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Dimecres 3 d’octubre de 2012 
 

• Més de 14.000 gironins perden la feina el setembre pel final de la temporada 
turística 

 
El nombre de treballadors que cotitza a la Seguretat Social a Girona es va desplomar el 
mes de setembre. Un total de 14.223 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, només 2.776 es van registrar com a aturats a les 
Oficines de Treball de Girona. Aquest desajust s'explica, en part, pel fet que la 
temporada d'estiu atrau treballadors d'altres punts de l'Estat que al setembre tornen a 
casa. D'altra banda, molts autònoms o aturats sense dret a prestació tampoc es 
registren a les Oficines de Treball. 
 
El nombre d'aturats registrats a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) 
aquest setembre a Girona ha augmentat un 5,23% en un mes, cosa que suposa 
acumular 55.821 desocupats a la demarcació, la xifra més alta d'aquest any des del 
passat mes de maig. En relació amb el setembre de l'any passat l'atur s'ha incrementat 
en 1.405 persones, un 2,58% més. L'increment percentual en relació amb l'agost és de 
lluny el percentatge més alt de totes les demarcacions catalanes i el tercer més elevat 
de tot l'Estat. 
 
Per sectors, l'atur a Girona puja al sector serveis i es redueix a la resta. L'activitat on 
més baixa l'atur és la construcció, amb 296 persones menys a les llistes del SOC, la 
indústria (-79) i el sector agrari (-68). 
 
En relació amb el conjunt de Catalunya, el nombre de persones desocupades que s'ha 
registrat a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) aquest setembre ha 
augmentat de 9.575 persones en relació amb l'agost cosa que suposa acumular 
632.457 desocupats, la xifra més alta d'aquest any des del passat mes de maig. 
 
Tot i l'increment de l'atur aquest setembre, l'augment és el mes baix que s'ha registrat 
un mes de setembre des de l'any 2007, quan el nombre de persones que es van 
inscriure a les oficines del SOC va disminuir de 9.239 persones. En relació amb el 
setembre de l'any passat l'atur s'ha incrementat en 31.527 persones, un 5,25% més. 
 
La sèrie històrica del mes de setembre a Catalunya indica que l'increment de l'atur 
d'aquest mes és el més baix que s'ha registrat un setembre des de l'any 2007, poc 
abans de l'inici de la crisi, quan el nombre de persones que es va inscriure a les llistes 
del SOC va disminuir de 9.239 persones. 
 
Des de l'any 1996, quan hi ha dades comparables del comportament de l'atur, el 
setembre ha estat un mes majoritàriament on l'atur ha augmentat. D'aquests 17 anys, 
només en 7 exercicis la desocupació registrada ha disminuït (el 2007, 2006, 2005, 
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2003, 2002, 2001 i 2000). La resta d'anys l'atur sempre ha augmentat i l'any que de 
moment manté el rècord històric va ser l'any passat, el setembre del 2011, quan va 
pujar de 16.282 persones, per sobre del 2009, en el pitjor moment de la crisi, quan 
l'increment va ser de 12.223 persones. 
 
Els sindicats CCOO i UGT van destacar ahir que l'increment de l'atur al setembre 
després de la finalització dels contractes d'estiu vinculats al sector turístic posa de 
manifest la falta de reactivació econòmica a Espanya, per la qual cosa van exigir un 
canvi de polítiques, ja que les actuals "augmenten l'atur i perjudiquen les persones 
treballadores". 
 
Des de la patronal Pimec Girona, van valorar negativament les dades de setembre i van 
expressar el seu malestar pel fet que "el Govern hagi eliminat gairebé totes les 
bonificacions a l'ocupació i incompleixi el seu compromís de rebaixar les cotitzacions 
socials en un 1% per al 2013". 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimecres 3 d’octubre de 2012 
 

• Les execucions hipotecàries creixen prop d'un 20% a Girona el primer 
semestre 

 
Els jutjats gironins van tramitar un total de 1.473 execucions hipotecàries -pas previ al 
desnonament- en el primer semestre de l'any, fet que suposa un creixement de gairebé 
el 20% respecte als primers sis mesos de l'any passat. 
 
Aquestes xifres s'analitzen a l'informe sobre l'impacte de la crisi en els òrgans judicials 
publicat ahir pel Servei d'Estadística Judicial del Consell General del Poder Judicial, en 
què consta com el nombre de desnonaments sol·licitats també ha estat el més gran de 
la història a tot l'Estat, 18.668 en el segon trimestre, un 13,4 % més que en el mateix 
període del 2011. En els primers sis mesos de l'any, els òrgans judicials han acordat la 
pràctica directa de 1.596 desnonaments. 
 
D'altra banda, els concursos de creditors es mantenen en xifres properes als màxims 
històrics. Segons el Poder Judicial, en el primer semestre de l'any, els jutjats mercantils 
gironins n'han tramitat 68, un menys que en el període gener- juny de l'any anterior, 
quan van marcar un rècord. 
 
Els concursos de creditors presentats als tribunals catalans durant el segon trimestre 
d'aquest any han arribat als 527, fet que suposa un 28 % més que en el mateix període 
del 2011. 
 
Catalunya és la comunitat en la qual més concursos s'han presentat en el període 
d'abril a juny, seguida, de lluny, per la Comunitat Valenciana, amb 430; Madrid, amb 
368, i Andalusia, amb 350. 
 
Al conjunt d'Espanya, els tribunals han arribat en el segon trimestre de l'any a xifres 
"històriques", en augmentar el 35,3 % el nombre de concursos, fins als 2.666, front al 
mateix període del 2011. 
 
