
                         

  

Eurofund manté intacte el projecte de Torre Salses i 

garanteix la seva continuïtat 

Els promotors del parc comercial i d’oci reiteren la seva oferta de fi-

nançar els accessos a cost 0 per als veïns de Lleida 

Lleida, a 29 de desembre de 2021.- El projecte de parc comercial i d’oci que 

promouen les societats Eurofund i Frey segueix endavant malgrat les darreres 

decisions de l’ajuntament de Lleida i en cap moment els promotors han pensat 

en abandonar una iniciativa en la que creuen amb fermesa que és una gran 

oportunitat per Lleida amb l’objectiu de reforçar la seva capitalitat, la recupera-

ció econòmica, la creació d’un miler de llocs de treball i impulsar la cohesió so-

cial i urbanística. 

Eurofund Parc Lleida lamenta que des del govern municipal no hi hagi hagut un 

diàleg, como s’ha sol·licitat, o voluntat de negociar aquest projecte i que de 

forma unilateral i en aquest període nadalenc i de l’actual moment de la política 

municipal s’hagin pres decisions sense comunicació prèvia als afectats. 

Cal recordar que el projecte de desdoblament i ampliació del vial Víctor Torres 

està aprovat i acordat el seu finançament desde 2019. I per part d’Eurofund 

Parc Lleida també es lamenta la negativa a acordar un nou conveni de gestió 

urbanística que millori substancialment les condicions del mateix amb la finali-

tat que els accessos a Torre Salses no costin ni un euro a les lleidatanes i als 

lleidatans. 



Més enllà que la decisió de l’equip de govern municipal de caducar els expe-

dients de cessió anticipada de terrenys afectats pel vial Víctor Torres sigui il·le-

gal, segons entenen els promotors, del que no hi ha cap dubte és que, al ser 

aquest vial un sistema general previst al Pla General de Lleida (la validesa del 

qual recentment ha confirmat el Tribunal Suprem), l’obligació de l’ajuntament 

d’executar-lo segueix existint i, per tant, ha de reiniciar de manera immediata 

aquests expedients. I remarquem que aquest vial, com a sistema general, no 

només donarà servei al projecte comercial i d’oci d’Eurofund i Frey, sinó a tot el 

SUR-42 de Torre Salses, als barris de la Bordeta y Magraners… A tots ells per-

judica l’actuació municipal.   

Malgrat la manca de diàleg y tancament municipal, Eurofund Parc Lleida reitera 

que el projecte del parc comercial i d’oci a Torre Salses segueix molt viu.  


