
 

Comunicat de premsa 

Sorli celebra el seu 95è aniversari amb l’obertura 

de dos nous establiments a Barcelona i Sabadell 

Coincidint amb el seu 95è aniversari, l’empresa catalana de distribució 

alimentària Sorli obrirà al desembre dos nous supermercats a Barcelona i 

Sabadell, els quals sumats a 3 establiments més adquirits al llarg del 2018 faran 

que Sorli compti amb un total de 114 establiments a Catalunya. 

Barcelona, 20 de novembre de 2018.- Sorli va celebrar ahir al vespre amb una festa al 

Mercat del Born de Barcelona el seu 95è aniversari. Més de 250 persones entre 

proveïdors, col·laboradors i amics van reunir-se en un espai que està lligat a Sorli 

històricament, ja que era un dels punts de subministrament de la primera botiga de 

queviures que va obrir Sorli al c/ Pere IV de Barcelona, l’any 1923. L’acte va ser 

presidit per Jordi Sorli, artífex del creixement de la companyia, donant el relleu a la 3ª 

generació, la seva filla Anna Sorli, que des de sempre ha estat involucrada al negoci 

familiar i actualment és l’administradora de la companyia. També es va aprofitar 

l’ocasió per escenificar i explicar a tots els presents la història de la companyia des 

dels seus orígens de la mà dels actors Queco Novell i Marta Pérez. 

Coincidint amb el 95è aniversari, Sorli obrirà 2 nous supermercats el proper mes de 

desembre ubicats al c/ València de Barcelona i al c/ Tetuan de Sabadell, els quals 

sumen més de 1.400 m² de sala de vendes. El total invertit en aquestes dues botigues 

ha estat de 6,5 milions d’euros. 

A més, aquest 2018 Sorli ha adquirit dos supermercats ubicats a Vilassar de Dalt i 

Cerdanyola del Vallès i ha obert un nou establiment SorliNyam al carrer Numància de 

Barcelona, plantejat com una botiga de referència per tots aquells que volen alimentar-

se de forma còmoda, variada, ràpida i no tenen temps per cuinar ni anar al 

supermercat. 

Els pilars de Sorli són l’excel·lència en els productes frescos, potenciar el producte 

local i el fet de ser el supermercat de proximitat que disposa d’un major assortiment de 

referències, en concret més de 7.000. A més, Sorli disposa de 4 centres de distribució 

(dos a Mercabarna, un tercer ubicat a Montmeló i el quart a Terrassa). El programa de 

fidelització de Sorli aglutina més de 300.000 clients, gràcies al qual el 72% de les 

vendes es fan a clients fixes.  

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 

diferents línies d’activitat com són els supermercats, 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. www.sorli.com  
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