
                         

  

El projecte de Torre Salses inclou 1.435 habitatges, 

dels que el 35% seran protegits 

-El planejament no només preveu el parc comercial i d’oci, sinó 

també desenvolupar tot l’espai que uneix la Bordeta i Magraners 

Lleida, a 6 de juliol de 2021.- El sector SUR-42 de Torre Salses, situat entre els 

barris de la Bordeta i Magraners, preveu la construcció de 1.435 habitatges, 

dels que el 35,5% seran de protecció, és a dir, un total de 510. 

Eurofund Parc Lleida vol explicitar així que el desenvolupament del SUR-42 a 

Torre Salses no és només la construcció del parc comercial i d’oci que promo-

uen Eurofund i Frey, sinó que el pla parcial defineix i ordena un ampli sector de 

550.000 metres quadrats dels que l’equipament comercial només n’ocuparà 

55.000. 

Cal recordar que amb la modificació del pla parcial del SUR-42, aprovada defi-

nitivament l’any 2018 sense al·legacions ni impugnacions, es va incorporar 

aquesta dotació d’habitatge protegit, atenent el que estableix la normativa vi-

gent i les necessitats d’aquesta tipologia de pisos a Lleida. 

Per tant, aquest alentiment de la Paeria en la tramitació del sector perjudica 

també a molts lleidatans, sobretot els joves que busquen un habitatge d’aques-

tes característiques. 



En els darrers dies, s’han escoltat declaracions, fins i tot de destacats dirigents 

locals, que denoten manca d’informació sobre el projecte o voluntat de menys-

tenir-lo. I és per aquest motiu que des d’Eurofund es vol reafirmar la voluntat 

de participar en un projecte ambiciós i ple d’oportunitats per Lleida, conjunta-

ment amb la resta de propietaris que conformen el SUR-42 i amb els que s’està 

a l’espera des de fa més de dos anys que es desbloquegin els tràmits urbanís-

tics per desenvolupar tot aquest gran espai de la trama urbana, cohesionar els 

dos barris i generar nous accessos cap al centre de la ciutat, un impuls amb el 

que l’Ajuntament hi hauria d’estar d’acord.