L'informe del Poder Judicial, coordinat pels vocals Miguel Carmona i Antonio Dorado, 
també constata que el nombre de demandes per acomiadament ha arribat a les 37.243, 
només superades històricament en el primer trimestre del 2009, cosa que representa 
un increment interanual del 30,3 %, i són Catalunya, Andalusia i Madrid les comunitats 
en què s'han superat les 6.000 demandes. A les comarques gironines, el ritme 
trimestral d'acomiadaments que passa pels jutjats socials supera els 430, en línia amb 
les xifres de l'any passat. 
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Han descendit, per contra, les reclamacions de quantitat (38.655), xifra inferior en un 
5,2 % a la del segon trimestre del 2011. En el cas de les comarques gironines, 
aquestes reclamacions de quantitat (433 en el segon trimestre) van augmentar per 
sobre el 17%. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dijous 4 d’octubre de 2012 
 

• Els hotels de Girona han tingut un 63% d'ocupació 
 

L'ocupació hotelera a l'estiu dels establiments de la ciutat de Girona ha estat del 63%. 
Segons dades de l'Associació d'Hostaleria Girona i Radial (AHGR), els establiments han 
"salvat" els mesos de juny, juliol i agost, segons assenyala el gerent de l'AHGR, Jesús 
Pastor: "Fa cinc anys que la temporada turística a la ciutat no és bona i aquest tampoc 
no ho ha estat, però com a mínim l'hem pogut salvar." El 63% d'ocupació hotelera 
significa que hi ha hagut un lleuger increment respecte al mateix període del 2011, en 
què l'ocupació va ser del 60%. 
 
Les dades dels hotels reflecteixen que el mes de juliol a Girona ha estat el millor quant 
a ocupació hotelera: al juny hi va haver un 52,05% d'ocupació; al juliol, un 68,67%, i a 
l'agost, un 68,44%. L'AHGR no té quantificat el nombre de turistes que han fet nit a la 
ciutat, però dóna per acceptables els resultats tenint presents els anys anteriors, explica 
el gerent dels hotelers de la capital del Gironès. 
 
Pastor ha explicat que, tenint en compte el context actual, alguns hotelers havien 
abaixat els preus de la temporada d'estiu. La rebaixa dels preus ha oscil·lat entre el 5% 
i el 20%. Així, a l'agost el preu més alt d'una habitació doble a la ciutat (sense tenir en 
compte l'esmorzar i l'IVA) va ser de 78,38 euros. L'any 2011 l'habitació més cara va 
costar 80,81 euros. 
 
L'AHGR, que presideix Xavier Nicolazzi, disposa de dades de l'ocupació del juny, el juliol 
i l'agost de 22 establiments. Pastor conclou que els que han acabat més satisfets són 
els de quatre estrelles i, en canvi, els que en tenen menys han tingut més dificultats per 
acabar l'estiu amb un bon balanç. L'associació té una trentena de socis, la majoria dels 
quals són de Girona, però també hi ha membres del Gironès, el Pla de l'Estany i la 
Selva. 
 
El gerent de l'Associació d'Hostaleria Girona i Radial, Jesús Pastor, ha explicat que la 
ciutat havia tingut fa cinc anys una ocupació a l'estiu d'entre el 80% i el 85%, és a dir, 
més d'un 20% que el 2012. "Fa uns anys l'ocupació de tot l'any era del 70% i ara, a 
l'estiu, és del 63%", explica de manera gràfica. Pastor assenyala que l'increment del 
3% respecte a l'any passat és una dada que amorteix l'impacte de la crisi. 
 
El gerent de l'AHGR destaca el bon resultat de les promocions amb activitats com el 
Girona 10 del gener o les campanyes per donar a conèixer Girona al sud de França o a 
Barcelona. A la capital catalana, s'hi va presentar el Temps de Flors. "Són campanyes 
temàtiques que no tenen efecte immediat, però en què amb el temps reculls el que has 
sembrat", destaca Pastor. Avui l'Ajuntament de Girona farà balanç de l'estiu turístic 
amb la regidora de Turisme, Coralí Cunyat, i l'alcalde, Carles Puigdemont. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
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Divendres 5 d’octubre de 2012 
 

• Un 60% més d'atencions a visitants respecte l'any passat 
 

L'Oficina de Turisme de Girona ha atès durant els mesos d'estiu un 60% més de 
visitants que l'estiu del 2011. En xifres absolutes, l'ajuntament diu que han passat per 
aquest punt d'informació -situat provisionalment als baixos de l'ajuntament- un total de 
33.718 persones enfront de les 20.993 de l'estiu passat. Segons l'alcalde, Carles 
Puigdemont, això és conseqüència directa de l'aposta estratègica que el consistori ha 
fet pel turisme i fruit de les accions promocionals que ha impulsat. Puigdemont ha 
destacat que, per exemple, han augmentat un 167% les consultes de ciutadans dels 
EUA o un 66% la dels turistes russos. Després dels catalans, els francesos són els que 
més ús han fet de l'oficina. 
 
El punt d'atenció per als visitants s'ha situat durant els mesos d'estiu als baixos de 
l'ajuntament, ja que l'Oficina Municipal de Turisme -la de la Rambla- ha estat en obres 
per reformes, tot i que aquesta setmana ha tornat a obrir portes. Per aquest punt 
d'atenció i també pel Punt de Benvinguda del Barri Vell han passat durant els mesos de 
juny, juliol i setembre un total de 33.718 persones. Això representa un augment del 
60% respecte l'any passat. 
 
Aquest indicador ha fet que l'ajuntament hagi fet un balanç altament positiu de la 
temporada turística a la ciutat. Segons l'alcalde, Carles Puigdemont, aquest augment 
demostra que l'estratègia del consistori per apostar per determinats mercats turístics, 
accions promocionals i campanyes de comunicació ha tingut els seus fruits. "Aquestes 
dades ens fan estar absolutament convençuts de l'aposta estratègica que hem fet pel 
turisme, tot i que hem rebut crítiques", ha afirmat l'alcalde. 
 
Les dades sobre consultes turístiques també aporten informació sobre la procedència 
dels visitants. El turisme interior continua al capdavant del rànquing i les consultes 
turístiques dels catalans suposen el 26,95% del total, seguides per les consultes dels 
francesos (13,26%). L'alcalde ha remarcat que, tot i que el francès és un mercat 
consolidat, es demostra que hi ha marge de creixement ja que, si es comparen les 
dades amb les de l'estiu passat, hi ha hagut un creixement del 27% de públic francès 
que ha demanat informació turística. 
 
