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Els centres cívics de Girona
han tingut un 50% més
d’usuaris els últims cinc anys
a L’obertura del centre del Barri Vell-Mercadal i l’increment del nombre
d’activitats, dues de les claus a L’any passat es van superar els 31.500 usuaris
Lurdes Artigas
GIRONA
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Els vuit centres cívics de la
ciutat de Girona va superar l’any passat per primera vegada la barrera dels
30.000 usuaris únics, després d’una notable i constant evolució ascendent
en els últims cinc anys, segons dades de l’àrea de
Serveis Socials de l’Ajuntament de Girona. El 2010
hi havia poc més de
20.000 usuaris i, per tant,
en aquest últims cinc anys
se n’han guanyat 10.000.
Dit d’una altra manera,
han augmentat un 50%.
Concretament, l’any
passat un total de 31.645
persones van participar
en una o més activitats en
un o més centres cívics de
la ciutat, un 10,4% més
que el 2014 (28.656). De
fet, des del 2010, quan n’hi
va haver 20.265, cada any
la xifra ha anat augmentant notablement, amb increments anuals d’entre
un 7,5% i un 11,7%.
Entre les claus d’aquesta evolució ascendent hi
ha l’obertura el setembre
del 2013 del vuitè centre
cívic, el del Barri Vell-Mercadal, i l’increment del
nombre d’activitats, en
una tendència que continua. Aquest estiu se n’estan oferint un 25% més
que l’any passat, amb una
potenciació del públic fa-
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La xifra

ERC-MES vol que siguin ateneus

31.645

ERC-MES va reiterar ahir la
seva defensa que els centres
cívics es converteixin en ateneus cogestionats pels veïns.
Aquesta ja va ser una de les
seves propostes electorals en
la campanya del 2015. La portaveu del grup, Maria Mercè
Roca, considera que “els centres cívics són un espai de
trobada on es fa visible la
idea mateixa de ciutadania” i,
tot i que valora que el model
actual de gestió “funciona
raonablement bé”, opina que
cal fer un pas més i convertirlos en ateneus cogestionats
pels veïns. “La gent i les enti-
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usuaris únics van tenir l’any
passat els vuit centres cívics
de la ciutat de Girona, un
10,4% més que el 2014.

miliar per obrir els centres
a tot tipus de perfils, i també més activitats coorganitzades amb entitats. En
la presentació, la regidora
de Drets Socials, Sílvia Paneque, va remarcar “la importància dels centres cívics com a espai de ciutat
on es fa ciutat”. ■

tats són qui millor coneix el
territori i les seves necessitats”, assegura Roca, que assenyala que “implicar la ciutadania directament en la
gestió és una aposta clara per
l’apoderament de la ciutadania i la participació real”.
D’altra banda, ERC-MES
creu que cal que els ateneus
tinguin més finançament. En
aquest sentit, Roca remarca
que el pressupost municipal
consigna poc més de
125.000 euros anuals a la
xarxa de centres cívics, és a
dir, “uns misèrrims 15.000
euros per centre cívic”. ■

Els preus van disminuir en
cinc dècimes a la demarcació de Girona al juliol en relació amb el juny, cosa que
s’explica per l’inici de la
campanya de rebaixes
d’estiu, que especialment
ha afectat a la cistella de
productes del vestit i el calçat i del parament de la
llar, segons les dades publicades ahir per l’INE. La
taxa interanual d’aquesta
demarcació s’ha situat en
el -0,6%, una dècima més
alta que la registrada al
juny, i encadena set mesos
seguits en negatiu. Amb
aquest resultat, la inflació
a les comarques gironines
s’ha situat aquest juliol
dues dècimes per sobre de
la mitjana del conjunt de
Catalunya (-0,4%).
La patronal de la petita i

mitjana empresa, Pimec
Girona, ha estimat “positiu que la inflació segueixi
la seva tendència cap a zero tot i mantenir el signe
negatiu a causa d’una contribució positiva dels béns
i serveis menys lligats als
carburants, però amb uns
increments molt reduïts”.
Pimec ha valorat especialment que “aquesta inflació negativa s’observi al
mateix temps que la conjuntura econòmica millora”. També ha considerat
que la reducció general de
preus “hauria d’afavorir la
demanda interna i la competitivitat amb relació als
mercats internacionals”.
Per la seva banda,
CCOO estima “imprescindible” apujar els salaris i
posar fi a la precarietat laboral “per fer augmentar
la demanda interna i recuperar l’economia”. ■

