
 

Charter obri sis supermercats durant el mes de març 
 

Les noves tendes de la franquícia de Consum es troben a Martorell, Barcelona, Blanes, Sant Joan 
Despí, Sant Boi de Llobregat i Vall d'Alba, amb les quals arriba a les 13 obertures en 2022 

  
València, 1 d'abril de 2022-. Charter, la franquícia de Consum, ha inaugurat sis supermercats durant el 
mes de març. Les noves tendes es troben a Martorell, Barcelona, Blanes, Sant Joan Despí, Sant Boi de 
Llobregat i Vall d'Alba, amb les quals suma 13 obertures en el seu exercici 2022. 
 
El nou Charter de Martorell (Barcelona) és el primer supermercat que s'obri a la població, té 299 m², 
està a l'avinguda dels Germans Martí, núm. 8 i un horari de dilluns a diumenge, de 8.30 a 23 hores. El 
Charter de Sant Joan Despí (Barcelona), és la segona tenda que hi ha a la població, disposa de 280 m² 
i està a la Plaça d'Espanya, núm. 2. El seu horari és de dilluns a diumenge, de 9 a 22 hores. D'altra 
banda, el nou Charter de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), és el quart supermercat que s'obri a la 
localitat, té 290 m², està situat al carrer Nord, núm. 15 i el seu horari és de dilluns a dissabte, de 8.30 a 
21.30 hores i diumenges i festius, de 9 a 15 hores.  
 
També s'ha obert el Charter que fa 26 a Barcelona capital, de 299 m², al carrer de Costabona núm. 4, 
entre els llocs 7-8. El seu horari és de dilluns a dissabte de 9 a 21.30 hores i els diumenges de 9 a 17 
hores. D'altra banda, el nou Charter de Blanes (Girona), el segon a la població, disposa de 299 m² i és 
al carrer Guilleríes, núm. 8. El seu horari és de dilluns a dissabte, de 9 a 21 hores i diumenges, de 9.30 
a 14 hores. Amb estos supermercats, la franquícia de Consum, suma 100 tendes a la província de 
Barcelona, 14 a la província de Girona i 123 a tota Catalunya. 
 
La franquícia de Consum també ha inaugurat el seu primer supermercat a la Vall d‘Alba (Castelló), al 
carrer Regall, núm. 1, disposa de 299 m² i el seu horari és de dilluns a dissabte de 9 a 21 hores. Amb 
este supermercat, la franquícia de Consum suma 37 tendes a la província de Castelló i 179 a tota la 
Comunitat Valenciana. 
 
Tots els Charter disposen d'una àmplia gamma de productes Consum, varietat de marques, servici de 
panadería, secció de fruites i verdures, xarcuteria i carnisseria en autoservici. A més, el supermercat Vall 
d‘Alba (Castelló) també té 7 places de pàrquing. Els clients de Charter, també es beneficien de totes les 
promocions de la Cooperativa Consum, a través del Programa Món Consum. 
 
 

 

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. La petjada de carboni de la Cooperativa s’ha reduït 
un 86,6% des de 2015. A més, és la primera empresa de distribució que ha obtingut el segell “Reduïsc” del Ministeri per a la Transició Ecològica i 
el 100% dels supermercats Consum són ecoeficients. 


