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Comarques

Augmenta un 42% el nombre de
gironins que emigra a l’estranger
GIRONA | F.B./EFE

Cada cop més persones a les comarques gironines han decidit
emigrar a l’estranger en els últims anys. Així ho va informar el
Govern central en una resposta
parlamentària, on va aﬁrmar que
durant el 2013 van abandonar les
comarques gironines 1.502 persones, un 41,7% més que les 1.060
que ho van fer l’any anterior.
Aquesta xifra és bastant superior a la mitjana de Catalunya, situada en prop d’un 33%. En el
conjunt del país, durant el 2013
van marxar a l’estranger 14.560
persones, gairebé 4.000 més que
el 2012. Per províncies, Girona és
una de les que més ràtio d’emigrats va registar: el 42%, que només és superat pel 47% de Tarragona. En canvi, supera el de Lleida –38%– i Barcelona –29%.
Un total de 79.306 espanyols va
emigrar a l'exterior el 2013, gairebé un 40 % més que els que ho van
fer el 2012. Un total de 14.560
persones van marxar de Catalunya, davant els 10.957 catalans
que havien emigrat el 2012.
Aquestes dades ﬁguren en una
resposta del Govern espanyol al

Paneque demana
a Puigdemont que
defensi els afectats
pel copagament
del tercer sector
GIRONA | DdG

La candidata del PSC a l’alcaldia
de Girona, Sílvia Paneque, reclama
a l’Ajuntament que es posi al costat
dels afectats de la residència Mifas
i reclami a la Generalitat que reconsideri el copagament dels usuaris dels centres del tercer sector per
adaptar-los a la seva realitat social.
Segons recorda Paneque, el president català, Artur Mas, va emetre
una ordre a l’abril, sense passar
pel Parlament, on revisava els criteris del càlcul del copagament en
funció dels estalvis, el patrimoni i les
indemnitzacions, i rebaixava de la
part de la pensió destinada a despeses de 197 a 132 euros.
Paneque indica que, a partir d’aquest nou criteri, un usuari que, per
exemple, hagi rebut en herència
l’habitatge de la seva família, es pot
trobar havent de pagar una quota
que sobrepassa els seus ingressos
com a treballador d’una entitat del
tercer sector. «Demanem a la Consellera de Benestar que entengui
que ha de canviar els criteris perquè
s’escapen del sentit comú més elemental. I demanem a Puigdemont
que aparegui, actuï i entengui que
la defensa dels gironins afectats
per aquesta mesura és una obligació», aﬁrma.

parlamentari socialista Miguel
Ángel Heredia, que es va interessar pels espanyols que van deixar
el país el 2012 i 2013.
La resposta del Govern reﬂecteix

que l'emigració va augmentar a totes les províncies espanyoles i va
ser Madrid la comunitat més afectada, amb 19.396 persones, quan
el 2012 n’havien marxat 14.173.

La xifra de gironins que va
abandonar la província el
2013 és superior a la mitjana
catalana, que és del 33%

D'Andalusia se'n van anar 8.712
habitants, 1.611 més que el 2012,
en especial de Màlaga (2.498
d'ells) i Sevilla (1.856). Van abandonar la Comunitat Valenciana el

2013 un total de 8.345 persones,
4.447 d'ells de València i 3.100
d'Alacant. De Galícia en van sortir l'any passat 5.166 persones,
però va experimentar un augment menor que el de la resta de
les comunitats, ja que el 2012 se'n
van anar 4.212. En el cas de les Canàries, es va passar de 2.905 emigrants el 2012 a 4.476 en l'últim
exercici del qual hi ha dades, en
aquest cas, provisionals.