Les dades facilitades per l'ajuntament registren augments pràcticament de totes les 
nacionalitats que s'han acostat a les oficines. Per exemple, destaca que hi ha hagut un 
148% més de consultes de ciutadans madrilenys, un 167% més de ciutadans 
procedents dels EUA o un 66% de turistes russos. Per això, l'alcalde ha destacat que les 
accions que han dirigit a aquests mercats emergents han tingut efecte. 
 
Pel que fa a l'ocupació hotelera, durant l'estiu els hotels de la ciutat i de la seva àrea 
urbana han tingut una ocupació mitjana del 63,45%, tres punts per sobre que l'estiu de 
l'any passat. La regidora de Turisme i Comerç, Coralí Cunyat, ha explicat que un dels 
objectius que tenen és aconseguir que turistes com els russos, que acostumen a venir 
de visita i marxen a dormir a la Costa Brava, també pernoctin a la ciutat. 
 
Una altra dada de l'estiu assenyala que han passat pels museus de Girona, fins al 15 de 
setembre, un total de 61.384 persones, mentre que durant el mateix període de l'any 
passat van ser 51.279. Destaca l'augment al Museu d'Història de la Ciutat, on es passa 
de 7.863 a 22.229 i que la Casa Masó ha registrat 860 visites en els primers mesos de 
funcionament. 
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Segons ha explicat la regidora de Turisme i Comerç, Coralí Cunyat, l'Ajuntament ja està 
treballant per poder ubicar a la futura estació del TAV una oficina de turisme per poder 
guiar i oferir assessorament als turistes que arribin a la ciutat amb tren o autobús. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 5 d’octubre de 2012 
 

• Crecen un 60% los visitantes atendidos en la oficina de turismo de Girona 
 

El Ayuntamiento de Girona ha presentado este jueves los datos turísticos de la 
temporada de verano 2012 y destaca el aumento del 60,6% del número de turistas que 
han sido atendidos en la oficina de turismo del consistorio, una cifra que ha pasado de 
20.993 consultas la temporada pasada a las 33.718 de estos meses de verano.  
 
En rueda de prensa en la remodelada oficina de Turismo de la Rambla de la Llibertat de 
Girona, el alcalde, Carles Puigdemont, ha atribuido este incremento a la apuesta que se 
ha hecho por la promoción del turismo como uno de los principales motores 
económicos de la ciudad. 
 
La concejal de Turismo y Comercio, Coralí Cunyat, ha detallado que más de la mitad de 
las consultas hacen referencia al centro histórico de la ciudad, mientras que los turistas 
también preguntan por los museos, los comercios, la Girona judía y las calles.  
 
Otro dato a destacar es la procedencia de los visitantes: el 26,95% son del resto de 
Catalunya, seguidos de los franceses (13,26%), los holandeses (6,3%), gente del Reino 
Unido (6,23%), visitantes de la Comunidad de Madrid (5,06%), de Rusia (4,62%), 
Alemania (4,32%), el resto de Europa (3,73%) y Estados Unidos (2,88%). 
 
Ante estos datos, Puigdemont ha resaltado el incremento, en un 167%, de las 
consultas hechas por ciudadanos procedentes de los Estados Unidos, del 148% de los 
de la Comunidad de Madrid o el aumento del 66% de las preguntas hechas por 
visitantes rusos; unas cifras que son consecuencia directa de la apuesta que se ha 
hecho por las acciones promocionales.  
 
Durante lo meses de junio, julio y agosto, ha habido un promedio del 63,45% de 
pernoctaciones, lo que supone un leve aumento, del 3,18%, en relación a 2011. 
 
Este año, el consistorio ha apostado por múltiples acciones promocionales, centradas 
tanto en los operadores turísticos y agencias de viaje, como en destinos concretos, en 
la gastronomía o en los congresos, entre muchas otras.  
 
De cara a la próxima temporada, se mantendrán muchas de estas acciones e incluso se 
harán algunas nuevas, como por ejemplo una campaña específica cuando entre en 
funcionamiento la conexión por AVE. 
 
En este sentido, el Ayuntamiento está trabajando para ubicar un nuevo punto de 
información turística en la estación, ya que buena parte de visitantes llegan en tren a la 
ciudad. 
Ampliar la notícia: La Vanguardia  
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Dilluns 8 d’octubre de 2012 
 

• Més turistes d'EUA i asiàtics 
 

El nombre de turistes que han visitat la ciutat de Girona aquest estiu s'ha incrementat 
un 60% respecte a l'any passat. Destaca l'important increment de visitants procedents 
dels Estats Units d'Amèrica (pugen un 167,6%), de diferents països asiàtics i d'Oceania 
(que s'incrementa un 107,7% sense tenir en compte el Japó, que per si sol ha 
augmentat el nombre de visitants un 26%), de Suècia (83,2%) i de Rússia (66%). Els 
turistes procedents de diferents poblacions catalanes també augmenten 
considerablement (105,4%), així com d'altres punts de l'Estat com són comunitat de 
Madrid (148,1%), Aragó (115,3%), el País Valencià (104,1%) i de les Illes Balears 
(107,7%). En xifres globals, pel que fa a la procedència dels visitants, les persones 
provinents de la resta de poblacions de Catalunya, són l'origen majoritari (amb 6.952 
persones ateses i un 26,95% del total, seguits pels visitants francesos (5.440 i 
13,26%), dels Països Baixos (6,3%), del Regne Unit (6,23%), de la Comunitat de 
Madrid (5,06%) i de Rússia (4,62%)  
 
La regidora de Turisme i Comerç, Coralí Cunyat, va donat a conèixer ahir les dades del 
balanç de la temporada turística de l'estiu a la renovada oficina de turisme de la 
Rambla. En concret, l'Oficina Municipal de Turisme ha rebut 33.718 visitants entre els 
mesos de juliol i setembre d'aquest estiu, una xifra que representa un augment del 
60% respecte als mateixos mesos de l'any anterior, quan es van comptabilitzar 20.993 
visitants.  
 
