
                         

  

El projecte comercial, d’oci i residencial de Torre     

Salses rep el suport dels veïns de Lleida 

-Una enquesta popular del diari Segre el xifra en més de la meitat 

de la població, fet que corrobora el sondeig d’Eurofund de 2019 

Lleida, a 27 de juliol de 2021.- El projecte de parc comercial i d'oci que promo-

uen les societats Eurofund i Frey compta amb el suport majoritari de la pobla-

ció de Lleida. Una enquesta popular feta pel diari Segre la setmana passada 

així ho constata, ja que el 51,10% dels que van votar ho van fer a favor de la 

iniciativa, mentre que onze punts menys, el 40,13%, es van pronunciar en 

contra. Un 8,77% van triar l'opció de no sap/no contesta. En aquesta enquesta 

es van comptabilitzar 319 vots. 

El sondeig corrobora el suport al projecte que ja va constatar Eurofund en l'en-

questa que va encarregar el 2019 a la multinacional experta en demoscòpia, 

GFK, i en la qual el 80% valorava positivament el parc comercial i d'oci de Tor-

re Salses. En aquest cas, GFK va fer 700 entrevistes telefòniques a veïns de 

tots els barris de Lleida. 

Cal recordar que l'enquesta encarregada per Eurofund va concloure que el 80% 

dels lleidatans valorava el projecte de Torre Salses com un revulsiu pel sector 

comercial, que el 60% considerava necessària la seva obertura, especialment 

perquè falta oferta d'oci a la ciutat i el seu entorn o per la millora en l'economia 



que comportarà. En aquest sentit, el sondeig afirmava que el 85% dels en-

questats creu que Torre Salses reduirà els índexs d'atur a Lleida. 

No es pot oblidar que el parc comercial i d'oci es troba en una àrea urbanitzada 

de la trama urbana consolidada Lleida en la qual està prevista la construcció de 

1.435 habitatges, dels quals un 35% seran de protecció oficial, és a dir, més 

oportunitats per als joves i per a l'ocupació. 

Els resultats d'aquestes enquestes se sumen a el suport que el parc comercial i 

d'oci de Torre Salses ja té dels veïns dels barris més propers a el futur com-

plex, com són la Bordeta, Magraners i Cappont, amb qui Eurofund té signats 

convenis de cooperació, i que sumen el 20% de la població de Lleida.


