
 

 

 

Lleida obté el Pla de barris de Magdalena-Noguerola 

 

 

URBANISME I HABITATGE 

 

L'alcalde de Lleida agraeix el suport de la Generalitat amb la concessió del 
tercer pla per a la ciutat, l'única amb tres projectes d'aquestes característiques 
juntament amb Barcelona  

El govern de la Generalitat, per mitjà de la conselleria de Política Territorial i 
Obres Públiques, ha anunciat avui la concessió del Pla de barris de Portal de la 
Magdalena-Noguerola de Lleida. Lleida aconsegueix així el tercer pla de barris 
de la ciutat, després dels de La Mariola i el Centre Històric, en ple 
desenvolupament.  
 
L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha agraït el suport mostrat pel govern de la 
Generalitat al desenvolupament de la ciutat de Lleida amb la concessió del nou 
pla de barris: "El tercer pla de barris representa la forta aposta del govern de la 
Generalitat per la nostra ciutat, que ha inclòs la proposta feta des de Lleida 
entre les 10 ofertes que han estat acceptades en la convocatòria actual i vull 
agrair especialment el govern de la Generalitat i el conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques la seva aposta per les nostres terres".  
 
Ros ha dit que "avui és un gran dia per Lleida" i ha remarcat que el pla de 
barris permetrà, entre d'altres, reurbanitzar carrers de Noguerola, construir una 
zona verda a la plaça Auditori, posar en marxa el Museu a les Termes Romanes 
de Remolins o "l'impuls a la renovació de la Rambla Ferran amb una nova 
empempta perquè sigui un espai de passeig i comercial i una nova connexió del 
Turó de la Seu amb la plaça Sant Joan amb un sistema d'ascensor".  
 
Al pla de barris de la Magdalena-Noguerola s'hi destinaran 12,07 milions 
d'euros, el 50% de l'import el subvencionarà la Generalitat. El termini 
d'execució del pla és de l'any 2009 al 2013. 


