
 
 

                                                                  
 
 
  
 

Consum arriba per primera vegada a Girona amb la seua tenda en línia 
 

Estén el seu e-commerce a 17 poblacions de la comarca de la Selva, entre les quals hi ha Blanes, Lloret 
de Mar i Sils, entre d’altres, i a Llagostera, al Gironès, a més d’ampliar este servici a set poblacions més 

del Maresme, a Barcelona. 

 
València, 19 de maig de 2021.- Consum continua estenent la seua tenda en línia per la geografia 
espanyola i acaba de desembarcar a la província de Girona. Concretament, ha estés el seu e-commerce 
a 17 poblacions de la comarca de la Selva, que són les següents: Blanes, Lloret de Mar, Tossa de Mar, 
Salionç, la Pola i Giverola, Sils, Vidreres, la Goba, Terrafortuna, Puigventós, Maçanet de la Selva, Mas 
Altaba, Montbarbat, el Molí, Caldes de Malavella, Veïnat de les Mateues i Aigües. També presta el seu 
servici en línia a Llagostera, a la comarca del Gironès. 
 
A més, ha continuat ampliant el seu servici en línia a set poblacions més de la comarca barcelonina del 
Maresme: Calella, Valldenguli, Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Santa Susanna i Tordera. Amb 
esta nova ampliació a 25 poblacions catalanes, la Cooperativa arribarà a prop de 211.000 clients 
potencials. 
 
En total, la tenda en línia de Consum està disponible en prop de 300 poblacions de València, Alacant, 
Castelló, Barcelona, Tarragona, Almeria, Múrcia, i ara també Girona, i continuarà l’expansió en els 
pròxims mesos. Disposa de més d’11.500 articles, entre els quals destaquen els aliments frescos al tall, 
com ara carn, peix i xarcuteria. Per a garantir el millor servici, la comanda en línia es prepara des del 
mateix supermercat. 
 

Comprar des de l’app 

Els clients de Consum ja poden fer la compra en línia des de l’app Món Consum. Esta nova funcionalitat 
permet a l’usuari poder comprar, consultar els seus descomptes, rebre el Xec Regal abans o fer llistes de 
la compra, entre d’altres, sense haver d’eixir de la mateixa plataforma, amb la qual cosa es guanya en 
comoditat i temps. A més, la Cooperativa està millorant la tecnologia que permeta a l’usuari guanyar en 
velocitat i agilitat. 
 
La pàgina principal de tienda.consum.es és molt intuïtiva, simulant la navegació del mòbil, amb un 
buscador en la capçalera i l’agrupació d’aliments per categories, i també per a facilitar el repàs i la 
validació del carret. Permet anotar preferències sobre la preparació del producte per als frescos 
(especejament, neteja, tallades, grossària, etc.). També permet ordenar els productes per preferència de 
compra: ofertes, compra recurrent, més rellevants, etc. 
 
 
Sobre Consum. Consum és la cooperativa més gran de l’arc mediterrani espanyol. Disposa de 791 supermercats, entre propis i franquiciats, 
distribuïts per Catalunya, la Comunitat Valenciana, Múrcia, Castella-la Manxa, Andalusia i Aragó. En 2020 va facturar 3.3235 milions d’euros, un 
13,3% més, i va obtindre un benefici de 65,5 milions d’euros. Amb més de 3,6 milions de socis clients i 17.386 treballadors, Consum és l’única 
empresa de distribució amb el Certificat d’Empresa Familiarment Responsable (Efr). En 2020 la Cooperativa ha sigut certificada amb el segell Top 
Employers, per octau any consecutiu, com una de les Millors Empreses d’Espanya per a treballar, segons la consultora Top Employers Institute. 


