
Totes les comarques 
de Lleida registren un  
saldo migratori positiu 
durant l’any 2018
El Segrià és la que experimenta més 
creixement amb 2.265 persones
Lleida
REDACCIÓ
Totes les comarques de Lleida 
van tenir un saldo migratori posi-
tiu durant l’any 2018, és a dir, que 
van rebre més població de la que 
se’n va anar, segons dades facili-
tades ahir per l’Institut d’Estadís-
tica de Catalunya (Idescat). A la 
comarca de l’Alt Urgell, el saldo va 
ser positiu en 83 persones; a l’Alta 
Ribagorça, en 31; a la Val d’Aran, 
en 129; a les Garrigues, en 198; i 
a la Noguera, en 299.

A la comarca del Pallars Jussà 
el saldo va ser positiu en 138; al 
Pallars Sobirà, en 42 i al Pla d’Ur-
gell, en 196.

A la comarca de la Segarra el 
saldo migratori va ser positiu 
l’any 2018 en un total de 291 per-
sones; a la comarca del Segrià el 
saldo va ser positiu en 2.265; al 
Solsonès, en 169 i a l’Urgell, en 
612.

La comarca lleidatana que va 
experimentar un creixement més 
important del saldo migratori va 
ser el Segrià, on l’any 2018 va ser 
positiu en 2.265 persones.

En un altre ordre de coses, el 
saldo migratori de Catalunya amb 
la resta d’Espanya l’any 2018 va 
ser negatiu (-2.689 persones), fet 
que no es donava des del 2013. 
Segons l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (Idescat), els intercan-
vis migratoris amb la resta d’Es-
panya van resultar de signe ne-
gatiu en 23 comarques, entre les 

quals destaquen el Barcelonès 
(-1.020), el Vallès Occidental 
(-680) i el Baix Llobregat (-616). 
D’altra banda, els saldos positius 
més elevats es van registrar a 
Osona (329 persones), la Garro-
txa (185) i el Segrià (134).

Per al conjunt de Catalunya, 
s’observa que la població de 20 a 
34 anys registra un saldo migrato-
ri amb la resta d’Espanya de signe 
positiu (3.891 persones), mentre 
que la resta de grups d’edat pre-
senten saldos de signe negatiu. 

Per nacionalitat, la població de 
nacionalitat espanyola registra un 
saldo negatiu amb la resta d’Es-
panya (-4.369 persones), mentre 
que la població de nacionalitat 
estrangera té un saldo positiu de 
1.680 persones.El saldo migratori 
de signe negatiu entre Catalunya 
i la resta d’Espanya és el resultat 
d’haver registrat més emigra-
cions (53.042) que immigracions.

L’AECC–Catalunya contra el Càn-
cer de Lleida, el Centre d’Inter-
pretació de la Pedra Seca de 
Torrebesses i l’Ajuntament de 
Torrebesses organitza, el pròxim 
22 de setembre, la primera 
caminada aecc en Marxa en 
aquest municipi del Segrià.  La 
ruta, que serà d’uns 11 quilòme-

tres aproximadament, servirà 
per conèixer les diferents cons-
truccions de pedra seca del mu-
nicipi de Torrebesses. Aquesta 
tècnica constructiva ha estat de-
clarada Patrimoni Immaterial de 
la UNESCO. L’objectiu de la cita 
és potenciar l’esport juntament 
amb la solidaritat.

Torrebesses organitza una 
caminada contra el càncer 
el dia 22 de setembre

Un total de 455 empleats de 
CaixaBank s’han graduat en 
el Màster en Negoci Banca-
ri i Gestió i assessorament de 
clients impartit per la Barcelo-
na School of Management de la 

UPF. Aquesta titulació, pionera a 
Espanya, està dissenyada per a 
professionals del sector bancari 
i els ofereix formació d’alt nivell. 
Set dels empleats que han acon-
seguit la titulació són de Lleida.

Caixabank forma empleats 
en assessorament a clients
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El subdelegat del Govern a Lleida, 
José Crespín, va visitar ahir les de-
pendències de l’Institut Nacional 
de la Seguretat Social (INSS), si-
tuades al carrer Jordi Cortada de 
Lleida, on va mantenir una reunió 
de treball amb la seva directora 
provincial. La reunió de treball 
amb l’INSS forma part d’una no-
va ronda de visites endegada pel 
subdelegat del Govern amb l’ob-
jectiu de seguir de prop la ges-
tió dels serveis que depenen de 
l’administració estatal. Crespín va 
aprofitar la visita per saludar al 
col·lectiu de treballadors.

En el decurs de la reunió, es 
van abordar qüestions relacio-
nades amb l’evolució en la gestió 
de diferents àrees de l’INSS. En 
aquest sentit,  i segons les dades 

facilitades per la direcció provin-
cial, la pensió mitja a la província 
de Lleida s’ha incrementat en un 
5,8% en el darrer any. Actual-
ment, i segons les mateixes da-
des, Lleida compta amb prop de 
99.500 pensionistes (jubilació, 
viudetat, orfandat, incapacitat 
permanent). El pagament men-
sual del conjunt de pensions en 
vigor a Lleida puja al voltant de 

La pensió mitja a Lleida 
s’incrementa un 5,8 per  
cent en el darrer any

86,7 milions d’euros.
José Crespín va assegurar que 

“el sistema de la Seguretat Social 
és una peça clau del nostre Estat 
del Benestar” i va valorar positi-
vament aquestes dades perquè 
“en un any hem revertit la situa-
ció al passar de l’amenaça de les 

retallades, a un creixement del 
gairebé el 6% que és la garantia 
de cohesió social per a les clas-
ses més febles i per al conjunt del 
país”. El subdelegat del Govern 
continua avui aquesta ronda de 
visites de treball a la demarcació 
de carreteres de l’Estat a Lleida.
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La demarcació 
compta 

amb 99.500 
pensionistes 

Atorguen 
ajudes al 
projecte “De 
la Terra al 
Plat”
El Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca de la Gene-
ralitat ha aprovat la resolució 
de les sol·licituds d’ajut dels 
projectes estratègics dels grups 
d’acció local de Catalunya. En 
el cas del Consorci GAL Alt Ur-
gell – Cerdanya es va sol·licitar 
pressupost per dos projectes: 
per una banda, es va optar per 
donar continuïtat al ja existent 
“Mengem d’Aquí” i per altra 
banda, fer néixer un nou pro-
jecte sota el nom “De la Terra 
al Plat”. Totes dues iniciatives 
abasten les comarques de l’Alt 
Urgell i la Cerdanya.
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