
 

Promenade Lleida posa a disposició de la Paeria 4 
milions d’euros pels vials de Torre Salses 

• Els promotors dipositen al notari els recursos econòmics i 
comuniquen l’acord amb els propietaris dels terrenys afectats 

• Si l’Ajuntament persisteix en negar-se a executar les obres 
només serà per la voluntat de perjudicar a Lleida i al projecte 
comercial  

Lleida, 20 de desembre de 2022.- L'Ajuntament de Lleida ja té a la seva 
disposició els terrenys i els recursos econòmics necessaris per executar la 
connexió viària directa entre els barris de la Bordeta, Magraners, Cappont i el 
centre de Lleida. PROMENADE LLEIDA va dipositar el 22 de novembre passat 
davant de notari els avals de prop de 4 milions d'euros per a l'execució dels 
vials de l'avinguda Víctor Torres i del carrer Francesc Bordalba Montardit. Així 
mateix, ha comunicat a la Paeria l'acord amb els propietaris per a la cessió 
gratuïta dels terrenys afectats per les obres esmentades. 

Per aquest motiu, ja no hi ha cap excusa per complir aquesta obligació. Per 
això, els promotors entenen que si la corporació municipal persisteix en la 
negativa a executar aquestes infraestructures, és només per la voluntat de 
l'equip de govern de paralitzar el parc comercial i d'oci de PROMENADE LLEIDA 
a Torre Salses, fins i tot a costa de perjudicar tota la ciutat. 

En compliment del conveni urbanístic encara vigent subscrit amb l'Ajuntament 
de Lleida, així com del ferm compromís de PROMENADE LLEIDA de fer possible 
la connexió del sector de Torre Salses (i també dels barris de la Bordeta, 
Magraners i Cappont) amb el centre de Lleida en un trajecte tan sols 5 minuts, 
PROMENADE LLEIDA ha dut a terme recentment les actuacions següents: 

a) PROMENADE LLEIDA ha renunciat a la condició d'obtenció de la llicència 
comercial fixada al conveni urbanístic i ha dipositat davant de Notari i a 



disposició de l'Ajuntament de Lleida els avals per import de gairebé 4 milions 
d'euros, corresponents a : 

-El cost d'execució de les obres de perllongament de l'avinguda Víctor Torres 
(2.899.878,38 €) i del carrer Francesc Bordalba Montardit (543.931,65 €), 
previst en els projectes respectius. 

-El cost de la possible futura expropiació dels terrenys que hagin d'ocupar-se 
directament per l'Ajuntament per executar les obres esmentades (468.904,45 
€). 

b)PROMENADE LLEIDA ha comunicat a l'Ajuntament de Lleida que diversos 
propietaris de terrenys afectats per les prolongacions de l'avinguda Víctor 
Torres i del carrer Francesc Bordalba ofereixen al Consistori la cessió gratuïta 
dels seus terrenys, de manera que la Corporació municipal només l'ha 
d'acceptar. 

Amb això, l'Ajuntament de Lleida passaria a tenir a la seva disposició de forma 
gratuïta, sense cost, el 82% dels terrenys necessaris per a les actuacions 
viàries esmentades, i respecte del 18% que ha d'ocupar directament té avalat 
per PROMENADE LLEIDA el preu just d’una possible futura expropiació. 

L'obligatorietat del consistori per construir aquestes noves vies deriven tant del 
planejament urbanístic municipal vigent com del Conveni de Gestió Urbanística 
signat entre la Paeria i PROMENADE LLEIDA el 4/12/2018. 

PROMENADE LLEIDA espera i desitja que l'Ajuntament rectifiqui la línia 
d'actuació que ha mantingut fins ara i compleixi els seus compromisos. Si per 
decisió del seu equip de govern, l'Ajuntament persisteix en la negativa a 
complir l'obligació (convencional i legal) que l'incumbeix d'executar de manera 
immediata les dues actuacions viàries, no hi haurà cap altra alternativa que 
concloure que es tracta d'una actuació il·legal plenament conscient i deliberada, 
al servei de l'espuri objectiu de paralitzar a qualsevol preu el projecte comercial 
i d'oci de PROMENADE LLEIDA (objectiu declarat al programa electoral de 
l'actual equip de govern local). 

PROMENADE LLEIDA, tot i això, reitera el seu compromís amb el projecte i amb 
Lleida. Seguirà treballant intensament, com sempre, per fer realitat el parc 
comercial i d'oci i generar activitat, ocupació i progrés en benefici de tota la 
ciutat i el seu entorn.  

Sobre Promenade Lleida. Promenade Lleida serà un parc d’oci familiar i comercial que Frey i 
Eurofund Group promouen al sector de Torre Salses de la ciutat. Esta tracta d’un parc comercial 
de darrera generació, sostenible i de fàcil accés. Promenade Lleida busca saBsfer l’experiència 



d’oci per a totes les edats amb una oferta inexistent a Lleida i que se situarà en un espai 
amable per al passeig i amb àmplies zones verdes.  

Sobre Eurofund Group. Eurofund Group és una empresa d'inversió de propietat privada, 
fundada el 1994. Amb seu a Madrid, opera a Espanya, Portugal, el Regne Unit i Itàlia. El grup 
està format per Eurofund Retail, Eurofund LogisBcs (ELCP) i una divisió de Living que ja opera a 
Londres amb la denominació Tribu, i en breu començarà a desenvolupar projectes de Senior 
Living. Finalment, també impulsa The Hood, un innovador concepte anB-mall amb el seu 
primer projecte ja operant a Lisboa on reuneix comerç, restauració, lleure, cultura i art. A la 
seva sòlida trajectòria destaquen la finalització de projectes com Puerto Venecia Zaragoza, 
guardonat com a millor centre comercial del món el 2013. També l'adquisició d'UBBO (ex Dolce 
Vita Tejo) a Lisboa, on Eurofund Group ha dut a terme una transformació completa fins a 
converBr-lo en el primer shopping resort de Portugal; o la recent adquisició de Silverburn, el 
centre comercial de referència a Glasgow, Regne Unit. El Grup és avui un soci operaBu de 
referència per a inversors interessats en retail, acBus residencials (co-living i BTR) i logísBcs a 
tot Europa, fet que li atorga una posició única per integrar la logísBca als centres comercials i 
els acBus residencials al retail.  

Sobre Frey. FREY és un fons immobiliari francès dedicat al desenvolupament, la inversió i la 
gesBó de centres comercials a l'aire lliure a França, Espanya i Portugal. Actualment la societat 
opera i gesBona una cartera de 75 Mn€ anuals en concepte de lloguer amb una cartera de 
projectes en curs de 400.000 m2. En 35 anys d'història, FREY s'ha consolidat com l’empresa 
més innovadora del seu sector. FREY, pionera dels parcs comercials sostenibles i inventora 
d'una nova generació de centres comercials a l'aire lliure, ara s'està implantant als centres de 
les ciutats, creant nous barris d'ús mixt Feel Good.  

CONTACTES AMB ELS MITJANS  

Comunicació Promenade Lleida Joan Tort. E.mail: info@promenadelleida.com /
torresalses@gmail.com Móvil: (34) 629 794 326  

Directora de MarkeEng de Eurofund Group Sara Pradas. E-mail: spradas@eurofundgroup.com 
Móvil: (34) 648 179 967


