
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha presidit l’estrena de la reforma de la Baixada de la Trinitat 
que s’emmarca dins del marc del Pla de Barris Portal de la Magdalena-Noguerola. Aquesta 
actuació inclou també la restauració de la font del Governador. Segons ha indicat l’alcalde, la 
font data de 1789 –any de la Revolució Francesa-, i havia estat instal·lada a Gardeny. El 1975 
es va traslladar a l’actual emplaçament. Aquest element presentava algunes patologies 
habituals d’una obra realitzada amb pedra arenosa en un ambient caracteritzat per la 
presència d’humitat, entre altres. Per això, es va decidir restaurar-la en el marc de l’actuació. 
El paer en cap ha assegurat que amb l’actuació, que inclou un element patrimonial important 
de la ciutat, es dóna personalitat a aquesta part de l’Eix Comercial, recuperant un nou espai 
per als vianants i el comerç.
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L’alcalde de Lleida destaca que amb la reforma, que  inclou un element patrimonial important de la ciut at, es dóna 
personalitat a aquesta part de l’Eix Comercial, rec uperant un nou espai per als vianants i el comerç
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Foto 1. L'alcalde ha presidit la 

descoberta de la placa de la reforma 
de la Baixada de la Trinitat i la 

restauració de la font del Governador  
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Foto 2. Ros ha destacat la millora de 
l'espai, tant per als vianants com per 

al comerç  
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Tall de veu de l'alcalde, Àngel Ros, 
sobre l'estrena de la Baixada de la 

Trinitat i la restauració de la font del 
Governador (1,1 MB)  

 
Fotografia 1 amb major resolució (3,1 

MB) 
 

Fotografia 2 amb major resolució (2,2 
MB) 
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Una àmplia representació de la Corporació Municipal ha assistit a l’acte. Un cop s’ha descobert 
la placa i s’han fet els parlaments, s’ha donat pas a l’actuació del Banyetes, que ha amenitzat 
la festa.

La reforma de la Baixada de la Trinitat, en el projecte de la qual hi han participat els 
comerciants de la zona, ha consistit en substituir el paviment per lloses de granit com les que 
hi ha a l’Eix Comercial en el tram superior, concretament entre els carrers Carme i Blanquers, 
tot i que mantenint les escales, on s'hi han col·locat peces massisses de granit. També ha 
inclòs la reurbanització de tot el carrer, la col·locació de nou enllumenat i mobiliari urbà i la 
plantació d’arbrat.

Les obres, que s’han fet a través de l’Empresa Municipal d’Urbanisme, han estat adjudicades a 
l’empresa Biosca per un import de 207.728,79 €.
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