
 

Comunicat de premsa 

Sorli inverteix 10 milions d’euros en un nou 

projecte empresarial a Sitges  

-L’empresa catalana destina la inversió a la construcció d’un supermercat i d’un 

centre esportiu i de salut Sorli Sport, que en el seu conjunt sumen una superfície 

de 10.500 m² construïts. 

-Els 95 anys d’història de Sorli han estat una contínua aposta per l’excel·lència 

en els productes frescos i en la constitució d’un supermercat de proximitat de 

referència. 

Barcelona, Maig de 2018.- Sorli ha adquirit un solar de 2.560 m² a Sitges amb 

l’objectiu de construir un nou supermercat i un centre esportiu i de salut Sorli Sport de 

10.500 m2 en total que preveu inaugurar l’abril del 2019 i que suposarà una inversió 

total de 10 milions d’euros. A més, les noves instal·lacions comptaran amb 160 places 

de pàrquing i generaran 60 nous llocs de treball directes. 

El supermercat, amb una superfície total de 1.300 m², seguirà el nou model comercial 

de Sorli que busca aportar solucions que facilitin el procés de compra mitjançant una 

distribució innovadora dels productes que s’organitzen per categories definides en 

funció de les necessitats del client com la de menjar llest per consumir o la de 

celebracions, entre d’altres. A més, aquest sistema aconsegueix que la compra 

esdevingui una experiència més còmode i agradable. Alhora el nou model també 

implica continuar apostant pels valors diferencials de la companyia com són 

l’excel·lència en els productes frescos i constituir un supermercat de proximitat que, a 

més, disposa d’una marca pròpia elaborada per productors locals i de qualitat. El 

supermercat de Sitges serà el 111é establiment de Sorli a Catalunya, 21 dels quals ja 

s’han adaptat al nou model comercial.  

El centre esportiu i de salut Sorli Sport disposarà d’innovadores instal·lacions de més 

de 3.500 m2 que inclouen: fitness, activitats dirigides, ciclyng, spa, solàrium i quatre 

pistes de pàdel. A més, s’ofereixen als socis els serveis d’entrenador personal, 

estètica, nutricionista, fisioterapeuta, massatge i circuit spa dins d’un ampli horari 

d’activitat. El de Sitges es suma als altres 2 centres Sorli Sport que la companyia ja té 

actualment a Sant Vicenç de Montalt i a Vilassar de Dalt amb un total de més de 3.600 

socis. 

La història de Sorli, amb anterioritat Sorli Discau, es va iniciar ara fa 95 anys i en la 

seva cultura corporativa sempre ha existit la pràctica de la millora continuada, tot 

enfocant-se a l’alimentació de qualitat, de proximitat i en el servei i atenció al client. 

Sorli és propietat de Superficies de Alimentación, empresa familiar amb capital 100% 

català fundada l’any 1923 a Barcelona. Actualment, la companyia compta amb 

diferents línies d’activitat com són els supermercats, les botigues Sorli Nyam, les 

gasolineres, els centres esportius i de salut, 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% tenen contracte fixe. 
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Víctor Bottini victor@bottini.cat 679 98 33 46  

Clara Bassols clara@bottini.cat 673 15 36 45 