Els augments es poden explicar, entre d'altres motius, per les recomanacions de Girona 
com a destí turístic fetes per la guia de viatges americana Frommer's i per la revista 
National Geographic durant la passada primavera, segons l'equip de govern, i per la 
presència en diverses fires, en el segon, fet que "demostra que les nostres accions 
comencen a funcionar", segons va assenyalar la regidora Coralí Cunyat. "Aquells 
mercats que ja eren madurs, estan demostrant possibilitat de creixement, com és el cas 
francès, i aquells mercats que no existien són mercats clarament emergents, com és el 
cas rus o el cas americà", va subratllar l'alcalde, Carles Puigdemont. 
 
Tant Coralí Cunyat com l'alcalde van ressaltar que l'increment "confirma les polítiques i 
les inversions que estem destinant per fer del turisme un dels motors econòmics 
importants de la ciutat i per demostrar que hi ha potencial de creixement i confiança en 
el producte turístic gironí". Puigdemont va indicar que "ha vingut més gent i hi ha hagut 
més pernoctacions, i a més ha vingut gent d'aquells mercats que ens interessen 
especialment, que hem estat treballant i en els quals hem estat invertint. Aquest 
increment hi és perquè hi ha una aposta decidida, desacomplexada, de treballar en 
aquest sector perquè això tingui un resultat positiu per a la ciutat de Girona".  
 
En l'oficina de turisme, pràcticament la meitat de les consultes feien referència al centre 
històric (16.651 consultes, que representen el 49,51%). Altres destacades consultes 
feien referència al museus (11,93%), comerç (6,82%), la Girona jueva (6,45%), carrers 
concrets (5,48%) i a gastronomia (4,39%).  
 
Les visites als museus pugen en general, tot i que al Museu del Cinema i al Patronat del 
Call Jueu hi ha un petit descens. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dimecres 10 d’octubre de 2012 
 

• L'aeroport de Girona creix en usuaris un 12,9% al setembre 
 

L'aeroport de Girona ha experimentat un creixement d'un 12,9 per cent en nombre 
d'usuaris el setembre passat respecte a les xifres del mateix mes de 2011, segons ha 
informat Aena. Un total de 345.117 passatgers van utilitzar les instal·lacions d'aquest 
aeroport de la Costa Brava el mes passat, mentre que la xifra de vols també va créixer 
un 19,5 per cent fins arribar als 2.828. 
 
L'augment de passatgers es deu especialment a l'experimentat en les rutes nacionals, 
amb un total de 29.864 que suposen un increment del 328,5 per cent. El nombre 
d'usuaris en l'acumulat d'any és de 2.371.553, un 7,2 per cent més que en el mateix 
període de 2011. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 10 d’octubre de 2012 
 

• La compra d'habitatge torna a créixer a Girona 
 

Canvi de tendència en l'evolució del mercat de l'habitatge. El passat agost es van 
vendre a Girona 669 habitatges, un 21% més que en el mateix mes de l'any passat. 
Malgrat aquest important creixement, que els experts atribueixen a l'anticipació de les 
compres per la pujada de la fiscalitat, en l'acumulat de l'any el nombre d'operacions 
encara cau prop d'un 3%. En el conjunt de Catalunya, les vendes van augmentar a 
l'agost un 3,3% en línia amb les dades del conjunt de l'Estat (3%). 
 
El repunt de les transaccions s'explica per l'anticipació de moltes operacions de compra 
per evitar la pujada de l'IVA del 4% al 10% per a l'habitatge nou i la supressió de la 
deducció per habitatge habitual des de 2013. 
 
El soci director d'Horizone] Consulting Immobiliari, Julio Gil, va assenyalar que aquest 
increment "pot deure's a l'avançament de les compres" per esquivar aquest enduriment 
de la càrrega fiscal sobre els habitatges. 
 
En aquest sentit, va recalcar que es tracta d'un canvi de tendència "conjuntural que 
anirà en detriment de les compravendes que es formalitzin a partir de gener". 
 
En el mateix sentit, es va pronunciar el director general de Negoci d'Aguirre Newman, 
Àngel Serrano, que també va afegir-hi un element més: L'"increment de la demanda 
internacional", encoratjada per la caiguda dels preus dels habitatges de la banca. 
 
Per la seva part, el CEO de fotocasa.es, David González, creu que l'increment de les 
transaccions "confirma que les mesures governamentals estan precipitant la decisió de 
compra entre les persones que tenien en perspectiva adquirir un habitatge en els 
pròxims mesos" 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Diumenge 14 d’octubre de 2012 
 

• La Girocleta toca sostre 
 

Després de dos anys consecutius guanyant usuaris -353 durant el 2010 i 404 durant el 
2011-, el nombre de persones que es donen d'alta a la Girocleta s'ha estancat durant 
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aquest 2012: entre febrer i setembre, només s'hi han afegit vuit persones. Segons el 
regidor de Mobilitat, Joan Alcalà (CiU), això es deu a diversos factors, entre ells la crisi 
econòmica, que fa que molta gent s'hagi quedat sense feina i ja no necessiti la bicicleta 
per desplaçar-se. De fet, es mostra satisfet que la xifra total d'usuaris -1.695 persones- 
no hagi disminuït malgrat les difícils circumstàncies econòmiques. El govern municipal 
afirma que continua "creient en el sistema", però reconeix que aquest s'ha vist molt 
perjudicat pels problemes informàtics que l'afecten des de fa temps i pels quals ja s'ha 
disculpat. Per això, malgrat que la seva voluntat és buscar un espònsor per frenar el 
dèficit que genera -d'uns 195.000 euros anuals-, la idea s'ha anat posposant fins que el 
servei sigui òptim. 
 
Malgrat que el nombre d'usuaris de la Girocleta s'hagi estancat, el nombre de viatges 
diaris no ha disminuït, sinó que ha anat creixent de forma sostinguda. De fet, l'any 
passat es van arribar als 800 usos diaris durant els dies laborables d'octubre i 
novembre. Això és l'equivalent a cinc usos diaris per bicicleta. "Si això vol dir que són 
800 trajectes de cotxe que s'eviten a la ciutat, ja és tot un benefici", assenyala Alcalà. 
El problema és, tanmateix, que una errada del programa informàtic inutilitza tot sovint 
les bicicletes. Concretament, quan l'usuari intenta agafar-la, el programa registra que 
no n'hi ha cap i, per tant, no deixa desenganxar-la. 
 
