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DISTRIBUCIÓ DE L’OCI NOCTURN A LA CIUTAT DE GIRONA

Aquesta anàlisi pretén donar una visió de la distribució i la tipologia de l’oci

nocturn a la  ciutat de Girona en l’actualitat. Les fonts han estat principalment

les bases de dades de què disposa l’Ajuntament de Girona, que s’han analitzat

per tractar de veure la distribució espacial i temporal de l’oci nocturn a la ciutat,

així com la tipologia del mateix.

Aquestes fonts són la base de dades de l’Impost d’Activitat Econòmica (IAE), la

base de dades de les llicències d’activitats i la base de dades de les terrasses i

la de les carpes. Així mateix s’ha utilitzat la base del Padró Municipal

d’Habitants del 2003, per a l’anàlisi de la distribució de la població en relació a

l’oci nocturn.

S’entén per oci nocturn aquelles activitats lúdiques que es duen a terme més

enllà de les 22:00 hores. Aquestes activitats s’han tipificat segons la normativa i

els diferents horaris de tancament de les activitats:

1.- Bar: l’horari de tancament màxim és a les 2:30 de la matinada*

2.- Bar-restaurant: l’horari de tancament màxim és a les 2:30 de la matinada*

3.- Restaurant: l’horari de tancament màxim és a les 2:30 de la matinada*

4.- Bar Musical/cafè cantant: l’horari de tancament màxim és a les 2:30 de la

matinada, amb la diferència que aquests poden tenir fil musical, amb un volum

de música que pot ser superior als 70 decibels

5.- Discoteca/Sales de ball/Sales de festa amb espectacle/Cafès concert:

l’horari de tancament màxim és a les 4:30 de la matinada

6.- Multicinemes i espai d’oci: l’horari de tancament màxim és a la 1:30 de la

matinada

7.- Jocs d’atzar (casinos/bingos): l’horari de tancament va de les 2:00 a les 5:00

de la matinada segons tipologia.

L’horari establert es podrà prolongar per un període de mitja hora la nit de

divendres, dissabte i vigília de festius



*Les 2:30 és l’horari màxim de tancament, però molts bars i restaurants

tanquen abans.

De l’IAE se n’ha extret les tipologies d’activitat que poden tancar més enllà de

les 22:00 hores. S’ha treballat amb dades del 2002, per tant hi mancaran les

del 2003. Aquestes dades s’han depurat i s’han emplaçat a l’edifici que els

pertoca.

De la base de les llicències d’activitats (classificades i inòqües) donades a

l’Ajuntament des de 1985 fins el 2003, se n’ha extret també les tipologies

vàlides per l’anàlisi. Aquesta és una base de les llicències atorgades, per tant

no s’hi entren les baixes o les activitats que es donen de baixa. Així es depuren

buscant duplicats de les activitats en un mateix local i es complementen amb la

base de l’IAE, ja que hi ha activitats que van començar abans del 1985.

Aquestes també s’emplaçen a l’edifici que els pertoca.

El fet que s’emplacin les activitats a l’edifici que els pertoca i no al local (per la

impossibilitat de representar-lo gràficament) fa que la superfície que es veu

representada cartogràficament no correspongui necessàriament amb la

superfície real del local.

En ambdós casos, les tipologies d’activitat s’han hagut d’adequar a les

definides en un principi, ja que cada base de dades definia unes tipologies

pròpies.

Les bases de les terrasses i les carpes de la ciutat es representen també

gràficament segons les bases de l’Ajuntament. Tot i que algunes tenen llicència

per obrir tot l’any, la majoria, i així també les carpes d’estiu ubicades a la

Devesa, concentren la seva activitat de maig a setembre.

Paral·lelament, s’ha calculat el número d’habitants per illa, per tal de poder

comparar la distribució de les activitats lúdiques amb la distribució de la

població.



Descripció de les dades resultants

A la ciutat hi ha en total les activitats que s’observen a la taula següent, segons

les diferents tipologies:

CODI DESCRIPCIO NUMERO
1 BAR 353
2 BAR RESTAURANT 71
3 RESTAURANT 157
4 BAR MUSICAL 20
5 DISCOTECA 7
6 MULTICINEMES 5
7 JOCS D'ATZAR 4

TERRASSES 46
CARPES 3

Si s’observa la distribució del total de les activitats d’oci a la ciutat per sectors,

es veu una concentració de les activitats especialment als sectors de l’Eixample

Nord, seguits pel Barri Vell, el Mercadal i l’Eixample Sud. També, però en

menys quantitat, trobem activitats d’oci a Pedret, Pont Major i Santa Eugènia.

La resta de sectors també s’hi ubiquen algunes d’aquestes activitats, però ja

amb menys quantitat, com podem veure en el plànol que hi ha a continuació.





