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Netegen un talús a Gardeny per
evitar despreniments.
p.
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Condemnat per pintar en una cel·la
de la comissaria.
p.
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URBANISME COMERÇ

El promotor de Torre Salses firma el conveni
amb la Paeria i preveu obres d’aquí a mig any

Eurofund aportarà 1,2 milions dels 2,6 que val el vial cap a la futura àrea comercial, i licitarà amb 1,2 més
per comprar finques municipals || El PDeCAT critica la rúbrica sense informe del secretari general
ÒSCAR MIRÓN

S.E.

❘ LLEIDA ❘ L’alcalde, Fèlix Larrosa, i els representants d’Eurofund Parc Lleida van firmar
ahir finalment el conveni per
al desdoblament i prolongació
del vial Víctor Torres d’accés a
l’àrea de Torre Salses (SUR 42,
entre els Magraners i la Bordeta), així com per al desenvolupament d’aquest sector, en què
hi ha prevista una zona comercial de 60.000 metres quadrats
amb mitjanes i grans superfícies. L’empresa hi aportarà 1,2
milions dels 2,6 que costa el
vial, avançarà 200.000 euros
per prolongar el carrer Francesc
Boldalba cap a Torre Salses i es
compromet a participar amb
1,2 milions en el concurs públic
que obrirà la Paeria per adquirir
finques municipals. Les obres
podrien començar a mitjans de
l’any que ve, ja que Eurofund
està tramitant la modificació
d’una reparcel·lació i un projecte d’urbanització complementària, procés que es pot prolongar
tres o quatre mesos, així com la
llicència comercial, quatre més,
va afirmar el representant de la
firma, Albert Simó.
Larrosa va recordar que un
estudi extern xifra en 362 milions l’impacte directe, indirecte
i induït per la implantació de
la zona comercial de Torre Salses, i preveu vuit milions de
visitants anuals. “Un alcalde
no pot renunciar a oportunitats
que suposen una millora per a
la ciutat, la creació d’ocupació,
augmentar l’atracció i reforçar
la capitalitat”, va subratllar, i

DADES

362

MILIONS D’EUROS
És l’impacte econòmic entre directe (182), indirecte (95) i induït (85) que un estudi preveu per
la implantació de l’àrea comercial de Torre Salses.
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MILIONS D’USUARIS

Els representants d’Eurofund Parc Lleida i l’alcalde, després de firmar el conveni.

va afegir que “completa l’oferta
tradicional de proximitat, veta les fugues comercials i permet ordenar la ciutat i generar
un nou espai urbà”. En aquest
sentit, va incidir que “no es pot
permetre la implantació d’artefactes comercials de qualsevol manera i en qualsevol zona
de la ciutat perquè pot generar
disfuncions”.

Denuncia traves
Larrosa va lamentar “profundament les traves de determinats personatges que es
dediquen a la política i que en
lloc de sumar, han anat restant
a veure el mal que podien fer
al govern, a l’anterior alcalde i

ÒSCAR MIRÓN

a l’actual”. “Mai havia vist que
diputats per Lleida presentessin iniciatives a Madrid contra
interessos dels lleidatans”, va
destacar, amb referència a l’acusació de diversos grups municipals que vinculen Eurofund amb
paradisos fiscals, que la societat
ja va negar, i que PDeCAT, ERC
i En Comú Podem van portar
al Congrés. Ahir, el PDeCAT
va considerar “inaudit” firmar
el conveni “sense el pertinent
aval jurídic per part del secretari general de la Paeria”. Aquesta
formació, ERC, Crida i Comú ja
van demanar l’informe i l’alcalde va respondre que l’hi facilitaria. El president del PDeCAT,
Toni Postius, va recordar que

“la Generalitat s’ha oposat en
diverses ocasions a la tramitació de l’expedient per diferents
carències”, assegura que el vial
costarà entre vuit i nou milions i
afegeix que “la construcció hauria de ser assumida íntegrament
pels seus promotors”. Va dir que
el sector s’oposa a aquest projecte i va criticar que s’impulsi
“sense tenir un model comercial
definit per a la ciutat”.
La notícia,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

El mateix informe que xifra l’impacte econòmic determina que
aquesta zona atraurà vuit milions de visitants anuals.

60.000
METRES QUADRATS

És la superfície comercial prevista, entre mitjanes i grans
superfícies. Hi haurà 1.434 habitatges, molts de socials.

2,6

MILIONS D’EUROS
Pressupost de la prolongació
del vial Víctor Torres d’accés a
Torre Salses, dels quals Eurofund n’aporta 1,2.

SANITAT SERVEIS

La patronal de residències diu que la
majoria tenen servei de cuina propi
M. MARQUÈS

Reasfaltatge de parades ■ Diversos operaris van portar ahir
a terme obres de pavimentació en diverses parades d’autobús,
que es van haver de desplaçar temporalment. També es van
repintar els senyals horitzontals de diversos carrers de la ciutat.

❘ LLEIDA ❘ L’Associació Catalana de
Recursos Assistencials (ACRA),
que agrupa la majoria d’empreses i entitats privades del sector
de l’assistència a la gent gran a
Catalunya, va afirmar ahir que
la majoria tenen un servei de
cuina propi. En el cas de les residències públiques Balàfia I i II el
presta una empresa externa de
càtering. El sindicat UGT també
va subscriure la denúncia que
deia que el menjar que servei-

xen és de mala qualitat i que les
condicions laborals dels empleats són precàries (vegeu SEGRE
d’ahir). “Hem comprovat que
una bona alimentació al centre
disminueix un 6 per cent el consum de fàrmacs relacionats amb
el menjar”, va explicar la directora general d’ACRA, Montse
Llopis. A més, va dir que la ràtio que marca el departament
de Benestar d’auxiliars que hi
ha d’haver “hauria de ser superior, ja que les persones són

cada vegada més dependents”.
En aquest sentit, va manifestar
que “si es planteja augmentar
la dotació mínima de personal
hauria de fer-se per igual a les
residències públiques, concertades i privades”.
Respecte al sou, va explicar
que al conveni de la privada és
més baix que a la pública. “Un
auxiliar cobra uns 1.000 euros
al mes, a diferència dels 1.300
que cobra el que treballa en un
centre públic.”