El consistori és conscient del problema -Alcalà, de fet, assenyala que hi és des que ell 
va entrar com a regidor, el maig de 2011- i porta mesos analitzant cada estació per tal 
de posar-hi remei. "Però de moment no ens n'hem sortit", assenyala. 
 
Un altre problema que la Girocleta ha d'afrontar és el vandalisme. "Hi ha nits en què es 
destrossen sis o set bicicletes", indica Alcalà. Per això, les que s'han comprat noves 
estan més reforçades. D'altra banda, el consistori vol incentivar el transport sobre dues 
rodes tot ?obrint més carrils bici, per tal que els usuaris puguin circular de forma segura 
i no pugin a les voreres. A més, per tal de "generar confiança" entre els ciutadans, 
l'equip de govern no preveu "de moment" apujar-ne les tarifes. Alcalà confia que la 
gent respondrà i que el sistema continuarà funcionant. 
 
La Girocleta es va posar en funcionament el setembre de 2009 amb vuit estacions, 205 
aparcaments i 160 bicicletes. L'any següent s'hi van afegir dues estacions noves (les de 
Lluís Pericot i plaça Miquel de Palol), es van comprar cent noves bicicletes i es van 
ampliar dues estacions més, amb deu aparcaments cadascuna. Finalment, aquest 
passat mes de juny s'hi van afegir les estacions de Marquès de Camps i Rambla Xavier 
Cugat. Així doncs, en aquests moments hi ha 200 bicicletes, de les quals 140 es troben 
permanentment al carrer. 
 
Les estacions més utilitzades són les de plaça Catalunya, la biblioteca Ernest Lluch i la 
Renfe, mentre que les que reben menys usuaris són les més allunyades del centre de la 
ciutat: la de la biblioteca Antònia Adroher (Taialà) i Fontajau. Els usuaris de la Girocleta 
procedeixen de 70 municipis diferents, tot i que la gran majoria -un 86%- procedeixen 
de Girona ciutat. Pel que fa a les edats, el principal grup d'usuaris té entre 25 i 34 anys 
(un 36,1% del total), mentre que el segon gran grup és el d'entre 35 i 44 anys 
(29,5%). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dilluns 15 d’octubre de 2012 
 

• L'estació a l'aeroport del TAV tindria 310.000 usuaris 
 

L'estació del TAV a l'aeroport de Girona ha de ser un dels elements estratègics que han 
de permetre estabilitzar les instal·lacions i, a mitjan termini, augmentar el nombre de 
viatgers. Amb la posada en servei dels serveis Avant en les vies d'alta velocitat entre 
Figueres, Girona i Barcelona, la planificació de la Generalitat ja hi va incloure des de 
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bon principi el baixador de l'aeroport de Girona. Això tenia l'objectiu de millorar les 
connexions de l'aeroport amb Girona i Figueres i, sobretot, Barcelona, per intentar 
atraure i fidelitzar més companyies aèries, sobretot de baix cost. A més, així s'obria la 
possibilitat a usuaris dels trens Avant de la Selva, el Baix Empordà i el Gironès d'agafar 
el tren sense haver d'entrar a Girona ciutat. De fet, la Generalitat calcula que podrien 
utilitzar l'estació més de 310.000 viatgers anuals, i que les obres per fer l'estació 
costarien cap a 9 milions d'euros. 
 
D'aquesta manera, al febrer passat la direcció general de transports i mobilitat del 
Departament de Territori i Sostenibilitat va encarregar la redacció de l'estudi informatiu 
del projecte, que ja està en la fase final, i que aviat se sotmetrà al procés d'avaluació 
ambiental abans que surti a exposició pública. Per fer aquesta estació es vol aprofitar el 
punt d'avançament i estacionament de trens que es va fer a la via del TAV a l'altura de 
l'aeroport, amb unes característiques tècniques que permeten convertir aquest punt en 
estació, ja que s'hi van construir quatre vies. Per això caldria adequar les dues andanes 
laterals de 400 m i construir-hi els accessos per als viatgers, amb un pas inferior. A 
més, s'hauria de construir una petita estació d'uns 700 m² per als serveis bàsics i 
comercials, i en el projecte també s'hi preveu fer un aparcament per a vehicles que en 
una primera fase tindria 330 places, amb espai també per a busos i taxis. També es 
preveu adaptar-hi les connexions viàries amb la carretera de Vilobí a l'aeroport, que 
seria per on s'hauria de connectar l'estació amb la terminal. En aquest punt hi ha dues 
alternatives, l'una amb l'estació al nord de la via i l'altra amb l'equipament al sud. 
 
El viatge amb el servei de trens Avant entre l'aeroport i Barcelona seria de 37 minuts, la 
meitat dels 75 minuts que triga ara per ara el servei d'autobusos. Per això, es preveu 
que podrien utilitzar aquest servei prop de 120.000 persones amb Barcelona. Amb 
Girona, cap a 15.000 amb la resta de Catalunya i uns 175.000 de la resta de l'Estat, 
amb la qual cosa l'aeroport augmentaria considerablement la seva àrea d'influència. 
 
Tot i que encara no ha acabat la temporada d'estiu del 2012 i que s'està pendent de si 
l'augment de taxes a l'aeroport de Girona es fa efectiu, a Ryanair ja han començat a 
vendre bitllets per a diverses rutes des de l'aeroport de Girona. A part del nou vol amb 
Dortmund anunciat fa pocs dies, les connexions amb Düsseldorf, Frankfurt, Dublín, 
Colònia, Estocolm Vasteras o Manchester ja tenen les rutes carregades en la 
programació per a l'estiu vinent, a partir de mitjan març o final de març en funció del 
vol. També es poden comprar bitllets per als aeroports de Londres Luton i Stansted, 
que tornaran a tenir un vol diari cadascun. De fet, la programació que per ara ha posat 
a la venda Ryanair en aquestes rutes és molt semblant a la d'aquesta temporada 
d'estiu, que s'acaba a final de mes. Encara falta concretar, però, la majoria de rutes. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dilluns 15 d’octubre de 2012 
 

