diferents centres sanitaris de la ciutat de Girona, i els 
usuaris van triar l'hospital Trueta com el més conegut i ben valorat, seguit pel Santa 
Caterina, Clínica Girona i Clínica Bofill. Pel que fa a les mútues i companyies 
d'assegurances, es va subratllar l'alt grau de fidelitat dels enquestats, molts d'ells 
perquè desconeixen els aspectes negatius de la seva companyia. 
 
L'enquesta es va presentar en el marc d'una jornada organitzada per la Clínica Bofill i 
l'Associació Catalana d'Entitats de la Salut (ACES), l'entitat empresarial que agrupa els 
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centres sanitaris privats. El gerent d'ACES, Lluís Monset, va reivindicar la importància de 
les mútues i de les empreses de la sanitat privada en la societat actual. En aquest 
sentit, va instar els professionals del sector privat a prendre la iniciativa i aprofitar 
"aquesta època engrescadora" per recuperar el lideratge i incloure les mútues i 
assegurances en el mapa sanitari del futur. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 23 de novembre de 2012 
 

• Un de cada dos gironins que no té mútua sanitària voldria contractar-ne una 
 

Un 57% dels ciutadans que no tenen contractada cap mútua d'assistència sanitària 
privada creu que seria convenient tenir-ne una. Entre els motius per donar-se d'alta 
d'una mútua, destaca, en un 58% dels casos, la rapidesa en l'atenció; en un 24%, les 
deficiències detectades en la sanitat pública i en un 15%, l'accés a especialistes. 
Aquestes són algunes de les dades que la Clínica Bofill ha recollit en una enquesta que 
ha fet a 300 veïns de Girona, situats a la franja d'edat d'entre els 30 i els 60 anys. La 
meitat de les persones enquestades són mutualistes, i l'altre meitat són només usuaris 
de la sanitat pública. Amb tot, un 70% dels enquestats es mostra satisfets amb l'oferta 
sanitària que hi ha a les comarques gironines. Pel que fa al 30% restant, un 29% hi 
troba a faltar rapidesa en l'atenció, i un 21% dels usuaris es queixa que cal desplaçar-
se fins a Barcelona per a determinades especialitats. 
 
Pel que fa a la sanitat pública, els usuaris demanen una major rapidesa (24%), la 
millora de les llistes d'espera (22%) i una humanització de la medicina amb una atenció 
més personalitzada (16%). I quant als centres privats, la primera petició és que 
tinguessin uns costos més raonables (36%), més humanitat en la praxi mèdica (11%) i 
la millora de la tecnologia (6%). La directora de comunicació de la Clínica Bofill, Noemí 
Yepes, que va presentar els resultats de l'enquesta, va destacar que un 22% dels 
enquestats no va respondre la pregunta sobre què caldria millorar d'aquest sector, i un 
11% va expressar que no tenia cap queixa. 
 
En concret, i preguntats sobre el grau d'excel·lència que atorgarien a hospitals gironins, 
el Trueta se situa, amb un 32%, en primer lloc; seguit de la Clínica Girona (22%), el 
Santa Caterina i la Bofill, que empaten en la tercera posició, amb un 20%, i la Clínica 
Onyar, que se situa a la cua amb un 6% 
 
Pel que fa al rànquing de mútues, d'acord amb l'enquesta, els resultats coincideixen 
amb la quota de mercat que tenen. De major a menor reconeixement hi ha : Adeslas 
(18%), Montepio Girona (13%), Agrupació Mútua (12%) Medifiatc (12%), Sanitas 
(11%) i Asisa (9%). Els resultats de l'enquesta es van donar a conèixer ahir durant la I 
Jornada de l'Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES) que es va celebrar a Girona, 
organitzada per la Clínica Bofill. 
 
