
La producció de pisos 
a Lleida creix més          
del 150% fins al març
Al primer trimestre s’han iniciat un 
total de 128 habitatges nous
Lleida
REDACCIÓ

L’Associació de Promotors de Ca-

talunya va fer públic ahir el seu 

informe sobre conjuntura del 

sector corresponent al mes de 

maig d’enguany. En la publicació 

i amb les dades facilitades per                    

l’Agència de l’Habitatge corres-

ponents al primer trimestre de 

l’any, “es referma la consolidació 

d’un sector immobiliari que cons-

tata increments pronunciats de 

la producció d’habitatges a Cata-

lunya, afavorit per l’empenta de 

totes les províncies destacant en 

デWヴﾏWゲ ヴWﾉ;ピ┌ゲ ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ ヮWヴ ゲﾗ-

bre del 150% de les províncies de 

Lleida i Tarragona”.

Per demarcacions la situació 

ｴ; Wゲデ;デ ﾏﾗﾉデ ヮﾗゲｷピ┗;が ヮヴWゲWﾐ-

tant increments dels habitatges 

iniciats a totes elles. La província 

de Barcelona que és la més pro-

S┌Iピ┗; Yゲ ﾉ; ケ┌W ｴ; ｪ;┌Sｷデ Sげ┌ﾐ 
increment inferior i passa de ini-

ciar 2.746 habitatges en el pri-

mer trimestre de 2017 a 3.055 

Wﾐ Wﾉ ヲヰヱΒが ケ┌;ﾐピデ;デゲ ケ┌W ｴ; ヴW-

presentat un 11,3% d’increment 
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d’un període respecte a l’altre. La 

província de Girona amb 271 ini-

ciats representa un increment del 

26%, mentre que les províncies 

de Lleida i Tarragona amb 128 i 

ヲヰΑ ｴ;Hｷデ;デｪWゲ ｷﾐｷIｷ;デゲ ヴWゲヮWIピ-

vament, incrementen per sobre 

del 150% en comparació amb el 

mateix trimestre de l’any anterior.

En quant als habitatges acabats, 

el resultat pel total de Catalunya 

és de 1.565 habitatges, és a dir, 

┌ﾐ; ┗;ヴｷ;Iｷﾙ ｷﾐデWヴ;ﾐ┌;ﾉ ﾐWｪ;ピ┗; 
del -17,1%. 

La demarcació de Tarragona 

que és la que mostra un incre-

ment més pronunciat dels habi-

tatges iniciats, contràriament, és 

la disminueix més els habitatges 

acabats (-76,6%).

El dia 6 de juny les Aules d’Ex-

tensió Universitària de la Nogue-

ra de Balaguer i Menàrguens, 

organitzades des dels Serveis 

Socials del Consell Comarcal de 

la Noguera, van fer la segona 

ゲﾗヴピS; SWﾉ I┌ヴゲ ヲヰヱΑどヲヰヱΒが Wﾐ 

ﾉ; ケ┌;ﾉ ┗;ﾐ ヮ;ヴピIｷヮ;ヴ ヶヲ ;ﾉ┌ﾏ-

nes de les dos aules. La primera 

parada de la ruta va ser una vi-

sita guiada a la Seu d’Urgell pel 

centre històric, els voltants de 

la catedral, on els assistents van 

poder conèixer la història.

Visita cultural de les Aules 
Universitàries de la Noguera
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El president de la Generalitat, 

Quim Torra, serà l’encarregat 

d’inaugurar la 29a Trobada Em-

presarial al Pirineu que reunirà 

l’empresariat català a la Seu d’Ur-

gell durant dos dies, el 14 i 15 de 

juny, per debatre sobre el creixe-

ment sostenible de les compan-

yies en un context que avança de 

manera imparable i que genera 

mercats complexos i exigents. 

El president Torra farà la con-

ferència inaugural el divendres 

ヱヵ SW ﾃ┌ﾐ┞ ; ﾉWゲ Γくヰヰ SWﾉ ﾏ;プ Wﾐ 
el marc d’una de les trobades 

WIﾗﾐﾘﾏｷケ┌Wゲ ;ﾏH ﾏYゲ ヮ;ヴピIｷ-
pació de Catalunya que, enguany 

espera superar els 600 assistents 

de la passada edició. 

La jornada, que s’ha conso-

lidat com un esdeveniment de 

referència per a l’empresariat ca-

talà, reuneix ponències de prop 

de 20 professionals, empresaris 

ｷ SｷヴWIピ┌ゲ ﾏﾗﾉデ ヴWﾉﾉW┗;ﾐデゲく LWゲ 
ponències es desenvoluparan a la 

Sala Sant Domènec de la Seu.
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El President Quim Torra inaugura 

la Trobada Empresarial al Pirineu

Durant el passat mes de maig 

s’han registrat 1 concurs de cre-

ditors i 15 disolucions d’empre-

ses a la demarcació de Lleida, 

segons un estudi realitzat per 

Informa D&B.

El concurs de creditors per-

tany al sector del transport, 

mentre que la majoria de diso-

lucions corresponen al sector de 

ﾉ; Iﾗﾐゲデヴ┌IIｷﾙ ｷ Sげ;Iピ┗ｷデ;デゲ ｷﾏ-

mobiliàries.

Segons el mateix informe fet 

públic durant el dia d’ahir, du-

rant els primers cinc mesos de 

l’any s’han registrat a Catalun-

ya un total de 530 concursos i 

1.101 disolucions.

Lleida registra al maig un 
concurs de creditors i 15 
liquidacions d’empreses

L; ﾏﾗゲデヴ; SW デヴWH;ﾉﾉゲ SW ﾉげ;ヴピゲデ; 
català Tines, estarà exposada a 

la Sala Arts25400 durant tot el 

mes de juny. L’acte inaugural va 

tenir lloc ahir a l’Espai Macià. Un 

Iﾗヮ gﾐ;ﾉｷデ┣;S; ﾉげW┝ヮﾉｷI;Iｷﾙ SW ﾉWゲ 
obres de l’exposició, hi va haver 

un refrigeri de productes de la 

terra per als assistents a l’esde-

veniment.

L’Espai Macià de les Borges 
acull ‘El so de la pintura’
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