• Girona és on puja més el percentatge de desocupats 
 

La demarcació de Girona és on s'ha incrementat més l'atur al setembre de tot 
Catalunya percentualment, amb el 5,23% en relació amb l'agost. En xifres absolutes, 
l'atur ha augmentat de 2.776 persones a Girona, segons ha registrat el Servei 
d'Ocupació de Catalunya (SOC). Pel que fa al nombre total de desocupats que consten 
actualment a les comarques gironines és de 55.821, dada que representa un 2,58% 
més que un any abans i la més alta des del maig passat. Per sectors, l'atur a les 
comarques gironines puja al sector serveis (3.220 desocupats més) i es redueix a la 
resta. L'activitat en què més baixa l'atur és la construcció, amb 296 persones menys a 
les llistes del SOC, la indústria (-79) i el sector agrari (-68). Del total de desocupats, 
15.531 són d'origen estranger, i gairebé la meitat provenen del sector serveis, seguit 
per la construcció, d'una banda, i pels que no tenen una ocupació anterior o han 
treballat a la indústria, de l'altra. 
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Quant a la contractació, durant el setembre s'han fet a la demarcació 225 contractes 
nous, la qual cosa suposa un 1,57% més que a l'agost, però representa la baixada d'un 
13,04% respecte al mateix període fa un any. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dilluns 15 d’octubre de 2012 
 

• El preu mitjà dels cotxes de segona mà a Girona cau un 3,3% 
 

El preu mitjà dels cotxes de segona mà es va contraure un 3,3% a les comarques de 
Girona durant els nou primers mesos de l'any, situant-se així en 10.362 euros, mentre 
que la mitjana en el conjunt d'Espanya es va reduir un 5,2%, fins a l'entorn dels 12.500 
euros, fet que suposa accelerar la seva caiguda en la recta final de l'any coincidint amb 
l'agreujament de la crisi. Són dades d'AutoScout 24, el descens de les vendes és també 
atribuïble a la caiguda de la demanda i a la falta de finançament, fet que estaria 
propiciant les compres de vehicles d'alta edat i baix preu fàcilment pagables al comptat. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimarts 23 d’octubre de 2012 
 

• Un 48% dels desocupats a Girona fa més d'un any que no treballen 
 

Gairebé la meitat de les persones aturades de la ciutat de Girona fa més d'un any que 
no tenen feina. Aquesta és una de les conclusions més preocupants que es desprèn 
d'un complet estudi elaborat per l'Ajuntament de Girona basat en més de 2.300 
enquestes i amb l'objectiu d'obtenir una radiografia exacte del mercat laboral de la 
ciutat. 
 
La crua realitat de la crisi econòmica i la destrucció dels llocs de treball es palesen amb 
les dades del temps que els ciutadans sense feina porten a l'atur. Els resultats de la 
mostra indiquen que un de cada cinc aturats a la capital gironina fa entre un o dos any 
que està sense feina, però és que un 18% més fa entre dos i cinc anys que no tenen 
un lloc de treball i un 11% més ja fa cinc anys que no tenen manera de trobar feina. En 
un 22,6% dels casos, fa menys de mig anys que s'han quedat sense treball, mentre 
que un 13,8% fa entre set mesos i un any que no tenen feina. La tinent d'alcalde 
d'Empresa i Ocupació, Marta Madrenas es va mostrar preocupada per l'alt percentatge 
"d'aturats de llarga durada" a la ciutat i va subratllar que "la formació és l'element clau 
per revertir aquesta radiografia actual". 
 
En aquest sentit, les xifres són concloents, ja que entre les persones que no arriben a 
tenir l'ESO o el graduat escolar, l'índex d'aturats és del 38,3%, mentre que ENTRE els 
que assoleixen aquest títol bàsic el percentatge es manté per sobre del 31,8%. Per 
contra, dels titulats universitaris només un de cada deu es troba sense feina, i dels qui 
han acabat el batxillerat o uns estudis postobligatoris, l'atur només és del 14%, mentre 
que és d'un 21% per als que han fet formació professional. 
 
L'enquesta feta ha permès revelar que la ciutat té més aturats del que diuen les dades 
oficials. Així, mentre que les xifres parlen de 7.251 aturats, l'estudi situa la xifra 
d'aturats em les 9.488 persones, un 24,12% de la població activa. Per això, l'alcalde de 
Girona, Carles Puigdemont, admet que "la fotografia empitjora les conclusions i dades 
que teníem fins ara, però té molt valor aquesta eina per planificar les polítiques més 
adequades". Per exemple, l'equip de govern ja té previst sol·licitar una subvenció d'uns 
300.000 euros per a programes dirigits a persones amb atur de llarga durada, entre 
d'altres actuacions a realitzar. 
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Puigdemont es va mostrar sorprès que el consistori "no disposés d'una eina com 
aquesta, amb un anàlisi aprofundit de la situació, fins i tot, per barris". El consistori vol 
implicar a tots els agents econòmics i socials per revertir la situació, tal i com va 
expressar en l'impuls de l'agència de promoció econòmica que ha d'establir les línies 
per revertir aquestes xifres. 
 
Els majors de més de 45 anys són el col·lectiu més vulnerable, ja que solen arrossegar 
càrregues familiars que se sumen a les dificultats per tornar a trobar feina. Suposen un 
38,9% dels aturats. 
 
Un de cada tres gironins sense feina són estrangers. L'estudi realitzat xifra ens 3.050 el 
nombre de ciutadans d'altres països sense feina i representen un 32,15% del total 
d'aturats. 
 
Per barris, Santa Eugènia i Can Gibert té unes 3.640 veïns a l'atur, un 32% de la 
població activa del barri. L'Eixample té prop de 5.500 aturats, per bé que és un 19% 
del total de la població. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dijous 25 d’octubre de 2012 
 

• El 65% dels alumnes de la UdG més grans de 50 anys són dones 
 

Un any més i des del 2005, la Universitat de Girona (UdG) manté el programa per a 
alumnes més grans de 50 anys, que en l'edició actual té 116 alumnes, 31 dels quals de 
nou accés -la majoria tenen entre 60 i 70 anys-. Dels inscrits, el 65% són dones i 
provenen dels sectors de l'administració i la banca, seguides de professionals de 
l'educació i l'empresa, i del món de la sanitat i la farmàcia. 
 