Si es calcula l’índex de les activitats d’oci per la població (activitats

d’oci/població*100) per cada sector, es pot analitzar la distribució de les

activitats per sector en relació a la població que hi resideix. Així, es poden

diferenciar dues tipologies de comportament en els sectors amb un índex

d’activitat alt, com es pot veure a la taula i al plànol que seguiexen:

BARRIS SECTORS ACTIVITAT POBLACIO ACTIV_P
SUD AVELLANEDA 5 151 3,3112582
CENTRE BARRI VELL 84 2634 3,1890660
SANTA EUGÈNIA CAN GIBERT 18 6193 0,2906507
CENTRE CARME 19 2913 0,6522485
OEST DOMENY NORD 1 615 0,1626016
OEST DOMENY SUD 5 165 3,03
EIXAMPLE EIXAMPLE NORD 172 18950 0,9076517
EIXAMPLE EIXAMPLE SUD 74 15789 0,4686
EST FONT DE LA PÓLVORA 3 1966 0,1525940
OEST FONTAJAU 12 2102 0,57
EST GAVARRES 0 0
OEST GERMANS SÀBAT 1 579 0,1727115
SANTA EUGÈNIA HORTES 0 0
SUD LA CREUETA 0 228 0
MAS XIRGU MAS XIRGU 15 25 60
CENTRE MERCADAL 59 2606 2,2640061
SUD MONTILIVI 14 4461 0,3138309
MONTJUÏC MONTJUÏC 0 2417 0
NORD MUNTANYA DE CAMPDORÀ 0 0
SUD PALAU 7 3767 0,1858242
EST PEDRERES 0 0
NORD PEDRET 22 828 2,6570048
NORD PLA DE CAMPDORÀ 0 0
NORD PONT MAJOR 30 2500 1,2
EST SANT DANIEL 1 563 0,1776198
EIXAMPLE SANT NARCÍS 3 906 0,3311258
OEST SANT PONÇ 9 608 1,4802631
SANTA EUGÈNIA SANTA EUGÈNIA 33 7150 0,4615384
OEST TAIALÀ 12 3801 0,3157063
EST TORRE GIRONELLA 1 348 0,2873563
EST VILAROJA 13 1181 1,1007620





Si es compara aquest índex amb l’índex mitjà de Girona, que és 0,74 (617

activitats/83446 habitants = 0,74, és la mitjana), es pot observar que els sectors

que estan per sobre la mitjana de la ciutat són també els sectors que s’han

comentat abans amb un índex d’activitat alt.



Per tipologies d’activitats d’oci, també s’observen comportaments diferents en

el conjunt de la ciutat.

De bars se’n troben per tota la ciutat, menys a les zones més residencials com

Montjuïc i Palau, però se’n pot trobar una més gran concentració als barris del

Centre i l’Eixample. En aquests bars del centre de la ciutat és on es concentra

el número més gran de terrasses al carrer a l’estiu.

Els restaurants també tenen un comportament dispers, igual que els Bars-

restaruants, ja que se’n poden trobar per tota la ciutat, però especialment als

barris del Centre i l’Eixample.

Els Bars Musicals es restringeixen quasi (tret d’un parell a l’Eixample Sud) als

sectors de l’Eixample Nord, el Mercadal, el Barri Vell i Pedret. Així com les

carpes de la Devesa, que són tres carpes que es situen dins el parc i que

concentren la seva activitat de maig a  setembre.

Les discoteques i sales de ball, o locals que poden tancar fins les 4:30 de la

matinada i que poden tenir un volum de música dins el local superior als 70 db,

són un fet puntual a la ciutat, en trobem tres al sector de l’Eixample Nord, dues

a Pedret, i dues més a la perifèria de la ciutat, una al Mas Xirgu i una altra a

Domeny Sud, les de més recent obertura.

Els multicinemes i espais d’oci tenen un comportament semblant als de les

discoteques. En trobem tres al centre de la ciutat (Barri Vell, Mercadal i

Eixample Nord), un a Fontajau i un al Mas Xirgu, en zones que poden ubicar

grans multicinemes, espai d’oci i reserva d’aparcament.

La distribució dels jocs d’atzar s’observa que és puntual, ja que trobem tres

esapais, casinos i bingos, però també ubicats al Barri Vell, l’Eixample Nord i

Fontajau. L’activitat d’oci que apareix a Vila-roja és un saló recreatiu i de jocs.

















Per tant, les mesures de concentració d’activitats marquen dos àmbits

territorials diferents: el centre i la perifèria, amb activitats diferents i on la

població és qui determina les diferencies de densitat de les activitats respecte

la població, i una franja intermèdia amb un més baix índex d’activitat d’oci

nocturn. Per tipologies d’activitats d’oci, veiem que la zona del centre de la

ciutat, els barris del Centre i de l’Eixample, són els que concentren més número

d’activitats totals i particularment el gruix  dels bars musicals,  i el un gran

número de bars i restaurants. Alhora, aquesta és també la zona de la ciutat on

hi resideix més població.

La zona de la perifèria, d’altra banda, deu el seu alt índex d’activitat a que hi

resideix poca població, ja que acull un nombre no molt alt d’activitats d’oci,

normalment, les de més recent obertura, gran superfície i espai reservat a

aparcament.


