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Caixa Girona ha guanyat 10,8 milions
en el primer semestre d’aquest any
La quantitat és un 34,4% inferior a la del mateix període del 2008, que va ser de 16,4 milions

GIRONA

Cinc dels tretze
inscrits a Girona
Innova troben
feina abans
d’acabar el curs
● Girona.

MÒNICA CABRUJA / Girona

● Caixa Girona ha obtingut de gener a juny
d’aquest any un benefici de 10,8 milions d’euros, que representa un 34,4% menys en relació
amb els resultats del primer semestre del 2008,

El descens de benefici ja
es preveia, en el context
econòmic actual. L’any
passat Caixa Girona va
guanyar 26,5 milions, una
quantitat que va representar un 35,6% menys que la
del 2007. El resultat consolidat del primer semestre del 2009, de 10,8 milions, suposa un descens
del 34,4% en relació amb
el del mateix període de
l’any passat. L’entitat destaca «l’esforç dut a terme
per reforçar la solvència
de l’entitat per mitjà de dotacions per morositat extraordinàries de caràcter
voluntari».
Durant el 2008 les dotacions realitzades per Caixa
Girona van ser de 67,5 milions, un 82,4% més que
l’any anterior. Un total de
19,1 milions d’aquestes
dotacions no estaven subjectes a les obligacions de
la normativa i es van reservar voluntàriament per reforçar la solvència de l’entitat en l’actual conjuntura.
Caixa Girona destaca la
«bona marxa del negoci típicament financer», que es
posa de manifest amb el
creixement del marge
d’interessos un 15,3% i un
marge brut que ha crescut
un 16,7%, fins a arribar als
61,8 i 85,9 milions, respectivament. L’entitat hi
afegeix que «aquest excel·lent
comportament
dels ingressos, juntament
amb la política de contenció de costos, ha permès al

que van ser de 16,4 milions. Segons va informar ahir en un comunicat, el descens és provocat per les dotacions que s’han fet per reforçar
la solvència de l’entitat. Els dipòsits i recursos
de clients gestionats en balanç es van situar du-

rant el primer semestre d’aquest any en 5.838
milions d’euros, amb un increment del 4,3%
anual. El nombre de crèdits a clients va disminuir un 3,3%, tot i que el dels concedits concretament a les famílies va augmentar un 3,4%.

La taxa de
morositat se
situa al 4,78%

L’assemblea que es va fer a final de juny en què es va elegir nou president. / E.P.

grup incrementar un 13%
el resultat recurrent».
Pel que fa al volum de
negoci, els dipòsits i recursos de clients gestionats en
balanç es van situar en el
primer semestre de l’any
en 5.838 milions d’euros,
amb un augment del 4,3%
anual. El nombre de crèdits als clients van dismi-

nuir en el mateix període
un 3,3%, fins a arribar als
6.001 milions d’euros. El
crèdit a les famílies, però,
va créixer un 3,4%.
Caixa Girona destaca
que té una de les ràtios de
capital més elevades de tot
el sector, amb un Tier I del
8,5% i una ràtio de solvència del 13,1%. «Això de-

mostra la fortalesa de l’entitat des del punt de vista
patrimonial. La liquiditat
es manté en nivells molt
confortables, ja que els actius líquids representen el
13,8% del balanç i l’estructura temporal de venciments en els mercats financers està molt diversificada», conclou l’entitat.

● La taxa de morositat va
augmentant. El 30 de juny
d’aquest any es va situar
en el 4,78%, amb una cobertura del 48% amb provisions i del 169% si s’hi
inclouen les garanties hipotecàries existents. Caixa
Girona destaca, en un comunicat, que encara no ha
fet ús de la provisió genèrica per insolvències, que
és d’un total de 85 milions
i es manté en el màxim legal del 125%.
La taxa de morositat es
va situar en el 3,86% a finals de l’any passat, mentre que el 2007 va ser de
l’1,19%. Els responsables
de Caixa Girona ja van
preveure a començament
d’aquest any, durant un acte per donar a conèixer els
resultats del 2008, que la
morositat continuaria creixent. Segons van destacar,
Caixa Girona té una posició sòlida per afrontar el
moment actual. Els recursos propis el 31 de desembre del 2008 se situaven en
670 milions d’euros.
Els responsables de Caixa Girona ja van preveure
a començament d’any que
el 2009 seria un any difícil,
tot i que van assegurar que
l’entitat no ha tancat l’aixeta del crèdit i que farà
costat en tot moment als
«projectes que siguin solvents».

