
 

 

 
Charter obri dos nous supermercats a Manresa i Alacant 

 
Amb estes tendes, la franquícia de Consum suma 27 obertures en el que va d'any 

 

València, 5 d’octubre de 2020-. Charter, la franquícia de Consum, ha obert dos nous supermercats a 
Manresa (Barcelona) i a Alacant capital. Amb estes tendes, Charter suma 27 obertures en el que va 
d'any. 
 
El nou Charter de Manresa, situat al carrer del Bisbe Torras i Bages, núm. 38, amb 299 m², és el quart 
Charter que hi ha en la localitat i el seté que s'obri a la província de Barcelona en el que va d'any. Té un 
horari de dilluns a diumenge, de 9 a 15 h. i de 17 a 22 h. Amb este supermercat, Charter arriba als 72 
tendes a la província de Barcelona i als 92 a tota Catalunya. 
 
D’altra banda, el nou supermercat d'Alacant, de 250 m², està situat en el Vial de Connexió N332 i A7 
en l'avinguda del Pare Ángel Escapa, en una estació de servici Galp, per la qual cosa obri tots els dies 
de l'any de 6 a 22 h. Amb esta tenda, la segona que Charter té a la capital alacantina, la franquícia de 
Consum arriba als 13 tendes a la província d'Alacant i als 157 a tota la Comunitat Valenciana. 
 
Les dos tendes 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 
compres diàries. Charter continua amb el seu objectiu de crear un vincle de col·laboració amb el comerç 
tradicional de cada zona. Ser franquiciat de Consum no suposa cap pagament de cànons ni regalies, 
només el pagament de la mercaderia. 

 
Previsions per al 2020 

De cara al 2020, la previsió de la franquícia Charter és seguir amb l’actual ritme d’expansió, amb unes 
29 obertures a l’any, principalment a la Comunitat Valenciana, Catalunya i Castella-la Manxa. Les 
previsions, quant a vendes, continuen sent optimistes i Consum espera superar els 346,8 milions 
d’euros de vendes en la seua franquícia Charter, que suposa un 8,3% de creixement respecte de 2019. 
 

 

Sobre Consum. Consum és la cooperativa més gran de l’arc mediterrani espanyol. Disposa de 755 supermercats, entre propis i franquiciats, 
distribuïts per Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia, Castella-la Manxa, Andalusia i Aragó. En 2019 va facturar 2.935 milions d’euros, un 7,4% 
més, i va obtindre un benefici de 54,6 milions d’euros. Amb més de 3,4 milions de socis clients i 16.031 treballadors, Consum és l ’única empresa 
de distribució amb el Certificat d’Empresa Familiarment Responsable (Efr). En 2019 la Cooperativa ha sigut certificada amb el segell Top Employers, 
per sèptim any consecutiu, com una de les Millors Empreses d’Espanya per a treballar, segons la consultora Top Employers Institute. 


