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La restauració de dos obradors de la Rambla Ferran 

ha permès fer-les visitables i el local també acollirà 

l’Oficina del Pla de Barris del Portal de la Magdalena-

Noguerola 

L’alcalde de Lleida, acompanyat del subdelegat del Govern a Lleida, José Ángel Flores, 
ha presidit la inauguració de la recuperació de les restes de les Adoberies del segle XIII, 
local en el qual s'ha habilitat també l'Oficina del Pla de Barris del Portal de la 
Magdalena–Noguerola. 

L’actuació en aquest solar, on es van localitzar restes en bon estat de les adoberies que 
daten del segle XIII i que servien per treballar la pell, ha consistit en l’arranjament de la 
planta soterrani i la planta baixa de l’edifici existent on es trobaven les antigues 
adoberies, i l’adaptació de l’espai per a la visita cultural i turística de les restes, així com 
per acollir l’Oficina del Pla de Barris del Portal de la Magdalena-Noguerola que atendrà 
les necessitats administratives, d’informació, etc dels veïns i veïnes de la zona, com ha 
explicat l'alcalde. 

La restauració de les Adoberies de Lleida, situades a la Rambla de Ferran, núm. 9 
s’emmarquen dins dels projectes finançats pel Fons Estatal d’Inversió Local 2009 amb 
un pressupost de 172.000 €. Aquesta actuació ha permès construir un espai 
d’informació, a l’entrada de les adoberies, i una passera que permet la comunicació 
entre l’espai d’entrada i l’interior de les adoberies per poder veure els espais perimetrals 
annexes. Aquesta passera passa pel mig de les restes i es recolza suspesa en l’estructura 
metàl•lica de l’immoble, com ha explicat la tinenta d'alcalde Marta Camps. 

Cal destacar que en un punt determinat unes escales permeten baixar al nivell de les 
restes i fer un recorregut més especialitzat. El projecte també ha inclòs la realització 
dels treballs de condicionament i restauració de les restes. 

Reunió informativa del nou Pla de Barris 

 

El paer en cap, acompanyat de la primera tinent d’alcalde, Marta Camps, ha presidit la 
primera reunió informativa del nou Pla de Barris Portal de la Magdalena-Noguerola, 
que ha anat dirigida a veïns i veïnes de la zona, agents socials, associacions i 
comerciants, entre altres. 

En el decurs de la reunió, s’ha explicat els projectes que s’emprendran amb aquest nou 
Pla de Barris, que té un pressupost de 12.077.774, finançats al 50% per la Paeria i la 
Generalitat. Algunes d’aquestes ja han estat executades, com la millora del carrer Lluís 
Roca o la instal•lació de nous jocs infantils a la plaça de la Pau, i altres ja estan en 



licitació com són la reurbanització del carrer Vila Antònia i la instal•lació d’un nou 
ascensor a la plaça Sant Joan que millorarà l’accessibilitat de la zona. 

Altres actuacions destacades que es duran a terme fins al 2013 són la reurbanització del 
barri de Noguerola, la millora de l’entorn de la plaça de l’Auditori, la reforma de la 
rambla Ferran i l’avinguda Francesc Macià, el Museu de la Ciutat a les Termes 
Romanes, l’espai Màrius Torres; altres actuacions de caire més sostenible com la 
instal•lació d’ascensors, la millora de les telecomunicacions, la millora de 
l’accessibilitat del segon tram del carrer Pi i Margall o la millora de la minideixalleria 
del carrer Nord. En l’àmbit social es duran a terme diferents programes d’igualtat 
d’oportunitats per a les dones, foment laboral i formació ocupacional, acollida 
nouvinguts i mediació social comunitària, promoció de la participació ciutadana, així 
com la dinamització comercial de la nova rambla Ferran. 

 

 

 

 
 

 
 
Es pot fer un recorregut a nivell de les restes 
 


