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Diumenge 1 de setembre de 2013  
 

• El turisme estranger salva les xifres d’ocupació 
 

El turisme estranger - sobretot el francès, l'holandès i el rus- han ajudat a mantenir les 
xifres d'ocupació a les comarques gironines que han fregat el 90% a la Costa Brava i 
han arribat al voltant del 60% a les comarques interiors. A grans trets, les comarques 
del Pla de l'Estany i Garrotxa han arribat al 65% tot i que els habitatges de turisme 
rural han assolit el 70% a les zones de muntanya i interior. Tot i això, des de 
l'Associació de Turisme Rural asseguren que aquest juliol ha estat "molt dolent" amb 
una davallada del 20% de l'ocupació respecte el mateix període de l'any passat. Seguint 
amb la tònica dels últims anys, els turistes redueixen l'estada i les seves despeses. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 

Dimarts 3 de setembre de 2013 
 

• L’atur augmenta de 37 persones a les comarques gironines 
 

L'atur registrat ha augmentat de 37 persones a la demarcació de Girona aquest mes 
d'agost i s'ha situat en els 52.308 desocupats, segons ha publicat aquest dimarts el 
Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Això representa un augment de l'atur del 0,07% 
en relació al mes anterior. Des de l'agost de 2012, l'atur registrat ha baixat a les 
comarques gironines en 737 persones, un 1,39% menys. A Catalunya, l'atur registrat 
ha augmentat de 1.229 persones aquest mes d'agost i s'ha situat en els 611.658 
desocupats. Aquestes dades representen un augment de l'atur del 0,2% en relació al 
mes anterior. Des de l'agost de 2012, l'atur registrat ha baixat a Catalunya en 11.224 
persones, un 1,8% menys. 
 
A nivell de l'Estat, l'atur ha baixat per primer cop en un mes d'agost des de l'any 2000, 
però només en 31 persones, segons ha informat el Ministeri. Tanmateix, l'economia 
espanyola registra 73.149 aturats més que ara fa un any, el que representa un 1,58% 
interanual més. 
 
L'atur a tot l'Estat se situa en 4.698.783 persones i aquest agost ha baixat per sisè mes 
consecutiu i acumula una caiguda de més de 340.000 persones en l'últim mig any. En 
termes acumulats, en els primers vuit mesos de 2013, l'atur ha disminuït en 149.940, la 
millor dada registrat en aquest període des de l'any 1999, segons ha destacat el 
Ministeri en un comunicat. 
 
Per sectors, cau l'atur entre els treballadors que es dedicaven a la construcció com a 
anterior activitat (2.816 persones, un -0,41%) i l'agricultura i pesca (2.165, un -1,10%). 
L'atur puja entre els que havien treballat en el sector serveis (10.743 persones, un 
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0,37%) i en la indústria (3.427, un 0,66%). Entre el col·lectiu de persones sense 
ocupació anterior, l'atur disminueix en 9.220 persones (2,44%). 
 
L'atur entre les dones ha disminuït en 1.260 persones i se situa en 2.409.890, mentre 
que la desocupació entre els homes ha augmentat en 1.229 persones en relació al mes 
de juliol, el que suposa un total de 2.288.893 desocupats, segons ha informat Ocupació 
i Seguretat Social. 
 
L'atur registrat entre els joves menors de 25 anys ha disminuït en els últims 12 mesos 
en 29.957 persones, el que suposa un 6,9% de caiguda interanual. 
 
L'atur registrat descendeix a l'agost en vuit comunitats autònomes, i a les ciutats 
autònomes de Ceuta i Melilla. Destaquen en termes relatius els descensos a les 
Canàries (-1,48%), Cantàbria (-1,41%) i Galícia (-1,37%), i en termes absoluts 
Andalusia (4.674), Canàries (-4.294) i Galícia (3.578). Augmenta a les comunitats 
restants, principalment al País Valencià (4.902) i a Múrcia (2.692). 
 
Al mes d'agost es van formalitzar 1.043.166 nous contractes. Un cop descomptat 
l'efecte puntual dels contractes de la llar, el nombre de contractes ha crescut en aquest 
mes d'agost un 1,11% respecte al juliol. Si es pren el conjunt dels vuit primers mesos 
de l'any, la contractació creix el 2013 un 3,08% enfront 2012. 
 
