
 

Del 5 al 8 de desembre a Vilassar de Dalt  

Sorli Emocions organitza ‘Sobrerodes’, un market 

nadalenc i de moda acompanyat d’una trobada de 

foodtrucks i música en directe 

El complex hoteler, esportiu i comercial Sorli Emocions acollirà coincidint amb 

el Pont de la Constitució el ‘Sobrerodes’, un market nadalenc i de moda on 

també es podrà gaudir de la gastronomia amb una trobada de foodtrucks, així 

com de diverses actuacions musicals en directe. L’entrada a aquesta nova 

iniciativa de Sorli Emocions és gratuïta i busca repetir l’èxit de l’Emocions 

Market celebrat del 13 al 15 de novembre.  

Vilassar de Dalt, Novembre de 2015.- Els dies 5, 6, 7 i 8 de desembre el complex 

hoteler, esportiu i comercial Sorli Emocions ubicat a Vilassar de Dalt (Maresme) 

acollirà el market de Nadal i de moda ‘Sobrerodes’, una iniciativa que combinarà 

shopping amb gastronomia i música. 

‘Sobrerodes’ combinarà una fira de nadal tradicional amb avets, ponsèties i cagations 

amb les últimes tendències en moda i complements de diverses marques i firmes de 

prestigi. Tot plegat acompanyat d’una variada oferta gastronòmica sobre rodes en 

diversos foodtrucks. Al ‘Sobrerodes’ també es podrà gaudir de música en directe de la 

mà del trobador cubà de Santa Clara “Migue de la Rosa” i del trio de música dixie i 

swing “Los Juanetes del Apocadixie”. 

Sorli Emocions 

El complex hoteler, esportiu i comercial Sorli Emocions, ubicat a Vilassar de Dalt, té 

15.000 metres quadrats urbanitzats i consta de dues edificacions. D’una banda el Sorli 

Sport, un centre esportiu amb 6 pistes de pàdel, piscina, spa i centre de bellesa el qual 

compta ja amb més de 1.000 socis. I de l’altra el Sorli Emocions, amb un hotel i un 

espai comercial i gastronòmic. El centre comercial, de més de 3.000 m², ofereix 

primeres marques en perfumeria, cosmètica, complements, parament de la llar, 

alimentació o vins. Per la seva banda, l’hotel té categoria de quatre estrelles i disposa 

de 33 habitacions, de les quals 2 són suites, totes amb sortida exterior i algunes 

d’elles, 11 en total, amb accés directe a la piscina, així com dues sales per 

convencions. Actualment Sorli Emocions dóna feina a 60 persones i durant el seu 

primer any d’activitat ha facturat un total de 3,2 milions d’euros, mentre que la previsió 

de facturació pel 2016 és de 4,5 milions d’euros. 

Sorli Emocions és un projecte de Superficies de Alimentación, empresa familiar 

catalana propietària dels supermercats Sorli Discau.  

Per a més informació: Gabinet de premsa Sorli Emocions 
Víctor Bottini victor@bottini.es 679 98 33 46 

Clara Bassols clara@bottini.es 620037450 


