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Tanca el supermercat del raval de
Martí Folguera que va obrir al març
A la mateixa via, uns metres més avall en direcció a l'hotel Gaudí, en roman un
altre d'obert

Una imatge de l'exterior del local, feta el passat dilluns | Reusdigital.cat

Va obrir el passat 31 de març i ha tancat aquest passat diumenge, 15 d'agost. El supermercat
que la cadena Caprabo va impulsar al raval de Martí Folguera de Reus s'ha acomiadat dels
clients. Ho ha fet, doncs, després d'uns mesos en aquesta cèntrica via del terme, on uns metres
més avall en direcció a l'hotel Gaudí hi roman en servei l'establiment d'autoservei Nit i dia. Menció
a banda mereix l'històric negoci Coloniales y salazones Parisi, en funcionament des de fa
dècades. Sense ser un supermercat, s'hi poden trobar productes de primera necessitat.

Ara per ara, al tomb de ravals hi ha dos supermercats operatius. A banda de l'esmentat Nit i dia,
al raval de Santa Anna ja fa temps que hi ha un establiment de la cadena francesa Carrefour.
Al mateix carrer hi va tancar, a la primavera, el veterà supermercat Raval. El 2018, la mateixa
firma va abaixar la persiana de local que va tenir durant anys al raval de Jesús. Cal assenyalar
que a la vora del raval de Santa Anna, just davant del col·legi la Presentació, ha obert un botiga
d'autoservei.
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El supermercat tancat de Caprabo al raval de Martí Folguera era un dels anomenats Ràpid, de
gran flexibilitat horària (acostumen a obrir, de manera ininterrompuda, des de primera hora del matí
fins al vespre, dies festius inclosos). Als vidres del local s'hi assenyala, de fa dies, la data de
tancament, i que l'establiment de la firma més proper és al passeig de Prim. Hi resten els
expositors i altres mobiliari.
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