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Mercadona obre el seu cinquè
establiment a Reus
El nou supermercat és a l'avinguda de Marià Fortuny

Exterior del nou supermercat | Cedida

Mercadona ha inaugurat aquest dilluns un nou supermercat a Reus, ubicat a l'avinguda de
Marià Fortuny, davant dels Jutjats. Aquest local, que obre amb el nou model de botiga eficient
que s'està implantant a tota la cadena, comporta el tancament de l'establiment que la companyia
tenia fins ara al carrer de Cels Gomis i Mestre, número 11, "per no adaptar-se als estàndards de
qualitat requerits actualment". La nova botiga ha suposat una inversió de 6,4 milions d'euros i
en la seva reforma han participat 40 proveïdors, que han donat feina a més de 250 persones
durant la fase d'obres.
Amb aquesta obertura, ja són 24 els supermercats Mercadona que disposen del nou model de
botiga eficient a les comarques tarragonines, d'un total de 34. Pel que fa als llocs de treball, tots
els treballadors del supermercat ubicat al carrer de Cels Gomis i Mestre passaran a formar part
de la plantilla del nou supermercat ubicat a l'avinguda de Marià Fortuny. La plantilla, doncs, serà de
55 persones.
L'horari d'obertura del supermercat és de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre
d'octubre a maig (horari d'hivern) i de 9 del matí a dos quarts de 10 de la nit de juny a setembre
(horari d'estiu). A més, Mercadona ha habilitat el seu servei a domicili i la compra en línia.
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85,7 milions d'euros invertits
Mercadona va començar a implantar el nou model de botiga eficient a les comarques tarragonines
l'any 2017 amb la reforma del supermercat ubicat a la Via Augusta de Tarragona. Des del 2017 i
fins ara, la companyia ha invertit 85,7 milions d'euros en la reforma de 19 supermercats i
l'obertura de cinc de nous (bé sigui obertura neta com ara la botiga Mercadona ubicada al
Mercat Central a Tarragona ciutat o bé supermercats que han reemplaçat els ja existents que no
s'adaptaven als estàndards de qualitat i comoditat que requereix el nou model i que tampoc es
podien reformar).
La companyia té 1.650 treballadors i 34 supermercats a les comarques tarragonines. Pel
que fa a Reus, Mercadona té cinc supermercats i quatre ja s'han adaptat al nou model "en una
clara aposta per potenciar el comerç urbà, a més de gaudir de barris amb un teixit comercial més
ampli que generi sinergies entre tots", segons l'empresa castellonenca ha apuntat en un
comunicat.
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