Una de les respostes que més criden l'atenció de l'enquesta és que un 97% dels 
preguntats han respòs que els semblaria bé o molt bé poder triar ser atès, 
indistintament, a qualsevol d'aquests centres: Josep Trueta de Girona, Santa Caterina 
de Salt, Clínica Girona, Clínica Bofill i Clínica Onyar. La directora de comunicació de la 
Clínica Bofill, Noemí Yepes, que va presentar els resultats de l'enquesta, va raonar que 
aquesta situació, que socialment té un ampli suport, ni tan sols es té en compte per 
part de la classe política. En la jornada, inaugurada pel director territorial de Salut, 
Josep Trias, un altre dels temes que es van tractar va ser el del Smart Salut. Es va 
presentar una aplicació que va lligada a un sistema de la història clínica electrònica. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dilluns 26 de novembre de 2012 
 

• El nombre d'hipoteques cau el setembre un 25% a Girona 
 

El nombre d'hipoteques sobre habitatges que s'ha registrat a les comarques de Girona 
el setembre ha sumat 514 unitats, cosa que suposa una caiguda del 25,07% en relació 
amb el setembre del 2011, segons l'Institut d'Estadística espanyol. En termes 
intermensuals, el setembre és un mes de creixement d'hipoteques perquè la 
comparació es fa amb l'agost. En concret, aquest setembre l'augment ha estat del 
18,43% en comparació amb l'agost. En relació amb el valor hipotecat dels habitatges, 
la mitjana del preu dels pisos el setembre ha quedat fixat en 99.156 euros, un 36,96% 
menys que el setembre de l'any passat. En comparació amb l'agost, el preu ha crescut 
l'1,44%. 
 
El nombre d'hipoteques sobre habitatges que s'ha registrat a Catalunya el setembre ha 
sumat 3.472 unitats, cosa que suposa una caiguda del 27,95% en relació amb el 
setembre de l'any passat, segons l'Institut d'Estadística espanyol. 
 
En termes intermensuals, aquest setembre l'augment ha estat de l'11,42% en 
comparació amb l'agost. En relació amb el valor hipotecat dels habitatges, la mitjana 
del preu dels pisos el setembre ha quedat fixat en 108.775 euros, un 13,13% menys 
que el setembre de l'any passat i també acumula 19 mesos consecutius de caiguda de 
preus, en concret des del març del 2011. 
 
Les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) indiquen que a l'estat espanyol es 
van constituir 21.195 habitatges, cosa que suposa una caiguda del 31,2% en relació 
amb el setembre de l'any passat i un petit creixement del 0,41% en relació amb el mes 
d'agost. La caiguda de l'estat espanyol en nombre d'hipoteques és més de tres punts 
percentuals més alta que la registrada a Catalunya. 
 
La mitjana del valor de cada una de les hipoteques de l'estat espanyol s'ha situat en 
102.407 euros, amb una contracció del preu del 8,51% en relació amb el setembre de 
l'any passat i un retrocés de l'1,14% en comparació amb l'agost. 
 
El setembre és un mes que tradicionalment el nombre d'hipoteques en relació amb el 
mes d'agost registra creixements, molt condicionat a la caiguda d'activitat que suposen 
les vacances d'estiu. Les sèries històriques de l'INE comencen el 2003 i indiquen que 
tots els mesos de setembre s'han registrat creixements en relació amb l''agost, amb 
l'excepció del 2010, quan es va registrar una caiguda del 4,15%. 
 
Per demarcacions, les caigudes interanuals s'han registrat als quatre territoris amb més 
o menys intensitat. A Barcelona la caiguda és del 25,63%, a Girona del 25,07%, a 
Lleida la caiguda ha estat del 35,51% i a Tarragona del 38,90%, la contracció més alta 
de les quatre demarcacions catalanes. 
 
En el cas de Barcelona, el nombre d'hipoteques que es van signar el setembre van 
sumar 2.379 contractes, un 25,63% menys que fa un any, però un augment del 
17,48% en relació amb l'agost. 
 
