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La recerca en economia, indústria
i serveis a les comarques gironines
El Grup de Recerca en Economia lidera la investigació més
pròxima a l’entorn immediat de la Universitat de Girona.
Pretén donar resposta als nombrosos estudis que es plantegen des de les organitzacions econòmiques i empresarials i
les diferents institucions.
La recerca es divideix bàsicament en quatre àmbits: anàlisi de l’economia gironina en general, anàlisi de les hisendes públiques
locals, anàlisi econòmica del turisme i impacte econòmic sobre el
territori d’esdeveniments i institucions.
Pel que fa a l’anàlisi de l’economia gironina, investigadors del grup
elaboren de manera trimestral, per a la Federació d’Organitzacions
Empresarials de Girona (FOEG), un informe d’indicadors que retrata i analitza la situació cojuntural a les comarques de Girona.
També col·laboren o han col·laborat amb diferents ajuntaments i
institucions de les nostres comarques. La recerca en aquest àmbit
aporta resultats d’interès, com la constatació de l’existència d’un
alt nivell de preus a Girona en relació amb la resta de l’Estat que
erosiona el nivell superior de renda a les nostres comarques, o la
troballa que l’evolució de la productivitat i la competitivitat en
aquestes comarques ha tingut una deriva de molt negativa en els
darrers anys, de manera que resta en dubte el manteniment dels
alts nivells de vida dels quals hem gaudit fins ara. Actualment, s’està treballant en una metodologia per mantenir una estimació contemporània del producte interior brut (PIB) gironí.
En relació a les hisendes locals, els esforços se centren en l’estudi
de la provisió i el finançament de serveis públics en l’àmbit municipal. En aquest àmbit és rellevant l’argumentació aportada pel
nostre grup en el debat sobre el “minifundisme” municipal i sobre
la conveniència d’agrupar els municipis petits en entitats de població major. Les possibles economies d’escala en la provisió de molts
serveis públics depenen, en efecte, del nombre d’habitants, però
també del nombre de nuclis de població, una dimensió llargament
oblidada. Agrupar municipis en un de sol certament augmentaria
el nombre d’habitants, però també el de nuclis habitats, de manera que el resultat final sobre el cos de provisió de certs serveis
públics no és inequívoc. També destaquen els estudis sobre el
finançament municipal, especialment en el cas dels municipis (com
els turístics) que suporten un flux de població de fet (aquelles persones a les quals cal prestar serveis) molt superior al de població
de dret (conjunt de persones que, majoritàriament, paguen impostos al municipi). Actualment s’està treballant en l’anàlisi de les
perspectives econòmiques de les economies de muntanya.

ball de descomposició dels preus de l’oferta turística privada en els
seus diferents components (proximitat al mar, qualitat de l’entorn
natural, etc.), la qual cosa permet aportar
estimacions sobre, per exemple, el sobrepreu
que representa estar a primera línia de mar o
tenir piscina, una informació necessària per
prendre decisions d’inversió. Investigadors del
grup han dut a terme la recerca per contestar
una pregunta que interessava el Govern català: és inflacionista el turisme? O, dit d’una
altra manera, és el turisme una de les causes
que expliquen el diferencial d’inflació català (i
gironí)? Després d’una recerca empírica d’envergadura notable, la resposta (provisional,
per descomptat) és que per a un ventall ampli
de productes no hi ha diferències entre els
preus dels municipis turístics i no turístics. En
aquest àmbit (especialment pel que fa a les
interaccions del turisme amb l’economia i el
medi ambient), el treball es duu a terme
sovint conjuntament amb equips de recerca
d’altres disciplines i universitats (Centre
d’Estudis Avançats de Blanes, Universitat
Politècnica de Catalunya, Departament de
Geografia de la UdG, ESADE, Universitat
Rovira i Virgili).
En darrer terme, el grup també ha elaborat
estudis d’impacte econòmic d’institucions culturals. Destaquen els
estudis de l’impacte de la Fundació Gala - Salvador Dalí, de la mateixa Universitat de Girona o l’elaboració d’una guia de càlcul d’impacte d’esdeveniments i institucions culturals per al Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat. Alguns membres
del grup també han estimat els costos indirectes (és a dir, aquells que
no representen explícitament una sortida de diners) de la construcció de la interconnexió de la línia d’alta tensió a les comarques gironines.
Bona part dels projectes de recerca del grup s’han iniciat a partir de
contractes amb empreses i institucions i els resultats de les recerques
s’han acabat publicant en revistes científiques d’àmbit gironí, català,
estatal i internacional.

Repensem l'educació

El dia 4 de desembre es va presentar el manifest final de la Convocatòria Social per
l'Educació a Catalunya. El document recull la preocupació d'una colla d'entitats de la societat civil catalana i d'institucions públiques per la situació de l'educació a casa nostra. Des
de la revista Engega hem volgut afegir al debat les opinions de quatre professors de la UdG
especialment relacionats amb el món de l'educació
En el manifest, es constaten circumstàncies com les següents:
l'alt grau de fracàs escolar ens ha de moure a examinar els defectes del nostre sistema educatiu i de quina manera pot ser possible corregir-lo. En el debat hi han de participar directament els
agents educadors, però també cal que s'hi impliqui tota la societat, això sí, evitant la interferència d'interessos partidistes i corporativistes. La importància de l'educació ha de ser efectivament
reconeguda per les famílies, que han de poder conciliar la vida
laboral amb la familiar gràcies a polítiques públiques eficients

i flexibles, perquè reconèixer el valor de l'educació vol dir reforçar la inversió econòmica i social, a la vegada que es recupera
el prestigi dels mestres i la carrera docent. Veure el cost educatiu només com una despesa és menysprear l'educació i restarli importància. Al contrari, cal entendre-la com una inversió amb
vista al creixement econòmic.
Des de la revista Engega hem volgut afegir al debat les opinions
de Josep Maria Terricabras, Xavier Besalú, Meritxell Estebanell
i Paco Jiménez, i us les presentem a continuació.
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El grup també centra bona part dels seus esforços en la recollida i
anàlisi dels preus del sector turístic. Concretament, destaca el tre-

“S’elabora de manera trimestral, per a la
Federació d’Organitzacions Empresarials de
Girona (FOEG), un informe d’indicadors que
retrata i analitza la situació conjuntural a les
comarques de Girona.”

