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Diari de Girona

Comarques

Els naixements segueixen en davallada a
Girona i cauen un 5,3% del gener al juny
En el primer semestre d’aquest any, les comarques gironines registren un 16,2% menys de nadons que en el mateix període
de fa 10 anys Les defuncions disminueixen un 9,4% en aquest mig any, malgrat que l’evolució de les morts és més estable
P. ESPARCH GIRONA

■ Menys naixements i menys defuncions a la demarcació de Girona, segons les dades que l’Institut
Nacional d’Estadística (INE) va
publicar ahir del primer semestre
d’aquest any. Des del gener i fins
al juny, les comarques gironines
han registrat un , menys de nadons que en el mateix període de
fa un any. D’aquesta manera, els
naixements han seguit en la davallada que des de fa temps es manté
a Girona. En el primer mig any del
 s’han comptabilitzat .
naixements a la demarcació, mentre que el primer semestre de l’any
passat van ser ..
La caiguda encara es fa més evident si es comparen les dades
d’aquest mig any amb les de fa cinc
i  anys (quan es van registrar
. i . nadons respectivament). Per tant, el primer semestre
d’enguany, les comarques gironines han comptabilitzat un ,
menys de naixements que en el

NAIXEMENTS I DEFUNCIONS A GIRONA ENTRE GENER I JUNY
4.414

4.499

NAIXEMENTS

4.318

DEFUNCIONS

4.133

4.122

3.970
3.664

3.643

3.651
3.456

3.291
3.142
2.901

2007

2.961

2008

2.980

2009

mateix període de fa cinc anys i un
, menys que fa una dècada.
Pel que fa als mesos amb més nadons d’aquest primer mig any a
Girona, el gener s’ha situat al capdavant amb  nadons.
A continuació, el març ha registrat  naixements, el febrer 
i el maig . El juny n’ha comp-
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tabilitzat  i l’abril . Darrerament, el gener ja s’ha posicionat
com el mes amb més nadons a la
demarcació (en el primer semestre de l’any). Malgrat tot, aquesta
tendència no ha frenat la caiguda
dels naixements: el primer mes
d’aquest any han estat  i el gener del  van ser .
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Així mateix, les defuncions
també han disminuït a les comarques gironines, tot i que l’evolució
de les morts és més estable. Del gener al juny, s’han registrat un ,
menys de defuncions a la província de Girona que en el mateix període de fa un any. En aquest primer mig any s’han comptabilitzat

ANIOL RESCLOSA

Anna Hospital, en una foto d’arxiu.

Justícia reconeix
Anna Hospital,
Jaume Herraiz i
el Col·legi de
Figueres
DdG GIRONA

■ El Govern va anunciar ahir que
lliurarà medalles i mencions d'honor a persones, entitats o col·lectius «relacionats amb la justícia
que, en l'exercici de les seves funcions, destaquen marcadament
pel seu esforç i dedicació en la realització d'actuacions d'especial
rellevància» i que «han contribuït
de manera significativa a la millora de la justícia a Catalunya». Una
de les guardonades ha estat Anna
Hospital Ribas, metgessa forense
de l'Institut de Medicina Legal i
Ciències Forenses de Catalunya a
Girona. També ha reconegut el secretari coordinador provincial de
Girona, Jaume Herraiz. Així mateix, una de les mencions honorífiques que entregarà el Govern català és per al Col·legi d'Advocats de
Figueres-Alt Empordà.

. morts, mentre que el primer
semestre del  van ser ..
Ara bé, en el cas de les defuncions,
les dades del primer mig any del
 són de creixement si es comparen amb les de fa  anys.

Tres de cada quatre
pimes espanyoles tenen
dificultats per finançar-se

AGENCIAS

El 15,5% de les
empreses que busca
crèdit crearà 325.000 llocs
de treball en els propers
tres anys si aconsegueix
obtenir-lo

■ Tres de cada quatre petites i
mitjanes empreses (pimes) espanyoles tenen dificultats per finançar-se. És una de les principals conclusions del III Informe
sobre el finançament de la pime
a Espanya, liderat per la Confederació Espanyola de Societats
de Garantia (SGR-CESGAR),
que integren  entitats d'aquest
tipus a Espanya, entre elles Avalis.
I és que, l'exigència de més requisits (garanties i costos associats a les operacions) ha empitjorat l'accés al crèdit de les pimes
en la segona meitat de . L'Informe, presentat per José Rolando Álvarez, detalla que el ,
de les companyies que han buscat finançament en aquest semestre ha hagut de presentar garanties per aconseguir-la.

Un 6,5% més en una dècada
Fa una dècada, les comarques gironines van registrar . morts.
Per tant, el primer semestre d’enguany, s’han comptabilitzat un
, més de defuncions que en el
mateix període de fa  anys. Pel
que fa als mesos amb més morts
d’aquest primer mig any a Girona,
el gener també s’ha situat al capdavant amb  defuncions. El
març ha registrat  morts, el febrer  i el maig . El juny n’ha
comptabilitzat  i l’abril .
Segons les dades de l’INE, a la
demarcació encara es registren
més naixements que defuncions.
Tot i això, aquesta diferència s’ha
reduït a mesura que ha avançat
l’última dècada.
forma significativa la demanda
de finançament bancari entre les
pimes, tot i que els bancs són els
principals prescriptors ().
D'altra banda, apunta que s'ha
elevat el percentatge de signatures amb necessitats de finançament a què s'ha requerit presentar garanties o avals fins al ,.
Això demostra la rellevància del
sistema nacional de garanties,
compost per les societats i la
Companyia Espanyola de Reafiançament (CERSA), ja que,
malgrat caure l'activitat, es manté estable la necessitat de garanties, al voltant del .

José Rolando Álvarez, president de SGR-CESGAR, i Jesús
Fernández, vicepresident, durant la presentació de l'informe.

L'ocupació
El , de les pimes espanyoles
que busquen finançament, unes
., crearia ocupació si arribés a obtenir-la, i d'aquesta manera es podrien crear uns
. llocs de treball en els
pròxims tres anys. Un altre ,
-unes . unitats empresarials- considera que obtenir-la
serà clau per mantenir l'ocupació.

Perspectives a curt termini
En aquest moment, cau en més
de sis punts el nombre de negocis que confia a augmentar la
seva facturació a un any vista fins
al . L'Informe també apunta
una reducció significativa de la
demanda de finançament, ja
que el , l'ha requerit, l'hagi
buscat de manera activa o no,
mentre que al març la necessitaven tres de cada deu.

Sistema Nacional
de Garanties
Les SGR aporten múltiples beneficis a les pime i autònoms,
entre els quals es troben l'obtenció de majors imports i l'abaratiment de costos en el finançament bancari, l'assessorament i
l'ampliació de terminis de devolució. El  de setembre, les SGR
han formalitzat . operacions per  milions d'euros.

Pel que fa a la destinació del
finançament, la majoria de les
necessitats es segueixen vinculant al circulant (, les empreses), però aquest motiu ha
perdut pes per un menor nivell
d'activitat. Per la seva banda, les
operacions d'inversió creixen, ja
que algunes pimes han decidit
no posposar per més temps la
seva decisió de créixer. L'Informe assegura que s'ha reduït de