La mitjana del valor dels pisos contractats a Barcelona s'ha situat en 116.369 euros, un 
preu que està un 10,16% per sota del que es va registrar el setembre de l'any passat. 
En relació amb l'agost, el preu dels habitatges hipotecats ha augmentat un 4,42%. 
 
A Lleida el nombre d'habitatges hipotecats el setembre va ser de 158, un 35,51% 
menys que fa un any i un 2,6% més que l'agost. 
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La mitjana de valor de cada un dels pisos hipotecats a Lleida va quedar fixada en 
84.937 euros, el preu més baix de les quatre demarcacions de Catalunya. En relació 
amb el setembre de l'any passat aquest preu suposa una caiguda del 3,11% i en relació 
amb l'agost el preu augmenta un 8,34%. 
 
A Tarragona, el nombre d'hipoteques signades el setembre va ser de 421 habitatges, 
un 38,9% menys que fa un any i un 16,30% menys que el mes d'agost. Tarragona és 
l'única demarcació catalana on el nombre d'hipoteques en relació amb l'agost cau i a 
més ho fa amb un percentatge significatiu del 16,30%. 
 
En relació amb la mitjana del valor de cada un dels habitatges hipotecats a Tarragona 
el preu queda fixat en 86.556 euros, un 0,10% menys que fa un any i 5,13% menys 
que el preu registrat a l'agost. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dilluns 26 de novembre de 2012 
 

• CiU manté els nou diputats a Girona i el PP obté el segon 
 

Mai s'havia registrat una participació tan alta a les comarques gironines en unes 
eleccions parlamentàries. El 70,7% assolit ahir supera el màxim històric registrat fins al 
moment: un 69,8% en els comicis del 1984. 
 
Aquest és el primer fet inèdit de la jornada. L'altre, l'obtenció d'un segon diputat gironí 
pel PP. Mai fins ara els populars havien aconseguit aquesta representació 
parlamentària. I és que el seu suport a les urnes es va situar en un 9,6% del total dels 
vots, un punt superior als resultats del 2010. 
 
Per la seva banda, CiU es pot donar per satisfeta mantenint els nou diputats a les 
comarques gironines, tot i perdre gairebé tres punts en el percentatge de vots (del 
45,1% de fa dos anys, contra el 42,8% actual). El fet de mantenir la representació, en 
relació amb el daltabaix a la resta de demarcacions, reforça el lideratge del cap de 
llista, Santi Vila. 
 
L'altre guanyador de la jornada és ERC, que es recupera del daltabaix dels passats 
comicis, en els quals va perdre dos escons. I és que Esquerra guanya gairebé nou 
punts en el percentatge de vots, fins a arribar a un 17,6%, fet que li permet tenir tres 
representants. 
 
D'altra banda, el PSC és el que més cau pel que fa al suport a les urnes. Amb un 10,1% 
dels vots (un 14,2% el 2010), s'ensorra fins als dos escons, el pitjor resultat de la seva 
història a les comarques gironines. I ICV, en canvi, consolida el seu diputat i amplia el 
suport, amb un percentatge del 5,9%. 
 
La creu, sens dubte, és el resultat de Solidaritat, que no tan sols perd el diputat sinó 
que, a més, es veu superada per Ciutadans i la CUP. Aquests darrers es queden a les 
portes del Parlament, malgrat arrencar un 4,2% dels vots, gairebé el mateix que 
Solidaritat el 2010. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
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Dimarts 27 de novembre de 2012 
 

• Si Girona fos Catalunya 
 

Si Girona fos Catalunya sencera, probablement Artur Mas no hauria hagut de forçar el 
somriure durant la seva sortida al balcó de l'hotel Majestic a l'hora de valorar els 
resultats electorals. Girona és ara l'oasi convergent, el territori feliç on la federació 
aguanta els mateixos nou diputats de fa dos anys i es reprodueix l'escenari que el partit 
somiava per governar còmodament el país. La federació nacionalista, tot i pujar en 
nombre de vots, no va poder créixer en escons, però va aconseguir mantenir-se. 
 
