
 

 

 

Frey amplia la seva presència a Espanya amb 
l’adquisició de dos centres comercials a Esplugues 

de Llobregat i Cartagena 

 

• El grup empresarial francès és soci d’Eurofund Group en el 
projecte de parc comercial i d’oci Promenade Lleida 

• Les dues operacions s’han tancat fa pocs dies i consolida 
l’aposta a la península amb 4 centres i el projecte lleidatà 

 

Lleida, 11 de juliol de 2022.- El grup francés Frey, soci estratègic d’Eurofund 
Group en el projecte de PROMENADE LLEIDA, ha ampliat la seva presència a 
Espanya amb l’adquisició de dos centres comercials. Frey ha tancat en pocs dies 
la compra del centre comercial Finestrelles d’Esplugues de Llobregat (Barcelona) 
i el Parque Mediterráneo de Cartagena (Múrcia). 

Amb aquestes operacions, el grup inversor francés consolida la seva estratègia 
d’expansió a la peníncula ibèrica i segueix amb el seu objectiu d’aspirar a ser un 
dels grups líders en parcs comercials de darrera generació a l’aire lliure i 
sostenibles. 

A més d’aquestes dues incorporacions, Frey ja compta amb el Parc Vallès de 
Terrassa (Barcelona) i a Portugal suma un altre espai comercial i d’oci a l’Algarve. 
I, com es deia, es treballa intensament amb Eurofund Group per tirar endavant 
el parc comercial i d’oci PROMENADE LLEIDA. 

En el cas del centre Finestrelles, la companyia l’ha adquirit a la inmobiliària belga 
Equilis per 127,5 milions d’euros. Compta amb una superfície bruta per llogar 
(SBA) de 39.250 metres quadrats. El complex comercial agrupa més de 100 
botigues de moda i accessoris, decoració, roba esportiva, electrònica o telefonia 
i un hipermercat d’alimentació, així com un zona d’oci amb set restaurants. 

L’operació del Parque Mediterráneo de Cartagena s’ha tancat per un total de 83 
milions d’euros. El parc suma una superfície de 66.000 metres quadrats. Es 



 

 

tracta del complex comercial més gran de la costa de Múrcia i domina una àrea 
d’influència d’uns 400.000 habitants. Frey ja ha anunciat que renovarà i 
modernitzarà el parc comercial. Amb una taxa d’ocupació del 94%, compta amb 
operadors d’alimentació, mobles i moda, entre d’altres. 

 

 
Sobre Frey 
FREY és un fons immobiliari francès dedicat al desenvolupament, la inversió i la gestió de 
centres comercials a l'aire lliure a França, Espanya i Portugal. Actualment la societat opera i 
gestiona una cartera de 75 Mn€ anuals en concepte de lloguer amb una cartera de projectes 
en curs de 400.000 m2. 
 
En 35 anys d'història, FREY s'ha consolidat com l’empresa més innovadora del seu sector. 
FREY, pionera dels parcs comercials sostenibles i inventora d'una nova generació de centres 
comercials a l'aire lliure, ara s'està implantant als centres de les ciutats, creant nous barris 
d'ús mixt Feel Good. 
 
Sobre Eurofund Group 
Eurofund Group és una empresa d'inversió de propietat privada, fundada el 1994. Amb seu a 
Madrid, opera a Espanya, Portugal, el Regne Unit i Itàlia. El grup està format per Eurofund 
Retail, Eurofund Logistics (ELCP) i una divisió de Living que ja opera a Londres amb la 
denominació Tribu, i en breu començarà a desenvolupar projectes de Senior Living. Finalment, 
també impulsa The Hood, un innovador concepte anti-mall amb el seu primer projecte ja 
operant a Lisboa on es reuneix comerç, restauració, lleure, cultura i art. 
 
A la seva sòlida trajectòria destaquen la finalització de projectes com Puerto Venecia Zaragoza, 
guardonat com a millor centre comercial del món el 2013, rebent la Palma d'Or a MAPIC, la 
gran cita mundial del sector del retail. També l'adquisició d'UBBO (ex Dolce Vita Tejo) a Lisboa, 
on Eurofund Group ha dut a terme una transformació completa fins a convertir-lo en el primer 
shopping resort de Portugal; o la recent adquisició de Silverburn, el centre comercial de 
referència a Glasgow, Regne Unit. 
 
El Grup és avui un soci operatiu de referència per a inversors interessats en retail, actius 
residencials (co-living i BTR) i logístics a tot Europa, fet que li atorga una posició única per 
integrar la logística als centres comercials i els actius residencials al retail. 



 

 

 
 
 
CONTACTES AMB ELS MITJANS 
 
Comunicació Promenade Lleida 
Joan Tort 
E.mail: info@promenadelleida.com /torresalses@gmail.com   
Móvil: (34) 629 794 326 
 
Sara Pradas - Directora de Màrketing d’Eurofund Group 
E-mail: spradas@eurofundgroup.com 
Móvil: (34) 648 179 967 


