
El BBVA destaca que la 
licitació pública a Lleida el 
2019 augmenta un 86%
L’entitat preveu un creixement de l’economia 
catalana del 2,2% enguany i del 2% en el 2020

El 2018 fou un mal any per a la 
licitació d’obra pública a les co-
marques de Lleida, però sembla 
que la situació s’està reconduint 
en els primers mesos d’aquest 
any 2019. BBVA Research va 
presentar ahir a Barcelona l’in-
forme “Situació Catalunya” refe-
rent al primer semestre del 2019. 
Aquest exposa que l’obra pública 
va créixer a totes les demarca-
cions catalanes el 2018 excepte 
a Lleida, on el retrocés va ser del 
16,7%, després de l’increment 
del 6,4% en l’any 2017.

Així mateix, l’informe expo-
sa que l’inici del 2019 es mostra 
positiu i les dades assenyalen 
que s’estaria observant una no-
va acceleració de l’obra pública a 
Catalunya. En els quatre primers 
mesos de l’any en curs l’import 
en licitació d’obra pública a Lleida 
ha augmentat un 86%, un 72,3% 
a Tarragona, un 70% a Barcelona i 
un 47,7% a Girona.

L’estudi del BBVA Research, 
que recull l’estat actual i les pers-
pectives de l’economia catala-
na, va ser donat a conèixer per 
l’economista en cap a Espanya de     
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BBVA Research, Miguel Cardoso, i 
el director territorial de BBVA, Xa-
vier Llinares.

VENDA D’HABITATGES

L’informe també analitza la 
venda d’habitatges. En aquest 
sentit durant el 2018 a Lleida el 
creixement es va intensificar fins 
un 16,5%. En total es van vendre 
un total de 4.616 habitatges.

Pel que fa al preu de l’habitat-
ge i segons les taxacions recollides 
pel Ministeri de Foment, el preu 
va augmentar el 2018 en un 5,3% 
a Catalunya. L’increment el liderà 

Barcelona, mentre que a Lleida es 
mantingué estable. A la ciutat de 
Lleida es va registrar una revalo-
rització de l’habitatge en un 4,9%.

Pel que fa al 2019, els preus 
de l’habitatge a Lleida s’han con-
tret un 1,0%, segons l’informe del    
BBVA.

BBVA Research preveu que el 
PIB (Producte Interior Brut) de Ca-
talunya segueixi incrementant-se 
en els pròxims dos anys, aconse-
guint taxes de creixement al vol-
tant del 2,2% el 2019 i del 2,0% el 
2020.

De complir-se aquestes previ-

sions, Catalunya completaria sis 
anys consecutius de creixement. 
Així mateix en el bienni podrien 
crear-se uns 126.000 llocs de tre-
ball i la taxa d’atur se situaria per 
sota del 10% al final del 2020.

No obstant això, la recuperació 
de l’ocupació és heterogènia en 
termes territorials. Així, en el pri-
mer semestre de 2019, s’observa 
un major dinamisme a Barcelona 
mentre que a la resta de l’àrea 
metropolitana i a la resta de Cata-
lunya continua desaccelerant, re-
marca l’estudi presentat ahir pel 
BBVA a Barcelona.
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El ministre Ábalos 
tancarà la Trobada 
Empresarial al 
Pirineu a la Seu

Aquest divendres a les 19.30 
hores, el ministre de Foment 
en funcions del Govern espan-
yol, José Luis Ábalos, farà la 
cloenda de la 30a edició de la 
Trobada Empresarial al Pirineu, 
una de les trobades econòmi-
ques amb més participació de 
Catalunya, que enguany espera 
reunir uns sis-cents empresaris 
catalans a la Seu d’Urgell du-
rant els dies 6 i 7 de juny. 

Les vendes de 
cotxes nous a 
Lleida al maig 
foren de 716

Les vendes de turismes i tot 
terrenys nous a les comarques 
a Lleida durant el passat mes 
de maig van arribar a les 716, 
front a les 742 del mateix mes 
de l’any anterior. Per tant s’ha 
registrat una caiguda del 3,5%.
Del total de 716 vendes a Llei-
da, 532 corresponen a compres 
de particulars i 176 per part 
d’empreses, segons dades de 
les patronals del sector.

La setena edició programa d’Edu-
cació Financera a les Escoles 
(EFEC), impulsat per l’Institut 
d’Estudis Financers (IEF) junta-
ment amb els departaments de 
Vicepresidència, Economia i Hi-
senda de la Generalitat de Cata-
lunya ha clos amb la participació 
de 34 centres escolars de la de-
marcació de Lleida, cosa que su-
posar gairebé la meitat (el 47,2%) 
dels centres educatius de la pro-

víncia. Al llarg de l’edició d’en-
guany s’han celebrat un total de 
214 tallers impartits per volunta-
ris de les entitats col·laboradores 
del programa a 1.343 alumnes de 
de 4t d’ESO a la demarcació de 
Lleida. 

Aquestes dades es van fer pú-
bliques ahir al llarg de l’acte de 
cloenda de la setena edició del 
programa a la demarcació de 
Girona, celebrat a l’Orfeó Lleida-

El 47% dels centres educatius  
de Lleida reben tallers 
d’educació financera

tà de la ciutat de Lleida. L’acte, 
conduit per la periodista Carolina 
Gili, va ser inaugurat pel director 
general de l’Institut d’Estudis Fi-
nancers, Josep Soler. 

ENTITAT DE REFERÈNCIA EN 
DIVULGACIÓ FINANCERA

L’Institut d’Estudis Financers 
(IEF) és una entitat de referència 
en la formació i divulgació ban-
cària i financera, creada per les 
entitats de crèdit de l’Estat més 
rellevants i per la Generalitat de 
Catalunya, per afavorir la compe-
titivitat, l’eficiència i la internacio-
nalització del sector financer, així 
com la promoció de noves inicia-
tives.  FOTO: / La setena edició del programa es va clausurar ahir a Lleida
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