I és que l'alta participació va fer que la CUP no assolís un diputat que finalment va anar 
a parar al PP. Un diputat importantíssim, i estratègic per als populars, perquè, tot i 
consolidar-se clarament la majoria pel dret a decidir, el diputat que guanyen a 
Catalunya prové precisament de Girona. El PP es va beneficiar que la CUP no entrés. De 
fet, SI, que va obtenir gairebé 6.000 vots i no va repetir el diputat, va representar 
també un fre per a la CUP, però també per a CiU, que hauria pogut fer el millor 
resultat. 
 
Amb tot, el sobiranisme s'ha imposat de manera clara i contundent a les comarques 
gironines. Les formacions que estan pel dret a decidir, CiU (9), ERC (3) i ICV (1), 
sumen 13 dels 17 diputats que aporten les comarques al Parlament, un més que en les 
eleccions passades. Això més el bon resultat en vots de la CUP, una formació ara a 
tenir en compte perquè, a més, va pujar en les darreres municipals i va desbancar ERC 
de l'Ajuntament de Girona. El resultat també posa en el punt de mira els pactes i 
aliances que CiU ha anat teixint en l'àmbit local amb el PP. ICV va mantenir diputat i va 
créixer. Els quatre restants, no inclosos en el dret a decidir, se'ls reparteixen el PSC (2) 
i el PP (2). El nou escenari polític és també resultat de la mobilització del votant 
unionista o espanyolista que tradicionalment visita els col·legis electorals amb motiu de 
les generals. D'aquí precisament els bons resultats del PP, que en guanya un. També és 
rellevant que, tot i no entrar, C's, que ha triplicat els vots del 2010, hagi superat SI. 
 
Diumenge, el que va quedar clar és l'encariment del preu de l'escó. El motiu: 
l'increment de la participació, que s'ha situat a tocar del 70% i ha fet saltar del 3% els 
vots vàlids emesos necessaris el 2010, fins al 5%. En aquest nou escenari que s'ha 
obert, el PSC, que ha estat des del 1988 la segona força política, ha quedat desplaçat al 
tercer lloc. Un canvi de posició amb un peatge molt dur per als socialistes, perquè 
hauran de compartir aquest espai amb el PP. 
 
L'alta participació i la llei d'Hondt també han evitat que ERC fes fins i tot el quart 
diputat. En canvi, SI, la formació liderada per Toni Strubell, que va aconseguir un 
diputat el 2010 amb un 4,5% dels vots, ara, i seguint la tònica catalana, a Girona s'ha 
ensorrat fins a arribar a l'1,74%. Un resultat que l'ha deixat fins i tot darrere de C's, 
que ha resultat notablement beneficiada. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimecres 28 de novembre de 2012 
 

• El mercat hipotecari gironí manté la seva tendència a la baixa al setembre 
 

El nombre d'hipoteques sobre habitatges que s'ha registrat a les comarques de Girona 
el setembre ha sumat 514 unitats, cosa que suposa una caiguda del 25,07% en relació 
amb el setembre del 2011, segons l'Institut d'Estadística espanyol. En termes 
intermensuals, el setembre és un mes de creixement d'hipoteques perquè la 
comparació es fa amb l'agost. En concret, aquest setembre l'augment ha estat del 
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18,43% en comparació amb l'agost. En relació amb el valor hipotecat dels habitatges, 
la mitjana del preu dels pisos el setembre ha quedat fixat en 99.156 euros, un 36,96% 
menys que el setembre de l'any passat. En comparació amb l'agost, el preu ha crescut 
l'1,44%. 
 
Les dades de l'INE indiquen que en el conunt de l'Estat es van constituir 21.195 
habitatges, cosa que suposa una caiguda del 31,2% en relació amb el setembre de 
l'any passat, més de tres punts percentuals més alta que la registrada a Catalunya. 
 
