
La primera tinent d’alcalde, Marta Camps, acompanyada del regidor de Joventut, Oriol 
Yuguero, ha presentat aquest dilluns als veïns i veïnes de la zona compresa dins del Pla de 
Barris Portal de la Magdalena-Noguerola un primer esbós del disseny de la plaça de davant de 
l’Auditori Municipal Enric Granados amb el qual els tècnics municipals han començat a 
treballar. L’objectiu de la trobada és que el veïnat pugui aportar els seus suggeriments i 
opinions respecte a aquesta primera proposta.

Aquest espai, que actualment està ocupat per un aparcament, té una superfície de 3.000 
metres quadrats, en els quals es contempla que 600 m2 estaran destinats a una àrea de 
vegetació, 120 m2 a una àrea amb nou arbrat, 80 m2 a una àrea d’aigua, així com una zona 
en la qual s’ubicaria una nova zona amb jocs infantils. A més, s’instal·laria nou enllumenat, tant 
incorporat al paviment com aeri, així com nou mobiliari urbà.

La proposta també preveu que hi hagi dues àrees d’encotxament per als usuaris tant de 
l’Auditori com del Conservatori: una situada al carrer La Parra i una altra al carrer Salmerón.
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L’espai, que actualment està ocupat per un aparcame nt, té una superfície de 3.000 metres quadrats que tindria zona 
verda i d’aigua, una àrea de jocs infantils, nou en llumenat, arbrat i mobiliari urbà
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Aquest projecte està inclòs dins de les actuacions previstes en el Pla de Barris Portal de la 
Magdalena-Noguerola. A més, el Pla General preveu la creació d’una gran plaça o espai verd 
en aquest indret.
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