Quant a la contractació indefinida, al mes d'agost es van registrar 62.454 contractes 
indefinits, que representen un 6% del total de contractació. En els vuit primers mesos 
de 2013 s'han celebrat un 70,6% més de contractes de formació i aprenentatge que el 
2012. A l'agost el seu nombre s'ha incrementat un 81% respecte al mateix mes de 
2012. A més, aquest mes es van realitzar 2.519 contractes en pràctiques, el que suposa 
un increment del 20% respecte al mateix mes de 2012. 
 
En relació amb les prestacions per desocupació, al mes de juliol de 2013 hi va haver 
2.876.557 beneficiaris (un 2,67% més que el mes anterior i un 1,6% menys que al 
juliol de 2012). L'import de la nòmina de juliol ha estat de 2.439,6 milions d'euros, un 
1,54% més que al mes anterior i un 5,9% menys que al juliol de 2012. La taxa de 
cobertura en el mes de juliol es va situar en el 64,54%, enfront del 61,98% de juny. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 3 de setembre de 2013 
 

• Balanç desigual a Girona de la campanya de rebaixes 
 

Després de dos mesos de rebaixes, l'entrada del setembre ha posat aquest cap de 
setmana punt final a aquest període marcat. El balanç de les rebaixes a la demarcació 
va des dels que en fan una valoració negativa fins als que consideren que aquest 
període ha estat bo. Per la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC), la campanya 
ha estat "força fluixa" i les vendes han caigut entre el 2% i el 10% respecte a l'any 
anterior. Amb aquestes mateixes dades, hi està d'acord el president de l'Agrupació 
Comerç Girona Centre Eix Comercial, Josep Maria Noguer, que puntualitza, però, que 
les dades depenen molt de cada botiga. Per Noguer, la falta de confiança del 
consumidor, a conseqüència de la crisi, és un factor clau per entendre aquesta 
davallada i es mostra optimista dient que quan es recuperi l'economia les vendes 
tornaran a millorar. Des de l'Alt Empordà, el president de Comerç Figueres, Jordi 
Rotllan, insisteix que és molt difícil donar dades a hores d'ara sobre les vendes durant 
les rebaixes, però creu que les d'aquest any han estat semblants a les de l'any passat a 
Figueres. "És molt difícil que el botiguer doni les seves xifres de vendes", afirma 
Rotllan. El president de Comerç Figueres, a més, afegeix uns altres factors. D'una 
banda, cada cop les rebaixes s'escurcen més: "La segona setmana de rebaixes, ja són 
segones rebaixes." D'altra banda, "fa anys que les rebaixes són fluixes a conseqüència 
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del fet que, durant l'any, ja existeixen diverses promocions, ofertes" i altres tipus 
d'atractius que fan que "les rebaixes ja no motivin com abans". Per això, des d'aquesta 
associació, s'insisteix a demanar que hi hagi una normativa clara sobre les ofertes i 
promocions: "Sembla que les rebaixes estiguin liberalitzades", afegeix. 
 
A Figueres, i després d'un juliol més fluix, l'agost es va omplir de visitants, cosa que, 
segons Rotllan, segurament ha originat una bona temporada turística per als hotels i no 
tant per als comerços, que, des de fa dies, ja tenen la temporada d'hivern als 
aparadors. 
 
També fan un bon balanç de la temporada des del centre comercial de l'Espai Gironès, 
a Salt. El gerent, Pau Jordà, explica que el nombre de visitants al centre comercial s'ha 
incrementat un 8,2% durant els mesos de juliol i agost en relació amb el mateix 
període de l'any passat. En total, el centre ha rebut al llarg d'aquests dos mesos 
1.650.000 visitants i, al juliol, les vendes han estat similars a les de l'any passat, amb 
un balanç d'uns 8.800.000 euros només en aquest mes. "Són dades molt positives", 
explica Jordà, que encara no disposa del balanç d'agost. Pel que fa als sectors que més 
han notat les rebaixes, Jordà explica que, a banda del tèxtil, aquest any destaca la 
restauració. Segons el gerent de l'Espai Gironès, això es podria explicar pel fet que 
molta gent no ha marxat fora de vacances i s'ha decantat més pel lleure, per anar a 
menjar fora o al cinema, per exemple. "La bogeria per comprar compulsivament fa 
temps que ha desaparegut", afegeix Jordà. En aquest mateix centre comercial, 
l'increment del nombre de visitants durant aquests vuit mesos de l'any ha estat d'un 
5,3%. Jordà explica que a l'Espai Gironès fa mig any que es fan moltes accions per 
captar clientela, com ara sortejos setmanals, premis finals, activitats diverses i, fins i 
tot, el llançament d'una aplicació. Per d'aquí a un mes i mig, preparen també el 
llançament d'una targeta regal. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimecres 4 de setembre de 2013 
 