La mitjana del valor de cada una de les hipoteques a Espanya s'ha situat en 102.407 
euros, amb una contracció del preu del 8,51% en relació amb el setembre de l'any 
passat. El setembre és un mes que tradicionalment el nombre d'hipoteques en relació 
amb el mes d'agost registra creixements, molt condicionat a la caiguda d'activitat que 
suposen les vacances d'estiu. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 28 de novembre de 2012 
 

• Alerten que molts immigrants sense sostre cauen en les addicions 
 

Un estudi del Centre d'Acolliments i Serveis Socials- Consorci La Sopa de Girona alerta 
que molts dels immigrants sense sostre acaben caient en alguna addicció. L'informe es 
va donar a conèixer ahir a la Casa de Cultura dins la campanya anual que organitza el 
Centre i l'Associació Traçant Camins per sensibilitzar la ciutadania envers les persones 
sense llar. 
 
L'estudi, presentat per la directora de la Sopa, Rosa Angelats, indica que la població 
immigrant sense llar de la ciutat de Girona presenta un major percentatge de trastorns 
per l'ús de substàncies que la població autòctona, sobretot pet la dependència al 
cànnabis i l'alcohol. Pràcticament un de cada dos estrangers indigent (45,7%) té 
dependència de l'alcohol i un terç (30,3%) de la cocaïna. En canvi, entre els autòctons, 
la xifra és menor: un 27% pel que fa a alcohol i un 20,7% cocaïna. En referència a 
opiacis, el 24,1% d'immigrants en té dependència (els autòctons un 19,8%) mentre 
que un 22,2% d'estrangers és addicte al cànnabis (per un 6,3% d'autòctons). 
 
Algunes de les problemàtiques que es troben els immigrants sense sostre afecten en 
l'àmbit aministratiu (per poder iniciar un procés d'inserció), en el sanitari (manca de 
visió global de la salut i la persona), en la salut mental (manca de places residencials 
per a malalts mentals) i en l'habitatge (pocs pisos accessibles).  
 
La directora del centre va posar sobre la taula diferents impactes de la crisi que han 
influenciat en les persones sense llars immigrants: impossibilitat de regularitzar la seva 
situació si eren il·legals, irregularitat sobrevinguda a causa de l'atur, increment de l'atur 
en deu punts més en els estrangers que en els del país, pèrdua de feina sobretot en la 
construcció, les conseqüències de la regulació del servei domèstic, les retallades en la 
llei de la dependència i en la targeta sanitària i l'enduriment dels requisits per assolir 
prestacions, entre d'altres.  
 
A més, es va recordar que en ser estrangers, se'ls fa culpables de la seva situació, 
molta gent pensa que vénen a aprofitar-se dels recursos i hi ha una percepció general 
que la majoria són delinqüents. "Els que treballem amb ells sabem que això no és 
veritat. Les persones que vénen per treballar, per construir una nova vida", va deixar 
clar Angelats. 
 
La majoria d'immigrants que són atesos a La Sopa són homes (88%) i l'edat mitjana és 
d'entre 35 i 50 anys. Més de la meitat tenen els papers en regla (60%).  
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http://www.diaridegirona.cat/economia/2012/11/27/mercat-hipotecari-gironi-mante-seva-tendencia-baixa-al-setembre/593035.html
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La majoria són d'Àfrica (sobretot de la zona nord), com Marroc, Algèria o el Senegal 
(77%) i de l'Europa de l'Est (23%) principalment de Romania, República Texeca, 
Bulgària i Polònia. Molts tenen un nivell d'estudis primaris, poca qualificació laboral i 
problemes de salut física i mental. 
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 

http://www.diaridegirona.cat/girona/2012/11/28/alerten-que-immigrants-sostre-cauen-addiccions/593264.html
mailto:observatori@ajgirona.cat
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