
 

 

 

Nota de premsa 
 
 

L’entitat financera construirà 166 pisos a la ciutat destinats a joves de 18 a 35 anys i 
a persones més grans de 65 

 
 

 "la Caixa" i l’Ajuntament de Lleida col·loquen la 

primera pedra de les promocions al barri de 

Copa d’Or i Magraners que sumen un total de 

166 habitatges de lloguer assequible 
 

 

• L’entitat inicia així les obres de construcció de les seves promocions a 

Lleida, al barri de Copa d’Or amb 116 habitatges i al barri de Magraners 

amb 50. Ambdues sumaran un total de 166 habitatges per al municipi, i 

es complirà així l’objectiu d’un mínim de 150 immobles establert en el 

conveni marc signat entre l’Obra Social "la Caixa" i l’Ajuntament de 

Lleida el març de 2006.  

 

• Les dues promocions de Lleida formen part dels 4.000 immobles que es 

preveu construir a tot l’Estat fins al 2012 i dels quals ja se n’han lliurat 

més de 1.500.    

 

• Els nous pisos tindran una superfície d’uns 50 metres quadrats i 

s’adjudicaran mitjançant sorteig davant notari per una renda de lloguer 

mensual inferior al preu establert per als habitatges de protecció oficial 

(HPO). 

 

 

Lleida, 7 d’octubre de 2009. – L’alcalde de Lleida, Àngel Ros; el delegat general de 
"la Caixa" a Lleida, Enric Pujol, i el conseller delegat d’Habitatge Assequible de 
l’Obra Social "la Caixa", Jaume Cabré, han col·locat avui la primera pedra de dues 
promocions que sumen un total de 166 habitatges en règim de lloguer assequible en 
aquest municipi. 
 
La primera promoció està situada al barri Copa d’Or, una zona d'expansió de la 
ciutat perfectament comunicada, a prop del centre, i es destinarà a dos dels sectors 



de població amb més dificultats en aquest àmbit: els joves de 18 a 35 anys i les 
persones més grans de 65. 
 
La segona promoció està al barri de Magraners i consta de 50 habitatges. 
 
Tots els pisos comptaran amb plaça d'aparcament i traster, tindran una superfície útil 
d'aproximadament 50 m² ii els preus de lloguer seran inferiors al del mercat 
d’habitatges de protecció oficial (HPO). 
 
Aquesta primera pedra representa un pas endavant en la col·laboració entre 
l'Ajuntament de Lleida i l'Obra Social "la Caixa" iniciada el 17 de març del 2006, quan 
es va signar un acord marc per a l'establiment d'un parc d'habitatges de lloguer 
assequible al municipi.  
 
Com a la resta de promocions del programa d'Habitatge Assequible de l'entitat, les 
dues edificacions de l'Obra Social "la Caixa" a Lleida es construiran segons uns 
criteris i unes tecnologies respectuosos amb el medi ambient i amb la intenció de 
facilitar l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda.  
 
Els contractes d'arrendament seran per un període inicial de cinc anys, renovables 
en cas de continuar complint amb els requisits de la normativa de protecció oficial.  
 
Els interessats en accedir a uns d'aquests habitatges hauran d'estar inscrits en el 
Registre de sol·licitants de l'Oficina Local d'Habitatges i estar empadronats al 
municipi de Lleida, amb una antiguitat mínima de dos anys. 
 
 
Cinc anys del programa d’Habitatge Assequible per a joves, gent gran i 

famílies 

 
"la Caixa" edificarà més de 4.000 immobles arreu de l’Estat fins al 2012 en el marc 
del programa d’Habitatge Assequible de l’Obra Social, la qual cosa representa una 
inversió de 570 milions d’euros.  
 
La primera part de la iniciativa, adreçada als joves i a la gent gran, es desenvolupa 
en tres fases que sumen més de 3.000 pisos. Els sòls emprats procedeixen, en 
alguns casos, d’acords amb els ajuntaments. Actualment s’han lliurat un total de 
1.530 habitatges i està previst lliurar-ne 600 més durant els anys 2009 i 
començaments de l’any 2010.  
 

El programa està construint 1.000 habitatges més destinats a famílies, 
obtinguts a partir d’acords assolits amb promotors arran de la crisi. D’aquesta 



manera l’entitat financera posa els seus actius immobiliaris al servei de l’Obra 
Social amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats dels ciutadans. 
Un compromís amb les necessitats socials  

 
El foment de l’ocupació entre col·lectius desfavorits, l’atenció a les persones amb 
malalties avançades i els seus familiars, la promoció de la vacunació infantil en els 
països amb rendes baixes i la concessió de microcrèdits socials o financers a través 
de MicroBank són, juntament amb el programa de superació de la pobresa infantil, 
CaixaProinfància, algunes de les prioritats estratègiques de l’Obra Social per al 2009. 
L’objectiu fonamental: donar oportunitats a les persones.  
 
 

Per ampliar aquesta informació: 

Departament de Comunicació. Obra Social "la Caixa" 

Neus Contreras – 93 404 60 73 / 619 14 63 30 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 

Albert Hortal – 973 72 72 38 
Sala de premsa multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 


