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CEE EPIS A OLOT  5402

PREU LLOGUER: 600 €

HAB: 3. BANYS: 2. M2: 93. MOBLES: NO.

Situal al centre, reformat, llar de foc, safareig,
terrassa compartida, calefacció gas natural,
aire condicionat, ascensor.

CEE G
LOCAL ST. FELIU DE GUÍXOLS   4577

PREU LLOGUER: 525 €

M2: 115.

Zona nucli comercial, a pocs metres de la
platja, planta baixa, aparador.

CEE ELOCAL A FIGUERES    3744

PREU LLOGUER: 900 €

BANYS: 1. M2: 120. MOBLES: NO.

Cèntric, un sol ambient, planta baixa, apa-
rador, aire condicionat, calefacció, porta au-
tomàtica.

CEE E
PIS A GIRONA   5383
PREU LLOGUER: 1.100 €
HAB.: 4. BANYS: 2. M2: 99. MOBLES: NO.

Zona Pericot, seminou, calefacció, aire condi-
cionat, terrassa, ascensor.

La superfície visada en
edificis per a rehabilitació
i reforma a la demarcació
de Girona va ser de
107.963 metres quadrats
en el primer semestre d’a-
quest any, cosa que repre-
senta un 17,5% més res-
pecte al primer semestre
de l’any passat. En canvi,
les xifres són negatives en
obra nova i ampliació. La
superfície visada va ser de
185.178 metres quadrats
els primers sis mesos d’a-
quest any, que es traduei-
xen en un 44,2% menys
que el primer semestre del
2018. Les dades formen
part de l’estudi del Col·legi
d’Arquitectes de Catalu-

nya de la demarcació de
Girona (COAC), que es fa a
partir de projectes d’exe-
cució d’obra, obligatoris
per poder començar obres
i, per tant, segons els ar-
quitectes gironins, són les
més fiables en relació amb
la construcció al territori
en un futur pròxim.

Quant a nombre d’habi-
tatges visats, cau un
13,3% i passa dels 744 del
primer semestre del 2018,
a 677 aquest 2019. Segons
el COAC, aquesta caiguda
s’explica en part perquè
un dels projectes més
grans del 2018 era una
promoció d’habitatges a
Palamós. Pels arquitectes
gironins, sense aquesta
promoció, “l’habitatge a la
demarcació de Girona es-

tà estancat”. En canvi, la
superfície visada de pro-
jectes de rehabilitació ha
augmentat. Pel president
dels arquitectes gironins,
Marc Riera, s’ha d’estar
pendent del visat dels prò-
xims mesos per veure si
“la millora generalitzada
pel sector no està tan cen-
trada en projectes de gran
envergadura”. Pel que fa a
la rehabilitació, Riera re-
marca que “a Girona és
una tendència a l’alça”, a
diferència de les xifres ca-
talanes, negatives. El
COAC recorda que la reha-
bilitació, per resoldre pro-
blemes d’eficiència ener-
gètica, és un repte pen-
dent en un parc edificat,
un 40% del qual té més de
50 anys d’antiguitat. ■

G. Busquets
GIRONA

La rehabilitació creix
mentre que l’obra
nova s’estanca
a És una tendència a l’alça, segons l’estudi del Col·legi
d’Arquitectes a Un 40% del parc edificat té més de 50 anys

Evolució de superfície visada segons edificació
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m2 1r sem. 2019 185.178 107.963

Dif. 1 sem. 2018 -44,2% +17,5%

El nombre d’aturats a Salt
ha disminuït fins a xifres
de fa deu anys i aquest juny
s’ha registrat una taxa
d’atur del 13,87%. Es trac-
ta d’una xifra molt reduïda
tenint en compte que el
2013 es van assolir pics del
23%. De tota manera, des
d’aquell moment les dades
han anat millorant pro-
gressivament fins a arribar

a nivells previs a l’inici de la
crisi econòmica. El col·lec-
tiu de persones d’entre 25 i
34 anys és un dels que més
fàcilment troben feina, ja
que només un 12,24% es-
tan a l’atur. Per contra, les
persones que estan més a
prop de la jubilació són un
dels col·lectius als quals
més els costa sortir de les
llistes de l’atur. De fet, un
18,38% de les persones
d’entre 55 i 64 anys que vi-
uen al municipi no tenen
feina. Precisament és en
aquests dos col·lectius on
s’han registrat davallades
més importants en el nom-
bre d’aturats en l’últim
mes. Pel que fa al nivell

d’estudis de les persones
en situació d’atur al muni-
cipi, el gruix més impor-
tant d’aturats correspon
als que tenen un nivell for-
matiu d’educació general o
estudis secundaris, con-
cretament un 44,20%. Tot
i això, aquest col·lectiu
també continua la tendèn-
cia a la baixa dels darrers
anys. Quant als sectors
d’ocupació, en tots s’ha re-
duït la taxa d’atur i, com és
habitual per aquestes da-
tes, és al sector de serveis
on es registra un major
augment de l’ocupació.
També és on hi ha més atur
registrat, amb un total de
1.270 persones. ■

El nombre d’aturats a
Salt, a nivells del 2009

Redacció
SALT

a Registra una taxa
d’atur del 13,97% al
juny, una xifra d’abans
de la crisi

El PGA Catalunya Resort,
de Caldes de Malavella, or-
ganitza el seu primer mer-
cat d’estiu, en el qual reu-
nirà una selecció d’exposi-
tors locals de diferents
àmbits i d’espectacles. El-
Camí Summer Market,
que és el nom que han po-

sat a la proposta, es farà de
demà a diumenge i de di-
vendres a diumenge de la
setmana vinent, de 7 de la
tarda a 11 de la nit i estarà
obert al públic en general.

La trobada tindrà la
participació de marques,
artesans, artistes i gent
creativa, que s’instal·laran
amb “originals propostes i
espectacles” en una zona

de 1.355 m² on també hi
haurà food trucks, i dife-
rents escenaris.

La iniciativa forma part
de tot un seguit d’activi-
tats especials que s’han or-
ganitzat amb motiu del
vintè aniversari del camp
de golf Stadium Course,
considerat el número u de
l’Estat espanyol en els úl-
tims set anys. ■

El PGA Catalunya Resort
organitza un mercat
Imma Bosch
GIRONA


