
                         

  

Eurofund lamenta les falsetats i errors que difon En 

Comú Podem sobre el projecte de Torre Salses 

-El pla parcial del SUR-42 es desenvolupa en sòl urbanitzat i recep-

cionat per la ciutat en una operació tècnicament i legalment correc-

ta, com han avalat la Generalitat i l’Ajuntament de Lleida 

-Els promotors valoren reunir-se amb els grups del Parlament de Ca-

talunya per aportar tota la informació sobre la iniciativa 

  

Lleida, a 16 de juliol de 2021.- Eurofund, empresa promotora juntament amb 

Frey del parc comercial i d’oci a Torre Salses, es veu en l’obligació de respon-

dre al partit polític En Comú Podem per les falsetats i errors que ha fet públi-

ques en relació a aquesta empresa i al projecte que desenvolupa al SUR-42. 

Eurofund no entrarà a valorar, lògicament, les seves idees i estratègies políti-

ques, però no podem permetre que difongui i registri documents al Parlament 

de Catalunya amb falsetats o errors que poden conduir a generar una imatge 

esbiaixada del projecte que es vol dur a terme a Lleida. 

És per aquest motiu que Eurofund valora reunir-se amb els grups polítics del 

Parlament de Catalunya per tal d’explicar al detall i facilitar la informació ne-

cessària sobre aquesta iniciativa, que és una gran oportunitat per Lleida amb 

clars beneficis socials i laborals, econòmics i urbanístics. A més, és un projecte 

que té un gran impacte positiu en els joves, tant pel que fa a les oportunitats 



laborals, com per l’oferta comercial i d’oci o també pel desenvolupament de tot 

el pla pels que busquen pisos de protecció oficial per a emancipar-se. 

En Comú Podem afirma en les seves preguntes al Govern que “es vol urbanit-

zar un espai exterior al nucli urbà”. Aquesta afirmació és falsa, ja que el 

SUR-42 ja està urbanitzat des de 2006 i recepcionat per part de l’Ajuntament 

de Lleida. I no es tracta en cap cas d’un espai exterior al nucli urbà, perquè es 

troba dins la Trama Urbana Consolidada des de 2010. 

Sobre l’increment de residus, depuració d’aigües o de mobilitat de vehicles, 

només cal llegir el pla parcial aprovat definitivament a l’octubre de 2018 sense 

al·legacions ni impugnacions, donat que la normativa vigent obliga a analitzar 

aquests factors i tots ells estan estudiats i previstos sense que suposin un dal-

tabaix mediambiental. En cas contrari, la Generalitat i la Paeria ho haurien ad-

vertit. El planejament, a més, preveu mesures correctores, com poden ser la 

creació de zones verdes per lluitar contra la petjada de carboni o el foment del 

transport públic o de vehicles no motoritzats. El pla parcial, a més, fa referèn-

cia no només al complex comercial i d’oci, sinó a la globalitat del SUR-42, in-

cloent els 1.435 habitatges que es poden construir a la zona, dels que el 35% 

seran de Protecció Oficial. 

En Comú Podem insisteix en l’argument de la manca d’avaluació ambiental es-

tratègica, quan ha quedat acreditat una vegada més per part de la Generalitat i 

els seus organismes, alts funcionaris municipals i catedràtics en Dret Adminis-

tratiu que la llei no obliga a fer l’esmentat informe perquè la modificació del pla 

parcial de 2018 no varia l’impacte ambiental en relació al que ja estava previst 

fins aleshores a la zona, com estableix la legislació catalana. 

També és fals afirmar que el projecte de Torre Salses paralitza el pla de l’esta-

ció. No tenen res a veure ni están vinculats i cada desenvolupament segueix el 

seu procés i en el cas del SUR-42 té promotors i operadors privats que assu-

meixen la iniciativa i la inversió. En tot cas, ja es veurà al seu moment quin és 

l’impacte el pla de l’estació pel que fa a residus, gestió de l’aigua o mobilitat, 

així com al comerç de proximitat de Lleida i del Segrià. 



Finalment, recordar un cop més a En Comú Podem que Eurofund Parc Lleida, 

així com Eurofund Group tenen seu fiscal a Madrid i tributen a Espanya. Frey, 

por la seva part, és una societat francesa de gran solvència, amb una llarga i 

exitosa experiència en aquest camp, donat que que gestiona una vintena de 

parcs i centres comercials i amb projectes a curt i mig termini per obrir-ne una 

desena més, inclòs el de Lleida. 

També es vol deixar clar que els promotors del parc comercial i d’oci no tenen 

cap intenció d’abandonar o traspassar aquest projecte ni ara ni quan estigui en 

funcionament, sinó que és una empresa que es vol quedar i créixer a Lleida.


