
 

 

Comunicat de premsa 

La ciència, protagonista d’una nova edició 

de la SuperFesta de Sorli  

• El grup Sorli, amb 112 supermercats a Catalunya, organitza la 

SuperFesta 2017 que enguany oferirà diverses activitats per acostar 

els més petits al món de la ciència de la mà del físic i divulgador 

científic Dani Jiménez. 

• La festa, que preveu reunir més de 10.000 persones, tindrà lloc el 

diumenge 28 de maig de les 10 del matí a les 6 de la tarda a la Fira 

de Barcelona a Montjuïc.  

• Els assistents podran gaudir d’experiments científics, tallers de 

cuina, jocs, exposicions interactives o activitats esportives. 

Barcelona, Maig de 2017.- Aquest diumenge 28 de maig de 10 del matí a 6 de 

la tarda la Fira de Barcelona a Montjuïc (concretament a la Plaça de l’Univers) 

acollirà la 14ª edició de la SuperFesta 2017 organitzada per Sorli i dirigida a 

nens d’entre 3 i 12 anys. El protagonista d’enguany serà la ciència, la qual 

inspirarà diverses activitats de la mà del físic, divulgador científic i presentador 

del programa “Dinàmiks” de TV3, Dani Jiménez per descobrir, per exemple,  

perquè una bici no cau quan es mou o perquè es produeixen les tempestes. 

Col·leccionant els cromos que es donaran a totes les activitats, els assistents 

podran endur-se de record el llibre de Dani Jiménez “Ciència a un euro”  

A la SuperFesta també es podrà gaudir de circuits btt, futbol, llits elàstics i es 

podrà participar en tallers de cuina, exposicions interactives i experiments en 

un planetari. 

L’accés a la SuperFesta és gratuït però requereix d’una invitació que es pot 

obtenir als 112 establiments de Sorli o bé a través del web o la pàgina de 

Facebook del grup. Cada nen d’entre 3 i 12 anys podrà anar acompanyat de 2 

adults. D’altra banda, s’oferirà per només 3 euros un talonari amb més de 20 

degustacions i descomptes que es podran fer servir en els espais dels diferents 

patrocinadors de la SuperFesta. Afegir que al menjador es servirà un menú 

popular al preu de 5 euros.  

La SuperFesta, referència per als clients de Sorli, és un esdeveniment únic en 

el món de la distribució i preveu reunir més de 10.000 persones, la majoria dels 

quals nens.  



Sorli 

Sorli és propietat de Superficies de Alimentación, empresa familiar amb capital 

100% català fundada l’any 1923 a Barcelona. Actualment la companyia compta 

amb diverses línies d’activitat com són els supermercats, les gasolineres, els 

centres esportius, els restaurants i cafeteries i un centre comercial exclusiu 

(Sorli Emocions) que inclou un hotel de 4 estrelles. Prop de 1.800 persones 

treballen a Sorli, de les quals un 90% té un contracte fixe. 

 Per a més informació: Gabinet de premsa Sorli  

Víctor Bottini victor@bottini.cat 679 98 33 46  

Clara Bassols clara@bottini.cat 673 15 36 45 