El programa per a la gent gran triplica el nombre d'inscrits de la primera edició (31), el 
curs 2005-2006. El director del programa, Josep Torrellas, assegura que la iniciativa 
"proporciona un espai per al coneixement, la reflexió i el diàleg intergeneracional que, a 
diferència dels estudis reglats, no du cap a la professionalització". 
 
En l'acte d'ahir a la Facultat de Lletres, hi van ser presents, entre altres, el vicerector de 
Relacions Institucionals, Joaquim M. Puigvert, i el director del Parc Científic i Tecnològic, 
Pere Condom. Puigdemont es va mostrar sorprès que el consistori "no disposés d'una 
eina com aquesta, amb un anàlisi aprofundit de la situació, fins i tot, per barris". El 
consistori vol implicar a tots els agents econòmics i socials per revertir la situació, tal i 
com va expressar en l'impuls de l'agència de promoció econòmica que ha d'establir les 
línies per revertir aquestes xifres. 
 
Els majors de més de 45 anys són el col·lectiu més vulnerable, ja que solen arrossegar 
càrregues familiars que se sumen a les dificultats per tornar a trobar feina. Suposen un 
38,9% dels aturats. 
 
Un de cada tres gironins sense feina són estrangers. L'estudi realitzat xifra ens 3.050 el 
nombre de ciutadans d'altres països sense feina i representen un 32,15% del total 
d'aturats. 
 
Per barris, Santa Eugènia i Can Gibert té unes 3.640 veïns a l'atur, un 32% de la 
població activa del barri. L'Eixample té prop de 5.500 aturats, per bé que és un 19% 
del total de la població. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 

 11

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/586857-un-48-dels-desocupats-a-girona-fa-mes-dun-any-que-no-treballa.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/16-educacio/587345-el-65-dels-alumnes-de-la-udg-mes-grans-de-50-anys-son-dones.html


 
 

Divendres 26 d’octubre de 2012 
 

• La UdG té 22% més d'alumnes de grau 
 

El nombre d'estudiants matriculats en estudis de grau i antigues llicenciatures a la UdG 
ha crescut enguany un 21'7% (9.475 respecte dels 7.784 del curs passat); de la 
mateixa manera ho han fet el nombre de crèdits, aproximadament en la mateixa 
proporció, (534.563 respecte els 443590 del curs passat). Aquestes són algunes de les 
dades donades a conèixer al Consell de Govern, que va presentar ahir l'informe sobre la 
matrícula de grau i la programació de graus i màsters 2012-2013. 
 
Així mateix, hi ha hagut un total de 2692 estudiants matriculats de nou accés, dels que 
més del 80% havia demanat la UdG com a primera opció. Les titulacions que al final del 
procés d'assignació s'han quedat en una nota de tall més alta són Medicina, 
Biotecnologia i Educació Infantil (9'042). 
 
D'altra banda, l'ajuntament de Girona i la UdG han sumat esforços per convertir la 
ciutat en un pol d'atracció universitària. L'objectiu és que col·laborin i creïn sinèrgies 
per impulsar, per una banda, un model de ciutat universitària i, per l'altra, d'universitat 
imbricada a la Girona que l'acull. 
 
D'una primera trobada ja n'ha sortit una proposta ferma: crear un grup de treball mixt 
que explorarà àmbits de col·laboració a impulsar i els plasmarà a l'informe, Girona, 
universitat i ciutat. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 26 d’octubre de 2012 
 

• El Trueta va tenir el 2011 més altres quirúrgiques que mèdiques 
 

Durant el 2011 hi va haver un increment del 0,4% de l'activitat quirúrgica a l'hospital 
Josep Trueta de Girona, amb 9.326 operacions realitzades, sense tenir en compte la 
cirurgia menor ambulatòria. Aquesta dada es va fer pública en l'última memòria de 
l'ICS, corresponent a l'exercici del 2011. Per primera vegada en tota la seva història, 
segons destaca l'Institut, el Trueta va comptabilitzar més altes quirúrgiques que no pas 
mèdiques, en concret el 51% de altes. Per altra banda, també es van reduir les altes 
hospitalàries (17.279), les urgències assistides (64.927) i l'activitat ambulatòria 
(210.891 visites realitzades). L'ICS destaca l'activitat desenvolupada en telemedicina, 
amb un total de 12.473 actuacions. Pel que fa a l'estat d'execució del pressupost, entre 
altres dades. Durant el 2011 es van destinar a l'àrea de Girona 231.530.872 euros, xifra 
que representa un 9% menys que el 2010 (253.186.746). Desglossat, a l'atenció 
primària gironina es van destinar 102.682.377 euros (uns vuit milions menys), i a 
l'hospital Josep Trueta, 128.848.495,58 euros (un 10% menys). 
 
Un altre fet important del 2011 ha estat la consolidació del paper de referència que ha 
de complir l'hospital universitari de Girona Josep Trueta dins la regió sanitària. "La 
mostra més clara ha estat l'increment en un any del 7,5% de la complexitat", destaca la 
memòria de l'ICS. En aquest sentit, exposa que en els darrers anys s'ha posat en marxa 
la cirurgia cardíaca, mentre que la cirurgia oncològica s'ha incrementat d'un 38,6%. 
 
En l'àmbit de l'atenció primària, els resultats d'activitat i assistencials han estat molt 
similars a l'any anterior, amb un total de 3.606.982 visites. L'atenció domiciliària, en 
canvi, ha crescut un 3,5%, amb 97.385 visites. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
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Dissabte 27 d’octubre de 2012 
 

• En cinc anys s'han destruït a Girona més de 5.300 pimes 
 

La patronal Pimec calcula que des de l'inici de la crisi fins a final d'aquest 2012 hauran 
tancat un total de 5.324 petites i mitjanes empreses a les comarques gironines, un 
10% menys de les que hi havia aleshores (56.762), i s'hauran destruït 42.764 llocs de 
treball. Aquestes xifres les va exposar ahir el president de Pimec Girona, Iñaki Frade, 
durant la presentació de l'Anuari de la pime catalana 2012. Per a Frade, la situació "es 
dramàtica" i l'única solució per fer créixer les pimes és que s'obri l'aixeta al 
finançament. 
 