El nombre de visitants a Girona va incrementar un
3,66%, al juliol, fins a les 39.848 persones
MÒNICA CABRUJA / Girona

●

El nombre de visitants a
la ciutat de Girona va créixer un 3,66% el mes de juliol, fins a les 39.848 persones, segons dades registrades a les oficines de turisme de la ciutat. La tinenta d’alcalde de Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat, Cristina Alsina, valora aquestes
dades de manera molt positiva i destaca que «són el

resultat dels esforços de
promoció que s’han fet».
Una gran part dels visitants provenen de diferents llocs de Catalunya i
de l’Estat espanyol. L’increment del turisme intern
també està motivat pel
context econòmic, que fa
que moltes persones optin
aquest any per destinacions properes.
Les oficines d’atenció
turística han registrat glo-

balment un creixement i
l’única en què s’ha produït
un descens és al punt de
Renfe. Alsina destaca que
l’ha perjudicat el fet que la
nova ubicació de l’estació
d’autobusos està més allunyada del punt d’informació. Una dada que es destaca des de l’Ajuntament és
la del dia 3 d’agost. Al
punt d’atenció de la Rambla van ser atesos 2.354 turistes, mentre que el pri-
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mer dilluns del mes
d’agost de l’any passat en
van ser només 828. Pel que
a la procedència dels visitants en aquesta oficina de
turisme de la Rambla, es
posa de manifest la tendència a l’increment del
turisme de proximitat. En
relació als visitants de Catalunya, s’ha registrat un
augment del 93,60%.
Pel que fa als visitants
estrangers, els francesos

encapçalen el rànquing,
amb 4.114 visites registrades el mes de juliol, mentre que al juliol de l’any
passat van ser 3.568. També hi hagut un increment
de visitants anglesos i s’ha
passat dels 1.659 als
1.826; i d’alemanys, amb
un total de 1.279, mentre
que el juliol del 2008 van
ser 1.240. Les visites d’italians i holandesos han baixat a l’entorn d’un 10%.

La sala de
plens de l’ajuntament
de Girona va ser el
marc dilluns del lliurament de diplomes
als alumnes del curs
d’atenció i assistència
a persones en situació
de dependència, que
s’emmarca en la iniciativa Girona Innova. Els resultats han
estat molt positius, ja
que de les 13 persones
que l’han seguit, 5 ja
han aconseguit un
contracte laboral per
treballar com a cuidadors/es personals. El
curs, impartit per Mifas, és un encàrrec del
consistori per tal de
formar persones en
sectors
emergents
d’ocupació i facilitar
la inserció laboral de
persones en situació
d’atur. La tinenta
d’alcalde Cristina Alsina sosté que el curs
«és un exemple de
l’esforç de les administracions per fer
front a la situació de
crisi». Pere Tubert,
president de Mifas, va
destacar la preparació
que han rebut els estudiants per atendre persones amb discapacitat. Al setembre es farà un nou curs per a 15
persones. / D.B.

PERPINYÀ

Els agricultors
nord-catalans
anuncien noves
mobilitzacions
● Illa de Tet.

Els responsables sindicals
dels agricultors nordcatalans es van reunir
dilluns a Illa de Tet, i
van acordar reforçar
les accions de protesta
contra les grans superfícies. Creuen que
el missatge que volien
transmetre amb les
mobilitzacions de la
setmana passada –que
van col·lapsar l’AP-7
a la Jonquera en no
deixar passar camions
espanyols– no ha estat escoltat. Segons
Yves Aris, un dels
responsables del sindicat FDSEA, aquest
dilluns ha estat el més
negre que hagin conegut els pagesos. / E.C.

