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n La comarca de la Selva ha regis-
trat un 46,6% més d’aturats durant 
el tercer trimestre trimestre del 
2020 respecte al mateix període 
de l’any passat.  

Aquesta xifra es deu, sobretot, 
a la pèrdua de llocs de treball en 
la zona costanera a causa de la 
pandèmia. De fet, el tercer tri-
mestre del 2020 coincideix en ple-
na temporada turística (mesos de 
juliol, agost i setembre) en un any 
en què el turisme internacional 
que habitualment visita poblaci-
ons com Lloret de Mar no ha es-

tat tan potent com altres anys. Per 
això aquesta comarca és on més 
creix el nombre de desocupats se-
gons un estudi de la Diputació de 
Girona. D’altra banda, el nombre 
d’empreses registrades ha crescut 
un 3% entre el primer i el tercer 
trimestre del 2020. 

La pandèmia ha provocat un 
augment d’aturats considerable 
arreu de Catalunya i en especial a 
la demarcació de Girona, a causa 
de la pèrdua de llocs de treball en 
el sector serveis.  

Durant el tercer trimestre del 
2020 hi havia un 3,5% més de de-
socupats a les comarques giro-
nines respecte al mateix període 
del 2019, que equival a 11.254 
persones més sense feina. També 
es van reduir el nombre de llocs 
de treball, que van caure un 3,8% 
en aquest període.

La Selva registra un 46,6% 
més d’aturats durant el 
tercer trimestre del 2020
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u El nombre d’empreses a  
la demarcació creix un 3% 
entre el primer i el tercer 
trimestre

n Els accidents de treball mortal 
durant l’horari laboral van créixer 
un 21,54% durant el 2020 tot i el des-
cens de l’activitat per la COVID, se-
gons l’informe de sinistralitat labo-
ral que CCOO elabora anualment i 
que va publicar ahir. En total, es van 
produir 79 accidents mortals dins 
de la jornada, 14 més que el 2019 (a 
Girona es van registrar 10 defunci-
ons, pràcticament la mateixa xifra 
que l’any anterior).  

Les morts «in itinere» sí que va 
disminuir tot i que menys que l’es-
perat amb 21 empleats que van per-
dre la vida anant o tornant de la fei-
na, un 19% menys que el 2019. Se-

gons CCOO, aquestes dades de-
mostren que el sistema de preven-
ció està «esgotat» i no protegeix els 
treballadors. L’informe també asse-
nyala que el 99,8% de les empreses 
catalanes no tenen una avaluació 
específica per tots els riscos que im-
plica la feina. 

«Com pot ser que en aquesta 
pandèmia, quan s’ha aturat pràcti-
cament tota l’activitat, quan molts 
sectors continuen sense treballar, 
quan moltíssima gent ha estat tele-
treballant, tinguem aquests índexs 

d’accidents mortals al país?», es va 
preguntar Cristina Torre, secretària 
d’Acció Sindical de CCOO de Cata-
lunya durant la roda de premsa de 
presentació de l’informe. 

Tots els sectors han vist un incre-
ment de les morts a la feina durant 
el 2020 menys la construcció. L’in-
crement més significatiu s’ha donat 
a la indústria, amb un creixement 
del 155% de la mortalitat dins l’ho-
rari de feina.  

Per territoris, l’augment de sinis-
tralitat laboral mortal s’ha donat a 
totes les demarcacions menys a Gi-
rona, on s’ha mantingut igual que 
el 2019. Destaca l’increment del 
83% a Tarragona, relacionat amb els 
accidents d’empreses químiques 
com Iqoxe. La declaració d’acci-
dents de treball lleus (-24%), greus 
(-18%) i les malalties professionals 
(-40%) sí que ha disminuït durant el 
2020, però el sindicat ho atribueix a 
la «infranotificació sistemàtica».  
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u CCOO critica el model de 
prevenció i diu que el 99,8% 
de les empreses no avaluen 
específicament tots els riscos

Tots els sectors han vist 
un increment de les 
morts a la feina durant 
el 2020 menys la 
construcció

Els accidents de feina mortals creixen 
un 21% a Catalunya tot i la pandèmia

n La construcció està recuperant-
se del cop inicial provocat per la 
pandèmia. Així ho constata el 
Col·legi d’Arquitectes de Girona 
en base a les dades del darrer tri-
mestre, que demostren que el vo-
lum de projectes visats (és a dir, 
acreditats per al compliment de la 
normativa per part d’un Col·legi 
professional) és almenys com el 
del mateix període de l’any passat, 
l’últim abans de la irrupció de la 
COVID.  