• Creixen un 39% les consultes a les oficines de turisme de Girona 
 

Les consultes fetes pels turistes a les oficines de turisme de Girona han crescut un 
39,11% de gener a agost, respecte del mateix període de l'any passat. Han estat en 
concret 94.491 les atencions sol·licitades aquest any. Aquesta xifra pràcticament iguala 
el nombre de consultes ateses als punts d'informació turística de la ciutat al llarg de tot 
l'any passat. 
 
Cal destacar que els augments més significatius s'han produït precisament fora de la 
temporada d'estiu, entre gener i juny, amb creixements que volten el 40 i el 50%, amb 
dos pics: al març, amb un augment del 71%, i al juny, amb el 65,56%. La regidora de 
Turisme de Girona, Coralí Cunyat, veu en aquestes dades una "desestacionalització" del 
turisme a la ciutat. 
 
En nombres absoluts, el mes de major activitat a les oficines d'informació ha estat el 
maig, coincidint amb el festival Girona, Temps de Flors, que Cunyat va qualificar ahir 
com "el gran producte turístic" de la ciutat. Aquell mes es van atendre 20.863 
consultes. 
 
L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, i la regidora de Turisme van fer ahir una 
valoració "satisfactòria" de les dades, que asseguren que responen a la política de 
promoció del turisme que ha engegat el govern de la ciutat. Apunten també altres 
factors, com per exemple l'entrada en funcionament del TAV. 
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Pel que fa a la capacitat de continuar creixent, l'alcalde assegura que "encara hi ha 
molt camí per recórrer", i creu que la futura connexió de l'alta velocitat amb l'Estat 
francès donarà un nou impuls al turisme que arriba a Girona. Cunyat va afegir que "tot 
just es comencen a veure ara els fruits de les accions de promoció" que ha iniciat 
l'Ajuntament. Puigdemont va dir que la progressió en el turisme a la ciutat els fa pensar 
que es va per bon camí, i es marca com a propòsit per a l'any vinent continuar amb el 
creixement. 
 
Els responsables municipals no volen parlar, però, del nombre absolut de visitants a la 
ciutat, perquè no troben cap sistema objectiu per calcular-lo: "La dada més objectiva i 
real que hi ha ara mateix per veure com anem són les consultes ateses a les oficines 
d'informació." Actualment Girona té dues oficines. A la Rambla i el Punt de Benvinguda, 
situada al sector de la Copa. 
 
Com ja va avançar aquest diari (vegeu El Punt Avui del 15 d'agost), les oficines 
d'informació han detectat un increment important de turistes provinents de Rússia. De 
fet, els russos han passat a ser la tercera nacionalitat que més ha visitat la ciutat de 
Girona aquest estiu, darrere dels visitants dels estats espanyol i francès. L'any passat 
els russos estaven en cinquè lloc, darrere també dels visitants dels Països Baixos i el 
Regne Unit. El consistori ha engegat mesures per poder atendre aquests turistes russos 
en la seva llengua. 
 
L'alcalde va mencionar també el nombre de visitants de la Xina, que tot i ser per ara 
molt petit -uns 200 aquest any-, se situa com un mercat amb un potencial molt gran. 
Puigdemont ho emmarca en els contactes que el consistori està fent amb institucions i 
agents turístics d'aquest país. 
 
44,64 % de les consultes han estat de turistes de l'Estat espanyol. La xifra representa 
17.981 persones. 
67,7 %  d'ocupació han tingut de mitjana els hotels de la ciutat al llarg dels tres mesos 
d'estiu. 
78,24 % ha crescut el nombre de visitants russos a l'estiu respecte del de l'any passat: 
han estat 3.014 persones. 
47,49 % han augmentat les consultes de visitants catalans. L'única baixada és de 
visitants bascos: cau un 4,04% 
24,78 %  han crescut les consultes a l'estiu a les oficines d'informació, respecte de 
l'estiu de l'any passat. 
40.283 consultes s'han fet aquest estiu a les dues oficines de turisme de Girona. 
D'aquestes, 25.899 a la de la Rambla. 
1.954 consultes han estat de gent de la Comunitat de Madrid. Encapçala el rànquing 
estatal Catalunya, amb 11.096. 
36 visites guiades hi ha hagut a la ciutat per a turistes de vaixells de creuer que han 
atracat a Roses i Palamós. 
Pernoctacions, objectiu pendent. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
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Dijous 5 de setembre de 2013 
 

