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Moció per confeccionar un mapa de la distribució socioeconòmica de 

Girona 

 

El gran repte polític del nostre temps, segurament, és combatre la desigualtat. 

Les xifres que ens ofereixen les institucions públiques, les entitats del tercer 

sector i els diversos organismes dedicats a aquesta tasca ens mostren un 

relleu social preocupant, injust i cada vegada més polaritzat en termes de 

riquesa. No és només una sensació, també són dades: sense anar més lluny, 

Intermon Oxfam va publicar un informe el gener passat on es reflectia que l’1% 

de la població mundial (70 milions de persones) acumulava per primer cop en 

la història recent més recursos que el 99% restant (7.000 milions de persones). 

 

A Catalunya, aquesta realitat no ens és aliena. Segons l’Idescat, si el 2008 el 

20% dels catalans tenien una renda 4’8 vegades superior a la del 20% més 

pobre, quatre anys després (2012) la diferència ja era de 6’5. L’índex de Gini, 

que mesura la desigualtat, s’ha incrementat a Catalunya de 0’294 a 0’326 punts 

-sobre 1-. Aquesta realitat és molt palpable a les viles i ciutats del nostre país, 

carrer a carrer, barri per barri. També a Girona. 

 

Per desgràcia, però, a la nostra ciutat no tenim dades empíriques sobre la 

sensació que ens aborda cada cop que la trepitgem: que existeix una geografia 

de la desigualtat evident, unes zones més riques i d’altres més pobres, que es 

troben molt pitjor ara que quan es va iniciar la crisi econòmica. Nosaltres 

creiem que el millor aliat per a la bona implantació de les polítiques públiques 

és la informació. El novembre de 2014 es va aprovar en aquest Plenari una 

moció que anava en un sentit similar a aquesta, de la qual no tenim 

coneixement de la seva execució. 

 

Per tot l’exposat, doncs, proposem a APROVACIÓ d’aquest plenari: 

 

1. Que s’estableixin, pilotat per la UMAT, diversos indicadors de caràcter 

socioeconòmic que es puguin anar mesurant periòdicament per veure’n 

l’evolució i actuar en conseqüència. 
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2. Que s’encarregui un estudi inicial, de caràcter exhaustiu, per conèixer en 

profunditat la situació social de Girona. 

3. Que a partir de les dades d’aquest estudi es confeccioni un mapa de la 

distribució socioeconòmica i demogràfica de la ciutat que ens pugui 

donar detalls de l’estructura de la pobresa a Girona i de la seva ubicació. 

4. Que a partir d’aquest estudi inicial es revisin els plans que té en marxa 

l’Ajuntament que facin referència al problema de la desigualtat. Alhora, 

demanem també que a partir d’aquestes dades es determinin o revisin 

les prioritats i actuacions d’aquells espais de concertació en què es 

treballa en línies estratègiques de futur, en especial l’Agència de 

Promoció Econòmica. 

 

 

 

 

 

Maria Mercè Roca i Perich 

Portaveu del grup municipal ERC-MES-AM 

 

 

Girona, a 9 de juliol de 2015 


