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Diumenge 16 de setembre de 2012 
 

• La meitat d'emprenedors que assessora la Cambra de Girona estan a l'atur 
 

El servei d'emprenedoria de la Cambra de Comerç de Girona ha assessorat durant el 
primer semestre del 2012 un total de 108 emprenedors que tenien un nou projecte de 
negoci. Gairebé la meitat d'aquests emprenedors (52) estaven en situació d'atur. 
Aquestes dades demostren que, en l'actual context de crisi, l'autoocupació és una de 
les sortides laborals que emprenen els aturats. Molts d'aquests emprenedors aprofiten 
la capitalització de l'atur per engegar el seu negoci. El perfil de l'emprenedor que 
acudeix al servei gratuït que ofereix la Cambra és indistintament un home o una dona 
entre 25 i 45 anys amb estudis universitaris o de Formació Professional. 
 
El servei d'emprenedoria de la Cambra de Comerç ofereix serveis d'assessorament als 
futurs empresaris i també realitza molts dels tràmits necessaris per obrir el seu negoci a 
través de l'Oficina de Gestió Empresarial. Es tracta d'un servei gratuït d'atenció 
individualitzada, adreçat a qualsevol persona amb una idea de negoci. El servei va des 
de l'orientació de la idea, a l'assessorament sobre les diferents formes jurídiques que 
pot adaptar l'empresa. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 

 
 
Divendres 21 de setembre de 2012 
 

• Un 17% més d'usuaris usen la cita prèvia de la Generalitat a Girona 
 

L'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Generalitat a Girona ha atès en el primer semestre 
de l'any 985 persones mitjançant el sistema de cita prèvia, un augment del 17% 
respecte de l'any passat. L'OAC treballa per fomentar l'ús d'aquest servei amb l'objectiu 
d'evitar cues als ciutadans i organitzar millor els seus recursos humans. Fins ara, 
l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Generalitat a Girona disposava de cita prèvia per fer 
més d'una vintena de tràmits i amb l'última ampliació del servei ja permet demanar cita 
prèvia per a més de trenta tràmits de diferents àmbits de l'administració, després de la 
incorporació de noves gestions relacionades amb Justícia i Benestar Social i Família. La 
cita prèvia es pot demanar a través de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat 
www.gencat.cat/ovt o a la mateixa Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). 
 
L'Oficina d'Atenció Ciutadana de Girona és un model pioner i únic a Catalunya, ja que 
atén els serveis i tràmits de tots els departaments de la Generalitat amb l'objectiu 
d'oferir un servei eficient i integrat als ciutadans. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
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Divendres 21 de setembre de 2012 
 

• Girona és l'única capital catalana que va guanyar nous habitants durant el 
2011 

 
La ciutat de Girona va ser l'única capital catalana que va guanyar nous habitants durant 
el 2011. Les últimes dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) posen de 
manifest que el saldo migratori de l'any passat Girona va ser positiu, arribant als 263 
habitants de més. Aquesta dada contrasta enormement amb la que va registrar la seva 
ciutat veïna. Salt va ser el quart municipi català que més població va perdre. 
Concretament 743 habitants, dada només superada per les tres metròpolis catalanes: 
Barcelona, Badalona i l'Hospitalet de Llobregat.  
 
De fet, Girona ciutat va ser dels pocs municipis gironins que va guanyar població l'any 
2011. Segons l'Idescat, el balanç migratori del conjunt de la província va ser de -334 
habitants. Dels 20 municipis de Catalunya que van guanyar més població, Girona figura 
en setena posició per darrere de Tordera, Castelldefels, Salou, Sant Pere de Ribes, 
Sabadell, Terrassa i Sant Cugat del Vallès. L'altre municipi gironí inclòs dins d'aquest 
rànquing és Sils, que amb 161 persones més va superar municipis molts més grans com 
Sant Adrià del Besòs, Arenys de Mar o la Garriga.  
 