• Girona és la província on més augmenta la venda d’habitatges 
 

Girona va liderar el segon trimestre de l'any l'increment de la venda d'habitatges 
convertint-se en la província de tot l'Estat espanyol on més van créixer aquest tipus de 
transaccions. Segons dades fetes públiques pel Ministeri de Foment, la compravenda 
d'habitatges va pujar un 36% a les comarques de Girona entre abril i juny. En el 
conjunt de Catalunya, la venda d'habitatges va pujar un 12,1%, situant-se com la 
segona comunitat autònoma que més habitatges va vendre durant aquest període per 
darrere de les Canàries. Concretament, entre l'abril i el juny es van vendre 13.093 
habitatges a Catalunya mentre que durant el mateix període del 2012 les 
compravendes es van situar en 11.765. Barcelona se situa com el segon municipi que 
més compravendes ha registrat, amb 2.813 habitatges venuts, per darrere de Madrid 
(5.269). 
 
Així mateix, Girona destaca pel seu creixement entre les capitals de província i 
municipis de més de 100.000 habitants amb un increment de la xifra de compravenda 
d'habitatges del 82,4%. Només Osca -amb un augment del 94,4%- registra una dada 
més positiva. A l'altra costat de la balança se situa Getafe que va registrar la major 
caiguda de transaccions amb un descens del 68% així com Càceres, amb una caiguda 
del 52%.  
 
En els últims dotze mesos, des del juliol del 2012 i fins al juny d'aquest any, les 
compravendes a Catalunya es va incrementar un 7,5%, amb 49.123 habitatges venuts, 
mentre que del juliol del 2011 al juny del 2012 les transaccions immobiliàries es van 
situar en 45.697. A l'estat espanyol, en els últims dotze mesos s'han venut 345.471 
habitatges, que suposen un 2,3% més que en els dotze mesos anteriors (del juliol del 
2011 al juny del 2012). Els estrangers van comprar 12.546 habitatges, que representa 
un augment del 28,4% en relació al mateix període de l'any anterior. De fet, el 
percentatge de compravenda realitzat per estrangers ha assolit un rècord històric ja 
que representa un 16,9% del total.  
 
Precisament Girona va ser una de les províncies que va registrar un major número de 
compravendes per part d'estrangers residents. En total es van tancar 767 operacions. 
Només Alacant (3.543), Màlaga (1.771), Barcelona (1.008) i Tenerife (921) van 
registrar xifres més elevades.  
 
L'amortiment de la caiguda del segon trimestre reflecteix una certa estabilització del 
sector després de l'enfonsament sofert en el primer trimestre coincidint amb la fi de la 
deducció per compra d'habitatge habitual i l'augment de l'IVA que grava la venda 
d'immobles nous del 4 al 10 %. Del total de cases venudes entre abril i juliol, el 95,3% 
eren lliures i el 4,7% restant protegides, en tant que els habitatges de segona mà van 
copar el 82,6% de les operacions i les noves el 17,4 per cent. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 6 de setembre de 2013 
 

• Girona ofereix 314 activitats com a recursos educatius per als centres  
 

Un total de 314 activitats estan incloses en el programa de recursos educatius per al 
curs escolar 2013-2014, gestionat per l'Ajuntament de Girona i diverses entitats 
ciutadanes integrants de la Taula de Coordinació dels Recursos Educatius de Girona.  
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Aquestes activitats, de les quals destaquen 66 nous projectes, ?abracen una gran 
quantitat de matèries i han estat preparades per donar suport als continguts curriculars 
dels centres educatius, que podran trobar recursos relacionats amb el coneixement de 
la ciutat, les arts plàstiques, el cinema, la història i l'art, la lectura i l'escriptura, l'esport, 
la salut, el civisme i la participació, l'educació ambiental, la ciència, el teatre i molts 
altres, a més de fomentar valors i qualitats com l'esforç, el respecte, la imaginació, la 
ciutadania o la responsabilitat. 
 