Segons aquestes dades, de ge-
ner a març d’aquest 2020 el 
Col·legi ha visat 530 habitatges 
d’obra nova, un 14% més que els 
465 de fa un any. Els projectes de 
nova construcció van patir una 
davallada l’any passat com a con-
seqüència de l’aturada econòmi-
ca i de les restriccions per la pan-
dèmia. Això explica, per exemple, 
que en el quart trimestre de 2020 
el Col·legi visés 414 edificis. Tan-
mateix, l’embranzida d’aquest pri-
mer trimestre fa pensar als arqui-
tectes en unes previsions optimis-
tes de cara al futur. Perquè a l’aug-
ment de l’obra nova se li suma una 
recuperació de visats en rehabili-
tacions. El primer trimestre de 
l’any 2020 se’n van acreditar 248 a 
Girona, exactament la mateixa xi-
fra que aquest any, tenint en 
compte que actualment la pandè-
mia encara té l’economia en una 
situació molt delicada a la provín-
cia. De fet, el nombre de rehabili-
tacions era de 227 en acabar l’any.  

El president del Col·legi d’Ar-
quitectes de Girona, Marc Riera, 
va subratllar que tota aquesta pe-
dagogia que hem anat fent respec-
te la importància de la millora dels 

habitatges i de la rehabilitació, es 
nota una mica amb la tendència 
en el sector. Tot i això, va consta-
tar que malgrat que el número ab-
solut d’habitatges rehabilitats s’ha 
recuperat, la superfície visada és 

menor que la de fa un any ja que 
les rehabilitacions són de menor 
envergadura. En el cas de l’obra 
nova, Riera atribueix l’augment a 
les promocions de «blocs plurifa-
miliars de certa envergadura « que 

hi ha al voltant de l’àrea urbana de 
Girona.  

En el camp de la rehabilitació i 
de les reformes a gran escala dels 
habitatges la previsió de creixe-
ment no només la constaten els 

arquitectes sinó també els apare-
lladors. Miquel Vendrell, presi-
dent del Col·legi d’Aparelladors 
Arquitectes Tècnics i Enginyers de 
Girona, va augurar un «boom» de 
les reformes vinculades a l’eficièn-
cia energètica. «Moltes d’aquestes 
reformes comencen a estar enfo-
cades en aquestes millores, i co-
mençarem a notar la crescuda 
quan es defineixin els ajuts euro-
peus». La injecció de diners de la 
Unió Europea per a la recuperació 
econòmica inclouen un paquet 
de milers de milions d’euros des-
tinats a la millora energètica d’edi-
ficis. Els aparelladors calculen que 
a Girona tots els habitatges cons-
truïts abans del 2006 necessiten 
reformes d’aquest tipus (folrar 
l’embolcall de l’edifici amb grui-
xos grans d’aïllament tèrmic,  mi-
llorar els sistemes de calderes ca-
lefaccions, aires condicionats, ins-
tal·lació de panells solars, etc.). 
«Hi ha molts edificis que necessi-
ten aquests ajuts, i si no s’aprofi-
ten després costarà molt», assegu-
ra Vendrell, que remarca que són 
les comunitats de veïns les que 
hauran de sol·licitar aquests ajuts. 
Per aquest motiu, el Col·legi ja està 
oferint formació específica els 
seus col·legiats per poder afrontar 
aquestes reformes. 

Els arquitectes detecten 
un ritme de construcció 
pre-COVID a Girona
u La superfície visada augmenta un 14% durant el primer trimestre i la 
rehabilitació registra els mateixos nivells que abans de l’esclat de la pandèmia 

Pisos en construcció al barri de Domeny de Girona. ANIOL RESCLOSA

El Col·legi atribueix 
l’augment de l’obra 
nova visada a grans 
blocs plurifamiliars de 
l’àrea urbana de Girona
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