Les principals ciutats de la demarcació van tenir valors positius més modestos com 
Blanes (20 habitants), o fins i tot negatius: a banda de Salt (-743), Lloret de Mar (-
212), Figueres (-119), Olot (-162) o Castelló d'Empúries (-115). A nivell provincial, les 
migracions de la resta d'Espanya van ser les que més van caure en picat, mentre les de 
la resta de Catalunya van augmentar en 74.  
 
El nombre de catalans que han canviat de municipi durant 2011 s'ha reduït un 3,6% 
respecte a ?l'any anterior, i han estat 255.257 les persones que han canviat de municipi 
català de residència, segons dades de l'Idescat recollides per Europa Press.  
 
De fet, la meitat dels moviments interns a Catalunya van ser intercomarcals i el flux 
migratori més important s'ha produït al Barcelonès, zona que ha registrat 41.388 
sortides cap a la resta del territori català. Les migracions internes mostren un procés de 
desconcentració urbana en direcció a la perifèria metropolitana: els municipis petits i 
mitjans són ara receptors d'emigrants procedents de municipis amb més de 100.000 
habitants. En aquest sentit, els grans municipis van perdre 6.418 residents, que s'han 
traslladat a viure a altres de menor dimensió. Més de la meitat del saldo net de les 
migracions dels grans municipis correspon a Barcelona, amb una pèrdua de 3.366 
persones, segons l'estudi de l'Idescat. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Divendres 21 de setembre de 2012 
 

• Girona detecta unes sis-centes voreres amb deficiències 
 

Un estudi dels barris més cèntrics i utilitzats de Girona ha permès identificar gairebé sis-
cents punts de voreres que presenten deficiències greus que dificulten la mobilitat dels 
ciutadans. És una de les conclusions de l'estudi fet durant sis mesos al carrer i en què 
s'han estudiat 1.920 trams de voreres diferents. En general, l'informe assegura que un 
82,3% de les voreres estan en bon estat, mentre que un 13,5% presenten un estat 
regular i un 4% estan en mal estat. 
 
Tot i això, el regidor d'Urbanisme de Girona, Carles Ribas, subratlla que "el problema és 
quan s'analitza alguns barris en concret amb trams importants en mal estat o les 583 
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incidències detectades". Amb l'estudi d'aquesta primera fase que ha servit per analitzar 
un 45% de les voreres de la ciutat, Ribas va avançar la voluntat "d'aplicar un pla de xoc 
per intervenir en els punts més problemàtics i incloure ja una partida per al pressupost 
de l'any que ve".  
 
Les prop de sis-centes deficiències greus que s'han detectat inclouen des de falta de 
rajoles en algun tram fins a escocells aixecats per les arrels dels arbres o baixants en 
mal estat.  
 
Ribas anuncia que la voluntat és actuar d'urgència en els punts més crítics i establir ja 
cada any una partida per a la millora de voreres, que va fixar en uns 150.000 euros 
com a mínim, equiparant-ho a l'import habitual per a sanejament que es preveu cada 
any en el pressupost municipal. El responsable urbanístic considera "vital que Girona 
tingui un pla de voreres, perquè és un valor transversal per garantir una millor mobilitat 
i per millorar l'esperit comercial" de la capital gironina. 
 
El govern veu molt preocupant que un espai tan cèntric com és l'Eixample Nord i el Sud 
siguin els barris on s'han detectat més incidències en l'anàlisi. En concret, s'han 
identificat defectes a resoldre en 167 punts a l'Eixample Nord i 141 més a l'Eixample 
Sud. A la resta de barris analitzats hi ha menys deficiències per corregir, però encara 
són nombroses a Santa Eugènia, amb 64, mentre que se n'han localitzat 42 a Can 
Gibert del Pla, 37 més al sector del Carme, 36 a Sant Narcís, 29 a Mas Xirgu i 18 al 
Mercadal. 
 