Entre les entitats i institucions ciutadanes que ofereixen els seus recursos educatius a 
través del programa, a més de les pertanyents a les diferents àrees de l'Ajuntament, hi 
ha el Museu d'Arqueologia de Catalunya, el Museu d'Art, l'Obra Social Fundació "la 
Caixa", els Manaies de Girona, els Mossos d'Esquadra, la Universitat de Girona, el Servei 
Educatiu del Gironès, Òmnium Cultural, el Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de 
Catalunya, el Consorci per a la Normalització Lingüística, el Consorci de les Gavarres, 
Creu Roja Joventut, el Banc dels Aliments o el Girona FC. 
 
El curs passat es va registrar 61.401 usos del programa, i hi van participar el 100% dels 
centres públics i concertats de Girona i el 85% de l'alumnat que hi està matriculat. 
També hi ha alumnes de centres d'arreu de les comarques gironines, de la resta de 
comarques catalanes, de la Catalunya Nord i de l'Estat. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dilluns 9 de setembre de 2013 
 

• Els estrangers fan el 34% de les compravendes de cases 
 

Les compravendes d'habitatges protagonitzades per estrangers representen el 34% del 
total d'operacions registrades a Girona durant el primer semestre de l'any, un 
percentatge que s'ha triplicat des que va començar la crisi, quan els compradors forans 
representaven només el 10%. 
 
Segons dades del Ministeri de Foment, el territori gironí ha acollit un total de 3.480 
compravendes durant els primers sis mesos de l'any, 1.678 a càrrec de compradors de 
fora d'Espanya. 
 
El president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària (API) de Girona, 
Ramon Corominas, atribueix l'auge a la confluència de la caiguda de la demanda 
interna amb la baixada dels preus, que fan més atractius els immobles a ulls dels 
estrangers. Els principals compradors segueixen sent els francesos i els belgues que 
busquen una segona residència modesta, moltes vegades en segona línia de costa, i els 
principals destins són localitats de la Costa Brava, com Roses, Empuriabrava i Lloret de 
Mar. 
 
Corominas ressalta que les recents pujades d'impostos al país gal han provocat que 
molts francesos hagin optat per desviar capital financer del seu país cap a inversions 
patrimonials a Espanya. 
 
Per darrere dels tradicionals mercats francòfons se situen els compradors procedents de 
les antigues repúbliques soviètiques, sobretot russos, que han eclosionat en el mercat 
català durant els últims anys i cada vegada guanyen més preponderància. 
 
El perfil del client rus que s'ha donat a conèixer durant aquests anys ha estat el d'un 
comprador opulent i sense privacions que busca cases singulars pel seu disseny, mida i 
prestacions, sense que el preu sigui un condicionant. Tot i això, Corominas precisa que 
en les últimes temporades ha aparegut un altre tipus de client rus a la zona, aquell que, 
atret pels primers, busca una segona residència estàndard i més assequible. 
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El president dels API de Girona destaca els fons d'inversió internacionals com un tercer 
grup de compradors en voga, i apunta al mercat xinès com a objectiu de futur. 
 
A la resta de Catalunya el percentatge de compradors estrangers gairebé no ha variat 
des que va començar la crisi, i es manté en quotes d'entre el 5% i el 15%. 
 
Corominas descarta que el percentatge de compradors estrangers segueixi creixent a 
Girona i la Costa Brava, i preveuque descendeixi lleument en els últims mesos de l'any. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimarts 10 de setembre de 2013 
 

• La jornada intensiva arriba a gairebé tots els instituts 
 

La jornada intensiva a secundària s'estendrà el curs 2013/2014 a un 93,75% dels 
centres públics de secundària de les comarques gironines. Dels 53 que van aplicar el 
nou horari el curs passat -el primer curs en què s'experimentava- es passarà a 64, onze 
centres més. El director dels serveis territorials a Girona, Albert Bayot, va raonar ahir 
que s'ha constatat que amb el nou horari s'ha reduït la conflictivitat a les aules, amb la 
consegüent millora del clima de convivència als centres, i també hi ha hagut una bona 
acceptació de la jornada compactada per part de la comunitat educativa. 
 
