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Lleida és la segona ciutat espanyola que
ofereix millors condicions a l'hora de treballar,
segons explica un número recent de la
revista Actualidad Económica. Aquesta
mateixa publicació indica que, d'entre les
52 capitals de tot l'Estat, la ciutat catalana
lidera dos dels apartats que es qüestionaven
al llistat: "la conjuntura econòmica, social i
laboral", d’una banda, i "millor hàbitat, amb
salaris elevats, preu de l’habitatge raonable,
un baix índex de delictes i una elevada oferta
cultural i hospitalària", de l'altra.

Portada de la publicació.

LLEIDA, LA SEGONA
MILLOR CIUTAT DE
L’ESTAT PER
TREBALLAR-HI

Atur baix i salaris elevats
La revista ha donat a la ciutat un total de
518 punts dels 1.000 possibles. Una
puntuació que només ha estat superada
per Girona –municipi que lidera el rànquing–
per tan sols 7 punts. La capital del Segrià
destaca per ser una de les ciutats, juntament
amb Castelló, que menys aturats registren
sobre la població activa –cinc de cada cent–
o també per ser la ciutat amb l'índex d'oferta
de llocs de treball més elevat de tot l’Estat
espanyol.
A més, en aquest estudi també s'assenyala
que el salari mensual mitjà és el tercer més
elevat, de 1.424 euros, després dels de
Pamplona i Girona.

L’habitatge, dins de la mitjana
Tot i la pujada de preus en els darrers temps,
Lleida es troba dins de la mitjana pel que
fal al preu del metre quadrat en els habitatges
nous. Un lleidatà paga 27 euros més per
metre quadrat que la mitjana espanyola,
que, segons determina la Societat de Taxació,
se situa en 1.025 euros. No obstant això,
es troba lluny dels més de 2.000 euros que
es paga a Madrid, la ciutat més cara per
comprar-hi un pis nou.
Les oportunitats de l’AVE
Pel que fa a un dels esdeveniments que més
repercutiran en un futur pròxim, l'arribada
de l'AVE a la ciutat, el paer en cap, Antoni
Siurana, afirma en aquest informe que el
tren d'alta velocitat donarà mobilitat i
aproparà molt més Lleida a Barcelona, i que
fins i tot hi haurà gent que es plantejarà
comprar la seva casa en un lloc on la trobi
tres vegades més barata que a Barcelona.
Gran oferta cultural
Lleida és també reconeguda per la gran
oferta cultural que ofereix, un dels aspectes
que més influeixen en una persona a l'hora
d'escollir una feina, com també ho són un
bon entorn laboral, l'hospitalitat del lloc
d'acollida, o la climatologia, entre d’altres.

cursos
DONACIÓ A LLEIDA
DEL FONS
DOCUMENTAL DE
RAMON ARGILÉS

La família de l'arquitecte Ramon Argilés,
autor de la reforma de l'edifici de
l'Ajuntament, ha donat el seu fons
documental a la ciutat de Lleida. Antoni
Siurana, acompanyat dels fills de la
neboda de l'arquitecte, Lolita Argilés, han
formalitzat aquesta cessió en un acte
celebrat al saló de plens, amb la presència
de Pere Robert, president del Col·legi
d'Arquitectes de Lleida.
Segons l'acord, l’any 2004 la Paeria
organitzarà una exposició sobre les obres
fetes a l'edifici de l'Ajuntament, aprofitant
que a l'arxiu es conserva el projecte de
reconstrucció de l'immoble. L'any vinent
se celebrarà el 75è aniversari de la
remodelació que hi va dur a terme Argilés.

PREINSCRIPCIÓ A
L'ESCOLA DE BELLES ARTS
L'Escola Municipal de Belles Arts ha
obert el període de preinscripció per
als seus cursos monogràfics. Les
temàtiques que s’hi impartiran són
les següents:
- Ceràmica
- Serigrafia
- Oli i acrílics
- Taller de pintura
- Taller d'escultura
- Plàstica d'infants
- Fotografia
Per la seva banda, el president del Col·legi
d'Arquitectes de Lleida, Pere Robert, i
representants de la família Argilés han
signat un conveni de donació dels
documents del fons, que es dipositarà a
la seu d'aquest col·legi per passar a formar
part del conjunt de fons documentals
d'arquitectes lleidatans que s'hi conserven.
El Col·legi d’Arquitectes inventariarà la
documentació i en farà la corresponent
difusió.

Les dates de preinscripció són del
dia 2 al 20 de juny i cal fer-la a l'Escola
de Belles Arts en horari de 17.00 a
21.00 h.
Escola Municipal de Belles Arts.
Carrer dels Cavallers, 15 –edifici El
Roser–. 973 70 03 62
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