
                         

 

  

Aliança estratègica entre Eurofund i Frey per al 

desenvolupament del parc comercial Go Lleida 

 

 EUROFUND GROUP i l'inversor immobiliari FREY han rubricat avui un acord per 

impulsar una joy venture per al desenvolupament del parc comercial projectat als 

terrenys de Torre Salses de Lleida, Catalunya. 

 

FREY, especialitzat en desenvolupaments urbans i de regeneració urbana; 

assumirà mitjançant aquesta aliança estratègica una participació del 70% de la 

companyia que està desenvolupant el projecte Go Lleida. 

 

El president d’EUROFUND GROUP, Ian Sandford, va manifestar que "ens 

complau anunciar la signatura d'un acord de col·laboració amb FREY per al 

desenvolupament del nostre projecte Go Lleida, un parc de mitjanes de nova 

generació en el qual hem invertit molt de temps i tenim posada molta il·lusió". 

Segons Sandford, "amb FREY hem trobat un soci de primer nivell per desenvolupar 

aquest projecte i que, a més, comparteix la nostra visió sobre el futur del Retail i dels 

parcs de mitjanes; un sector en el que el grup EUROFUND vol seguir apostant en el 

futur". 

 

Sobre Eurofund 

 

Eurofund és un grup inversor i promotor especialitzat en nous 

desenvolupaments i reposicionament de centres comercials. EUROFUND GROUP va 

crear el concepte de Shopping Resort amb el desenvolupament de Puerto Venecia de 



Saragossa, que es va inaugurar el 2012 com la destinació de compres més gran 

d'Europa i va ser votat com "El millor centre comercial i d'oci del món" en els premis 

MAPIC 2013. El grup també està invertint en logística, co-leaving i expandint la seva 

activitat fora de la Península Ibèrica amb el seu primer projecte per desenvolupar el 

shopping resort urbà a Itàlia. 

 

Sobre FREY 

 

FREY és un inversor immobiliari francès especialitzat en projectes de 

regeneració urbana i en el desenvolupament i operació de centres comercials a cel 

obert. El seu Shopping Promenade® representa una oferta integral que combina 

compres i oci, per crear una experiència millorada per a tota la família. Mitjançant la 

seva experiència, FREY s'ha convertit en un líder de reconegut prestigi en aquesta 

classe d'actius. A més, cotitza a la borsa Euronext París. La companyia francesa és la 

propietària del parc comercial Parc Vallès de Terrassa. 

 

Sobre Go Lleida 

 

Go Lleida es beneficiarà d'un "Catchment area" o àrea de captació que supera 

els 300.000 habitants en només 30 minuts, amb una densitat comercial per habitant 

molt baixa i una taxa d'atur que és molt inferior a la mitjana espanyola i catalana. El 

projecte constarà d'una oferta comercial i de lleure de 56.000 m2, confirmant ja un 

hipermercat operat per Bonpreu, un cinema multiplex amb 1.000 butaques de la 

cadena Yelmo i més de 2.000 places d'aparcament en superfície, a més d'una àmplia 

oferta d'oci i restauració en el mateix parc de mitjanes. S'espera que la construcció de 

Go Lleida comenci durant el primer semestre de 2020, generant una inversió d'entre 

100 i 120 milions d'euros. 

 