Aquesta és una de les novetats del curs escolar que es posarà en marxa dijous i que 
estarà marcat, novament, per les retallades. Així, mentre que el nombre d'alumnes 
s'incrementa en 1.138, el de docents puja únicament en 26. En concret, dijous 
s'incorporaran a les aules un total de 72.994 escolars d'infantil i primària i divendres, i 
46.000 d'ESO, batxillerat i cicles formatius. Es tracta d'un volum de 118.994 alumnes, 
que seran atesos per una plantilla de 7.753 professors. El director d'Ensenyament a 
Girona va assegurar que, a pesar de la situació de contenció econòmica, les plantilles 
eren aquest any més estables i més ajustades a les necessitats dels centres. I va 
destacar que un 80% de les vacants s'havien pogut ocupar amb docents del mateix 
centre que havien confirmat la plaça. Va afegir que el 29 d'agost s'havia donat 
cobertura a 330 places d'interins, per treballar mitja jornada, i que ahir s'havia fet el 
nomenament de 740 substitucions. Bayot va destacar que, en relació amb el curs 
anterior, les ràtios -nombre d'alumnes per docent- havien millorat en termes generals. 
Però va reconèixer que hi ha alguns grups que tenen fins a un 10% d'alumnes més. 
 
Tanmateix, la valoració que en fa el sindicat majoritari, la Ustec-Stes, és radicalment 
diferent. Xavier Díez, representant del sindicat, va dir que l'inici del nou curs escolar 
representava la "normalització de l'anormalitat". Va qualificar d'"irrellevant" que hi hagi 
26 professors més que el curs passat i va destacar que des de l'any 2008 fins avui la 
ràtio ha pujat, a l'àmbit de tot Catalunya, un 25%. "Cada alumne rep una atenció un 
25% pitjor", va afirmar. Aquest sindicat manté que en els dos darrers cursos hi ha 
hagut, també a tot Catalunya, una pèrdua de 5.000 professors. I que les retallades de 
professors han afectat directament les unitats d'escolarització externes dels instituts -
adreçades als joves amb més dificultats- i l'atenció a la diversitat. "S'han suprimit els 
docents que atenien els alumnes amb més dificultats. I, de la mateixa manera que la 
crisi ha fet créixer la pobresa entre els més pobres, a ensenyament s'ha deixat 
d'atendre el col·lectiu més vulnerable i amb menys capacitat de reacció", va 
argumentar. Díez va recordar que hi haurà un miler de docents destinats a cobrir 
substitucions que treballaran només un 86% de la jornada, amb la reducció de sou que 
comporta. 
 
26% més treballaran a la demarcació, en comparació del curs passat. 
1.138 alumnes més hi haurà en el nou curs respecte a l'anterior. 
 

 7

http://www.diaridegirona.cat/economia/2013/09/09/estrangers-34-compravendes-cases/634216.html


Les obres d'ampliació que s'han fet a l'Institut Santiago Sobrequés de Girona faran que 
aquest centre sigui l'únic que no començarà el curs el dia 13 com la resta d'instituts 
gironins. Bayot va exposar que arran de les obres d'envergadura que s'hi fan es va 
pactar, amb el centre, que la presentació del curs tindrà lloc el dia 16. Amb el nou curs, 
entren en servei tres escoles noves -l'escola Pericot de Girona, la Vila-romà de Palamós 
i la Bòbila de les Preses-, mentre que l'escola de Fontcobertra no es podrà inaugurar 
perquè l'empresa adjudicatària va fer suspensió de pagaments. Hi ha 27 centres que 
funcionen íntegrament amb mòduls prefabricats, unes estructures que són presents en 
un centenar més de centres educatius. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 
 

Diumenge 22 de setembre de 2013 
 

• Tardor estiuenca 
 

Ahir, primer dia de tardor, a Catalunya es van registrar temperatures pròpies de ple 
estiu. En general, a les comarques de Girona es van superar els 26 graus i, en alguns 
punts, es va arribar als 30. Prova d'aquesta bonança va ser l'aspecte que presentaven 
moltes platges de la Costa Brava, amb molta gent. A la foto, la platja de Blanes, ahir a 
la tarda. Està previst que les altes temperatures es mantinguin al llarg de la setmana 
que ve. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dissabte 28 de setembre de 2013 
 

