
EL PUNT AVUI
DIMECRES, 20 DE GENER DEL 2021 | Comarques Gironines | 23

118280-1236516L

CEE: D
PIS A LA VALL D’EN BAS   5679
PREU LLOGUER: 600 €
HAB.: 3. BANYS: 2. M2: 100. MOBLES: SÍ.
Zona molt tranquil·la, ideal segona residèn-
cia, terrassa, molt bones vistes, assolellat,
no s’accepten animals.

CEE: G
PIS A SANT FELIU 
DE GUÍXOLS 4679  ÍNDEX PREU: 7.19 €/ M2

PREU LLOGUER: 480 € HAB.: 3. BANYS: 1.
M2: 66. MOBLES: SÍ. Prop del centre, calef.,
ascensor, pàrquing, tributs a part (40,09
€/mes) + pàrquing (70 €/mes). Total a pagar:
590,09 €/mes

CEE: E
LOCAL A FIGUERES    3744

PREU LLOGUER: 900 €

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

Cèntric, un sol ambient, planta baixa, apara-
dor, aire condicionat, calefacció, porta au-
tomàtica.

CEE: D

PIS A GIRONA  4334
PREU LLOGUER: 550 €  ÍNDEX PREU: 8 €/ M2

HAB.: 3. BANYS: 1. M2: 69. MOBLES: SEMI

Zona Sant Narcís, calefacció, balcó, ascen-
sor.

Els efectes del coronavirus

La superfície visada per a
construcció i la rehabilita-
ció a les comarques gironi-
nes va disminuir del
14,86% el 2020 respecte
de l’any anterior. Amb
aquestes dades, que ofe-
reix el Col·legi Oficial d’Ar-
quitectes de Catalunya
(COAC) a Girona, es con-
firma la desacceleració del
sector, agreujada aquesta
vegada per la pandèmia.
De fet, el COAC ha afirmat
que l’estat d’alarma va
provocar una baixada con-
siderable en el nombre de
projectes durant el primer
semestre. Durant la sego-
na meitat de l’any, les da-
des es mantenien similars

a les del 2019. De tota ma-
nera, el COAC demana a
les administracions que
facilitin i fomentin les
obres de rehabilitació per
tal de reactivar el sector de
la construcció de forma
sostenible.

La pandèmia ha afectat
molt directament en la
desacceleració. Per exem-
ple, el febrer es van visar
55.289 m² per fer-hi obres
i en canvi el mes de maig
aquesta xifra va caure a
menys de la meitat, a
24.679. A partir de juny,
però, les xifres registrades
van anar remuntant, fins
que a l’octubre es va seguir
una tendència similar a la
de l’any 2019. Tot plegat
porta a tancar el 2020
amb menys visats: la nova

construcció cau del 19,7%
i la rehabilitació, del 6,4%.

El president del COAC a
la demarcació de Girona,
Marc Riera, va destacar
ahir que “el nombre més
gran d’expedients visats”
correspon a projectes de
menys de 500 m². Això vol
dir que “la major part de
projectes de la demarcació
són habitatges unifami-
liars de promoció priva-
da”.

La desacceleració regis-
trada l’any 2020 porta la
demarcació de Girona a
nivells de l’any 2016, amb
497.065m². Aquesta ten-
dència, però, és homogè-
nia a tot el territori català.
De fet, la superfície visada
de Catalunya baixa del
17%. ■

aEl col·legi d’arquitectes de la demarcació demana
fomentar la rehabilitació d’edificis per reactivar el sector

Redacció
GIRONA

La construcció i la
rehabilitació cauen
del 14,86% a Girona

Obres de rehabilitació d’un edifici de Girona, en una imatge d’arxiu ■ MANEL LLADÓ

El sindicat CCOO a les co-
marques gironines va pre-
sentar dilluns una moció
en el ple de l’Ajuntament
de Girona que va ser apro-
vada per unanimitat per
garantir el correcte fun-
cionament dels centres
educatius i evitar contagis

i la propagació de la Co-
vid-19 i el conseqüent tan-
cament d’aules i centres
escolars de la ciutat.

Segons CCOO, el depar-
tament d’Educació, en el
marc de la Covid-19, s’ha
limitat a donar unes orien-
tacions sobre la ventilació
als centres educatius, les
quals es basen en la venti-
lació natural, és a dir, les fi-

nestres han d’estar ober-
tes pràcticament tot el
dia. Per aquest motiu, es
va proposar al ple de Giro-
na que acordi garantir la
instal·lació als centres
educatius de sistemes de
ventilació mecànica con-
trolada per evitar contagis
i que s’emmalalteixi per la
baixa temperatura a l’au-
la. ■

Girona aprova la ventilació
mecànica a les escoles
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El departament de Salut
va començar a adminis-
trar ahir la segona dosi de
la vacuna contra la Co-
vid-19 a la regió sanitària
Girona. Els primers vacu-
nats van ser els usuaris i
treballadors de la residèn-
cia Gent Gran Creu de Pa-

lau, a la ciutat de Girona,
on ja va començar la cam-
panya de vacunació el 27
de desembre. En total, es
van administrar 75 injec-
cions de la segona dosi en
un primer torn, 56 en resi-
dents i 19 en treballadors
del centre. En els pròxims
dies s’arribarà a la resta
d’usuaris i professionals.
Les segones dosis arriba-
ran també aquesta setma-
na a les comarques del Ri-
pollès, la Garrotxa i el Pla
de l’Estany, i progressiva-
ment a la resta del territo-
ri gironí. ■

a Ahir es van posar
segones dosis a la
residència Gent Gran
de Palau de Girona

Comença la segona
tanda de les
vacunacions
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Ajuts per al lleure
de la Cerdanya i
el Ripollès
El govern ha aprovat la trans-
ferència de crèdit de 6,3 mi-
lions d’euros del fons de con-
tingència al Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies
per als ajuts extraordinaris
d’urgència per pal·liar els per-
judicis econòmics del sector
del lleure educatiu i de les ac-
tivitats extraescolars afectats
pel confinament del Ripollès i
la Cerdanya. Les tres modali-
tats de l’ajut van adreçades a
entitats que fan activitats de
lleure educatiu entre setmana
per a menors; a autònoms,
empreses i altres entitats que
realitzen activitats extraesco-
lars, i a entitats, empreses i
autònoms titulars o gestores
d’instal·lacions inscrites juve-
nils. ■ REDACCIÓ