Si s'analitza el conjunt de l'estat de les voreres, el barri de Can Gibert presenta les 
pitjors xifres, amb gairebé un 16% de voreres en mal estat, mentre que a Mas Xirgu hi 
ha un 10% de voreres deficients i a Sant Narcís un 7,6%. En aquest últim barri encara 
cal afegir-hi un 25% de voreres més en estat regular. També al sector del Carme les 
voreres en estat regular representen el 38,2%, tot i que només un 3% estan en mal 
estat. La millora es vol que arribi igual a tots els barris. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
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• Fibra òptica amb alta velocitat al 75% dels habitatges de Girona 
 

Girona ha fet un pas endavant per situar-se com a "referent tecnològic" amb el 
desplegament de fibra òptica a 100 Mbs (megues), que permetrà a la ciutat dotar-se de 
la tecnologia en connectivitat de banda ampla fixa més avançada del món. Telefónica ja 
ha començat a desplegar la fibra òptica i preveu que a principis de 2013 es puguin fer 
les primeres contractacions. Al setembre del mateix any acabarà la primera fase, que 
donarà servei al 75% de les llars i polígons industrials mentre que el 25% restant 
estarà connectat el 2014. En total, 50.000 llars es podran beneficiar de la tecnologia.  
 
En termes pràctics, es passarà dels actuals 10 megues que permet la banda ampla als 
100 megues de la fibra òptica. El president de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez, i 
el director general de Telefónica a Catalunya, Kim Faura, van explicar ahir que els 
treballs per desplegar la fibra ja han començat aquest mes i a principis de 2013 les 
primeres llars ja podran demanar les primeres contractacions. No serà però fins al 
setembre de 2013 quan finalitzi la primera fase, que aglutinarà a 75% dels habitatges 
de la ciutat i polígons industrials, i la resta el 2014.  
 
Segons l'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, la primera fase incorporarà els barris 
que històricament han tingut més problemes de connexió, com Montilivi o Barri Vell, 
mentre que Sant Narcís i Santa Eugènia, dos dels barris més poblats, s'hauran d'esperar 
fins al 2014 per tenir fibra òptica. 
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Faura va reconèixer la persistència de Puigdemont per aconseguir que Girona sigui, a 
dia d'avui, la segona ciutat de Catalunya a disposar d'aquesta tecnologia així com 
també que "l'atractiu de la ciutat hi ha tingut un paper clau". A més, el director general 
va destacar els avantatges que tindran per als ciutadans, les administracions i 
empreses, que guanyaran en competitivitat, productivitat i, a la vegada, convertirà 
Girona en un pol d'atracció en innovació per les facilitats que tindrà la xarxa per millorar 
"l'eficiència" i el "treball diari" de ciutadans i empresaris.  
 
Puigdemont, que amb aquest desplegament compleix amb un dels objectius del pla de 
govern, va comparar aquesta inversió amb el projecte de soterrament del tren 
convencional pel que fa als "canvis socials" que comportarà i que situaran Girona a 
l'"avantguarda" de les ciutats tecnològicament més avançades del món i un "node dins 
de l'euroregió", va assegurar. 
 
Les obres de desplegament, a més, no obligaran a perforar els carrers de la ciutat, 
segons va destacar Faura, ja que la part troncal de la infraestructura "ja la tenim 
instal·lada", més enllà de "petites rases en voreres durant un curt període de temps, 
poques hores". El director general també va posar en relleu que les obres permetran 
crear uns 60 nous llocs de treball a Girona, que se sumaran als 230 que Telefónica ja té 
a la ciutat.  
 
A banda de Girona, segons Faura, Quart també entrarà en el desplegament, mentre 
que altres poblacions com Salt, Celrà o Sarrià en disposaran en les successives etapes 
més enllà del 2014. 
 
El pla de Telefónica preveu que la meitat dels tres milions de llars de Catalunya puguin 
accedir a aquesta tecnologia a finals de 2013, un dels objectius de l'Agenda Digital 
Europea, que preveu que el 50% de les llars estiguin connectades a xarxes d'accés a 
Internet amb velocitat de 100 Mbs l'any 2020. Girona assolirà l'objectiu el 2014 al 
100% de les llars. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

 
Edita: 

L’ Observatori 
Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial (UMAT)  

Ajuntament de Girona 
Tel contacte: 972 419 417 

e-mail: observatori@ajgirona.cat 
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