• Els robatoris amb força en edificis augmenten un 28,6% el 2012 a Girona 
 

Els robatoris amb força en domicilis i comerços han augmentat a la demarcació de 
Girona en un 28,6% durant l'any passat. Una dada especialment preocupant, segons es 
desprèn de la Memòria de la Fiscalia en el món empresarial. En concret, els casos han 
passat només en un any de 145 el 2011 fins als 182 durant l'any passat. Els lladres van 
actuar sobretot per endur-se'n metall. En vivendes en canvi, els robatoris es 
centralitzen  
en immobels que tenen paral·litzada la construcció per la crisi econòmica o que ja 
compten amb el material elèctric, sanitari, portes i altres elements instal·lats. I 
aprofiten per emportar-se el botí. 
Unes dades que contrasten amb les globals de robatoris contra el patrimoni del 2012, 
que han patit un descens d'un 6,8%. Una mostra d'aquest fet és que els furts han 
disminuït en un 31% a la província.  
La memòria també recull que a la demarcació de Girona s'han triplicat els delictes 
d'abusos sexuals a menors. Els casos passen de sis el 2011 fins a 18, el 2012. En 
aquest mateix grup de delictes contra la llibertat sexual hi ha els que fan referència a 
agressions sexuals, que han baixat en un 41,8%.  
En aquest capítol, hi ha un aspecte que preocupa especialment la Fiscalia, i són les 
activitats d'explotació de la prostitució que es desenvolupen a la zona de la frontera 
amb França. I es ressalta en el recull del 2012 que en el cas de locals autoritzats on hi 
ha noies que exerceixen la prostitució suposadament de forma consentida, lliure i 
voluntària, es troben que, la policia rep denúncies sovint de dones que en un primer 
moment declaren ser víctimes d'una explotació sexual violenta o no consentida. Cosa 
que ha comportat que s'hagin incoat diverses diligències durant el 2012 i que es troben 
en fase d'instrucció.  
Homicidis i assassinats: igual 
Un altre tema que recull la memòria són el nombre d'homicidis dolosos i assasinats que 
s'han produït durant el 2012, que són 12. Una dada que es manté respecte a l'any 
anterior, quan també hi va haver una dotzena de casos. En canvi, els homicidis per 
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imprudència i auxili i inducció al suicidi han disminuït. En el primer dels casos, a Girona 
durant el 2011 va haver-hi 11 casos i, en canvi, l'any passat, només nou. I pel que fa a 
inducció al suïcidi, no va haver-hi cap fet. 
En altres categories delictives cal destacar els delictes de la violència domèstica i 
sobretot, els que fan referència a les relacions familiars. Els delictes han augmentat en 
un 17,8 % a la província. En concret, el delicte d'impagament de pensions representa 
un 74,3 % del total del grup, i és que ha patit un augment del 19,8% respecte a l'any 
2011. El segon delicte en importància és el d'abandonament de família, que ha 
augmentat en un 9,2%.  
El nou Palau de Justícia 
El setembre del 20, Girona estrenava el seu Palau de Justícia a la zona de la Devesa. 
Un fet que no passa despercebut en el món dels professionals judicials i mostra d'això 
és que en la memòria de la Fiscalia s'assegura que "el fet més rellevant" del 2012 va 
ser el trasllat durant el juliol i setembre de la Secció de Menors i de la seu de la Fiscalia 
Provincial al nou Palau de Justícia. El fiscal en cap provincial de Girona afirma que el 
trasllat, segons recull la memòria, ha suposat una "millora indubtable" de les condicions 
dels fiscals. Pel que fa a la resta de les seus de les seccions territorials, les de Figueres, 
Olot-Ripoll-Puigcerdà són correctes. Però en canvi, l'única que presenta "alguna 
limitació d'espai" seria la de Blanes, en concret, per a la Secretaria. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Unes dades que contrasten amb les globals de robatoris contra el patrimoni del 2012, 
que han patit un descens d'un 6,8%. Una mostra d'aquest fet és que els furts han 
disminuït en un 31% a la província.  
La memòria també recull que a la demarcació de Girona s'han triplicat els delictes 
d'abusos sexuals a menors. Els casos passen de sis el 2011 fins a 18, el 2012. En 
aquest mateix grup de delictes contra la llibertat sexual hi ha els que fan referència a 
agressions sexuals, que han baixat en un 41,8%.  
En aquest capítol, hi ha un aspecte que preocupa especialment la Fiscalia, i són les 
activitats d'explotació de la prostitució que es desenvolupen a la zona de la frontera 
amb França. I es ressalta en el recull del 2012 que en el cas de locals autoritzats on hi 
ha noies que exerceixen la prostitució suposadament de forma consentida, lliure i 
voluntària, es troben que, la policia rep denúncies sovint de dones que en un primer 
moment declaren ser víctimes d'una explotació sexual violenta o no consentida. Cosa 
que ha comportat que s'hagin incoat diverses diligències durant el 2012 i que es troben 
en fase d'instrucció.  
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Un altre tema que recull la memòria són el nombre d'homicidis dolosos i assasinats que 
s'han produït durant el 2012, que són 12. Una dada que es manté respecte a l'any 
anterior, quan també hi va haver una dotzena de casos. En canvi, els homicidis per 
imprudència i auxili i inducció al suicidi han disminuït. En el primer dels casos, a Girona 
durant el 2011 va haver-hi 11 casos i, en canvi, l'any passat, només nou. I pel que fa a 
inducció al suïcidi, no va haver-hi cap fet. 
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En altres categories delictives cal destacar els delictes de la violència domèstica i 
sobretot, els que fan referència a les relacions familiars. Els delictes han augmentat en 
un 17,8 % a la província. En concret, el delicte d'impagament de pensions representa 
un 74,3 % del total del grup, i és que ha patit un augment del 19,8% respecte a l'any 
2011. El segon delicte en importància és el d'abandonament de família, que ha 
augmentat en un 9,2%.  
El nou Palau de Justícia 
El setembre del 20, Girona estrenava el seu Palau de Justícia a la zona de la Devesa. 
Un fet que no passa desapercebut en el món dels professionals judicials i mostra d'això 
és que en la memòria de la Fiscalia s'assegura que "el fet més rellevant" del 2012 va 
ser el trasllat durant el juliol i setembre de la Secció de Menors i de la seu de la Fiscalia 
Provincial al nou Palau de Justícia. El fiscal en cap provincial de Girona afirma que el 
trasllat, segons recull la memòria, ha suposat una "millora indubtable" de les condicions 
dels fiscals. Pel que fa a la resta de les seus de les seccions territorials, les de Figueres, 
Olot- Ripoll- Puigcerdà són correctes. Però en canvi, l'única que presenta "alguna 
limitació d'espai" seria la de Blanes, en concret, per a la Secretaria. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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El sector serveis a la comarques gironines ha estat capdavanter en la reducció de l'atur 
amb 1.054 desocupats menys, seguit de la indústria (-110), la construcció (-80) i 
finalment l'agricultura (-16). Així mateix, el col·lectiu de persones que mai havien 
treballat registrat al SOC també es va reduir en 96 persones. 
 
