
La 1a tinent d'alcalde i regidora d'Urbanisme, Marta Camps, acompanyada del responsable del 
Pla de Barris, Guillermo Hervera, ha presidit aquest dijous el Comité d'avaluació i seguiment 
del Pla de Barris Portal de la Magdalena-Noguerola en què ha fet un repàs de les actuacions 
que s'han realitzat durant aquests darrers mesos, així com els projectes que s'estan posant en 
marxa. En aquest sentit, Camps ha destacat que el Pla de Barris de Noguerola arriba gairebé 
al 16% d'execució amb una inversió realitzada de prop d'1,9 milions d'euros en els últims 3 
anys.

Camps ha lamentat, però, que l'esforç econòmic l'estigui duent a terme actualment 
l'Ajuntament en Lleida en solitari, ja que la Generalitat té aturada la inversió econòmica en els 
plans de barri i, a més, sense cap calendari de pagament de futur, però tampoc cap garantia 
de pagament dels més de 5 milions d'euros que deu a la Paeria des del 2010 d'actuacions ja 
executades. (arxiu de so)

La 1a tinent d'alcalde ha explicat a tots els membres que formen el comité les actuacions que a 
curt i mig termini té l'Ajuntament de Lleida en el marc del Pla de Barris Portal de la Magdalena-
Noguerola, com és el concurs d'idees per a la dinamització socioeconòmica de la Rambla 
Ferran, la realització del projecte durant l'any que ve, així com el de la plaça de l'Auditori, que 
està en procés de participació ciutadana (a través del portal Participa) perquè els veïns i veïns 
puguin aportar idees i la reforma de la plaça Sanaüja, carrer del Riu i General Brito.
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L'Ajuntament de Lleida, a través de l'Empresa Munic ipal d'Urbanisme, hi ha destinat prop d'1,9 milions  d'euros en 
els útltims 3 anys, malgrat l'aturada econòmica per  part de la Generalitat
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Camps ha recordat actuacions molt importants que ja s'han dut a terme com la reforma de la 
Baixada de la Trinitat, l'ascensor de Sant Joan, la recuperació dels porxos de la plaça Paeria, 
el nou aparcament per a motos al carrer Nord o la reurbanització del carrer Vila Antònia i la 
creació d'una nova plaça al final del carrer amb l'avinguda del Segre.

El Pla de Barris Portal de la Magdalena-Noguerola té un pressupost de 12.077.774,00 €.
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