Per a Frade, els llocs de treball se seguiran perdent perquè el tancament d'empreses no 
s'atura i, a més, els nous negocis que es creen ara son de microempreses. "Per cada 
dues pimes que cauen amb setze treballadors de mitjana, se'n crea una amb un sol 
empleat", va dir. 
 
Segons constata l'anuari, dels diferents sectors d'activitat, en el darrer any només n'hi 
ha dos on les pimes han guanyat ocupació: l'hostaleria i el serveis a les persones. "A 
l'hora de muntar una empresa la gent opta per obrir bars, cuidar persones o netejar 
escales", va assegurar Frade, que va afegir-hi que la situació és "dramàtica". 
 
Pel que fa a la rendibilitat econòmica de les pimes, l'estudi preveu que a final d'any 
estigui en un 2,85%. Això, segons explica el responsable d'estudis de Pimec, Moisès 
Bonal, "deixa molts negocis a l'estacada". Per això, Frade va aprofitar per reclamar que, 
d'una vegada per totes, l'empresa tingui accés al finançament. 
 
Pimec Girona també ha donat a conèixer els resultats de l'enquesta que Pimec va fer a 
empresaris catalans perquè valoressin l'entorn polític actual. De les 2.224 enquestes 
que es van fer arreu de Catalunya, un 11,2% són de les comarques gironines. Destaca 
que el 83,2% dels empresaris gironins aposten per un estat propi, i que un 68% dels 
enquestats els preocupa poc o gens que, en un futur, hi pugui haver un boicot. Per la 
seva part, el 97,02 % dels enginyers industrials que també han respost una enquesta 
es decanta pel sí, mentre que tant sols un 2,8 % pel no. Tot i que l'enquesta fins ara 
l'ha resposta un 20% del col·legi, es considera representativa. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimarts 30 d’octubre de 2012 
 

• L'atur baixa el juliol en 1.190 persones a Girona i suma cinc mesos a la 
baixa 

 
Les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya a Girona s'han reduït de 1.190 aturats el 
mes de juliol, un dels mesos en què tradicionalment més cau la desocupació degut a la 
contractació de les empreses turístiques. Amb un descens de 2,2% respecte al juny, 
Girona es converteix en la demarcació catalana on més ha caigut l'atur i acumula el 
cinquè descens mensual consecutiu situant el total de desocupats a la demarcació en 
52.134 persones, un nivell anterior al setembre de 2011. 
 
Malgrat els últims descensos de l'atur, el mercat de treball gironí continua en hores 
baixes ja que en termes anuals la desocupació ha crescut un 5,6% amb 2.764 persones 
més inscrites a les oficines d'ocupació respecte el juliol del 2011. Al conjunt de 
Catalunya, l'atur baixa el juliol de 784 persones, un 0,13%, i situa la xifra total en 
614.792 desocupats. També en aquí s'acumulen cinc mesos seguits de davallada. Al 
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conjunt de l'Estat l'atur disminueix de 27.814 persones respecte el juny (0,6%) i situa 
el total de desocupats en 4.587.455 persones, acumula quatre mesos consecutius de 
caigudes. 
 
De les dades del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social es pot observar que l'atur a la 
província de Girona cau en tots els sectors, sobretot als serveis (-874 persones) i el 
col·lectiu de persones sense feina anterior (-191 persones). En la resta de sectors, la 
davallada del nombre de desocupats és més discreta. 
 
Pel que fa al volum total de desocupats, el sector serveis continua liderant el nombre 
d'aturats a la demarcació (30.087) per davant de la construcció (10.576), la indústria 
(6.975) i l'agricultura (1.505). Per sexes, l'atur masculí a la demarcació se situa en 
27.981 persones, un 2,07 per cent menys que el juny; i el femení en 24.153 persones, 
el que representa un retrocés del 2,42 per cent respecte el mes anterior. 
 
Finalment, l'atur juvenil també ha retrocedit a la demarcació durant el setè més de 
l'any. El nombre de treballadors menors de 25 anys sense feina a la demarcació s'ha 
reduït en un 10,57 per cent. 
 
Durant el mes de juliol ha crescut la contractació a la província de Girona. No obstant 
nou de cada deu d'aquests nous contractes són temporals, la majoria de només un mes 
de durada -ja que s'han firmat en el sector turístic-, assegura UGT. Segons les dades 
del ministeri d'Ocupació, a la demarcació de Girona la contractació ha augmentat el 
juliol un 19,94% respecte el juny. En total es van signar 25.629 contractes, 4.261 més 
que el mes anterior. 
 
L'elevada contractació temporal preocupa als sindicats. UGT i CCOO de Catalunya van 
lamentar ahir l'escassa caiguda de la taxa d'atur en el conjunt de Catalunya durant 
juliol i van sol·licitar la pròrroga del programa Prepara, que finalitza l'agost, davant de 
l'increment de persones que han finalitzat aquesta prestació econòmica per 
desocupació. 
En sengles comunicats, els sindicats van reiterar que, si durant la temporada d'estiu, la 
taxa d'atur cau en 784 persones, es desprèn com la reforma laboral plantejada pel 
Govern espanyol no ha contribuït en la reducció de l'atur i segueix penalitzant les dones 
i els joves. 
 
Per la seva banda, la patronal Pimec va valorar "de manera negativa l'increment 
interanual del nom d'aturats", tot i que juliol ha estat el cinquè mes consecutiu en què 
s'ha registrat un descens de l'esmentada taxa. La secretària d'Ocupació i Relacions 
Laborals de la Generalitat, Esther Sánchez, va considerar que el descens de l'atur 
registrat el juliol era positiu però va puntualitzar: "No permet dir que estiguem davant 
d'una tendència de recuperació". A més va admetre que els indicadors més rellevants 
que mesuren l'estat del mercat laboral "no són bons". 
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/economia/2012/08/03/latur-baixa-juliol-1190-persones-girona-suma-cinc-mesos-baixa/575201.html
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