Entre gener i juliol, a Girona s'han signat 120.483 contractes, un 1,15% més que l'any 
anterior, mentre que la contractació temporal augmenta un 3,2%, la indefinida cau un 
10,3%. Si tenim en compte només el mes de juny, el 89% dels contractes van ser 
eventuals. 
 
En el conjunt de Catalunya el nombre de persones sense feina registrades a les oficines 
del SOC es va situar el juliol en 610.429 persones, 6.859 persones menys que el juny, 
una reducció de l'1,11% en termes percentuals, i suposa encadenar cinc mesos 
consecutius de caigudes de l'atur. A més, per primer cop des de l'inici de la crisi 
Catalunya compta amb menys aturats que al mateix mes de l'any anterior. En el 
conjunt de l'Estat, tal com va avançar dijous Mariano Rajoy, la desocupació va baixar 
en més de 64.000 persones. 
 
El conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, va assegurar que si la tendència a la 
baixa de l'atur es manté durant el segon semestre del 2013 es podria pensar que "s'ha 
tocat fons" i que es camina cap a una "estabilitat". Puig va advertir però que per parlar 
d'un canvi de tendència caldrà esperar que el repunt dels mesos d'agost i setembre 
quedi per sota dels anys anteriors. 
 
Les patronals Foment i Pimec van valorar positivament el fre en la destrucció d'ocupació 
al juliol, però es van mostrar prudents sobre l'evolució de l'atur en els pròxims mesos. 
 
Per la seva part, els sindicats van qualificar el descens de la desocupació de purament 
estacional. Per la UGT, les dades de juliol estan vinculades directament amb la 
temporada turística, la campanya agrària i les rebaixes en els comerços. A més, va 
apuntar que moltes persones que estan en atur deixen d'estar registrades a les oficines 
de treball perquè no cobren cap tipus de prestació, perquè marxen a l'estranger o 
perquè ja no confien a trobar feina. 
 
CCOO va destacar també que la contractació que s'ha dut a terme és principalment 
"temporal i sense estabilitat laboral". 
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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