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El conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, i l’alcalde de Lleida, Àngel Ros,
han signat aquest dijous el conveni per al desenvolupament del tercer pla de
barris que es durà a terme a la ciutat
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, Joaquim Nadal, i l’alcalde de
Lleida, Àngel Ros, han signat aquest dijous el conveni per al desenvolupament del projecte
d’intervenció integral al barri del Portal de Magdalena-Noguerola. Lleida aconsegueix, així, el
tercer pla de barris de la ciutat, després dels de la Mariola i el Centre Històric, que hores d’ara es
troben en ple desenvolupament. En aquest sentit, el conseller Nadal ha assegurat que "Lleida és
un cas molt notable" pel fet d'haver assolit 3 plans de barri amb una inversió d'uns 40 milions
d'euros.
L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha assegurat fet notar que el barri de Magdalena-Noguerola es
beneficia de les actuacions del Pla Especial de l'Estació i d'aquest nou Pla de Barri. Alhora, ha
agraït les aportacions que els veïns de la zona per mitjà de les associacions han fet a la
configuració d'actuacions d'aquest nou pla.
Al pla de barris de la Magdalena-Noguerola, que es durà a terme fins al 2013, s'hi destinaran
12.077.774 € i el 50% de l'import el subvencionarà la Generalitat. En aquest sentit, durant aquest
any 2010, la Paeria iniciarà les primeres actuacions que contempla aquest nou pla de barris, entre
les quals cal destacar la instal•lació del nou ascensor a la plaça Sant Joan, que connectarà la
plaça amb el Canyeret i resoldrà els problemes d’accessibilitat que hi ha actualment. Sobre
aquesta actuació ja s’ha encarregat la redacció del projecte.
Una altra de les actuacions que es durà a terme durant aquest any serà la instal•lació de jocs
infantils a la plaça La Pau, que té un pressupost de 50.000 €. La Paeria té previst, a més, iniciar a
finals del 2010 la millora del carrer Vila Antònia en el marc del projecte de reurbanització del barri
de Noguerola, així com la millora del carrer Pi i Margall, en el tram comprès entre l’auditori
municipal Enric Granados i la plaça del Treball.
La resta d’actuacions que es contemplen dins d’aquest pla de barris, que té un termini d’execució
fins a l’any 2013, són la millora de la zona verda de la plaça de l’auditori municipal Enric
Granados, la millora i reforma de la rambla Ferran i Francesc Macià, el museu de la ciutat a les
Termes Romanes, l’espai Màrius Torres, la rehabilitació del centre cívic Democràcia, millora de les
telecomunicacions en edificis municipals, millora de la deixalleria del carrer del Nord, així com la
dinamització de la rambla Ferran i nombroses activitats socials, que també s’iniciaran aquest any,
per fomentar l’ocupació, la igualtat i la formació entre els veïns del barri .

