
 

Charter obri quatre nous supermercats a Alacant, Barcelona i 
València i arriba quasi a les 30 obertures enguany 

 
València, 13 de desembre de 2019-. Charter, la franquícia de Consum, ha obert 

en una setmana quatre nous supermercats: un a Cox (Alacant), dos a la província 

de Barcelona, concretament, a Badalona i Barberà del Vallès, i un altre a Algemesí 

(València), amb els quals arriba a les 27 obertures en el que va d'any. Estes quatre 

són les primeres tendes que Charter inaugura en estes localitats. 

 

El Charter de Cox, de 150 m², està situat al Passeig del Príncep d'Astúries, s/n, a 

una estació de servici, per la qual cosa obrirà tots els dies de l'any, 24 hores. El 

súper d'Algemesí, de 300 m², situat a la cooperativa Copal, al carrer Copal, núm.1 

i obrirà de dilluns a dissabte de 7 a 21 h i els diumenges de 9 a 14 h. Amb estes 

obertures, Charter arriba als 12 súpers a la província d'Alacant i als 107 a la de 

València, amb els quals suma 150 a tota la Comunitat Valenciana. 

 

D’altra banda, el Charter de Badalona, de 299 m², està situat a l'avinguda de Martí 

Pujol, núm. 641 i obrirà de dilluns a dissabte de 9 a 21 h. La nova tenda de Barberà 

del Vallès, té 270 m² i està situada al Passeig del Doctor Moragues, núm. 203-205 

i obrirà tots els dies de 9 a 22.30 h. Amb estes obertures, la franquícia de Consum 

arriba als 67 súpers a la província de Barcelona i als 88 a Catalunya. 

 

Tots els Charter disposen de servici de forn, secció de fruites i verdures, xarcuteria 

i carnisseria en autoservei, una àmplia gamma de productes Consum i varietat de 

marques. 

   

Els clients de Charter també es beneficien de tots els descomptes i promocions 

que realitza la Cooperativa, a través del Programa “Món Consum”. Amb la 

franquícia Charter, Consum complix l'objectiu social de donar servici a les xicotetes 

poblacions i barris urbans que no disposen de població suficient per a la 

implantació d'un gran supermercat, però que necessiten una bona instal·lació per 

a les seues compres diàries. Charter seguix amb el seu objectiu de creació d’un 

vincle de col·laboració amb el comerç tradicional de cada zona. 


