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Granollers
tindrà quatre
gasolineres
‘low cost’
El polígon Jordi Camp ja té una estació de
baix cost i aviat n’obriran dues més
el mateix polígon se situarà
al número 26 del carrer Conca del Besòs, i l’obrirà ComJ.V.
bustibles Molist, de Manlleu
Granollers tindrà aviat
(Osona). Les obres ja han
quatre gasolineres de preu
començat i segons fonts de
baix (low cost) un nou tipus
l’empresa, preveu obrir a
d’estacions de servei que
finals de juny amb tres sortifuncionen sense personal i
dors. Com totes les low cost,
que han proliferat en els darestarà oberta les 24 hores del
rers mesos gràcies al decret
dia, però a diferència de la
de liberalització del sector
resta, tindrà personal a les
dels hidrocarburs del govern
hores punta.
espanyol que va suprimir
La quarta estació low cost
limitacions anteriors per
de Granollers
implantar
Els grups Glass,
benzineres
se situarà al
i va agilitar
carrer Lluís
de
Granollers,
i
Companys,
l’obertura
d’estacions
Molist, de Manlleu, entre la Ronda Sud i el
en superfícies
tenen a punt dues carrer Eurocomercials i
pa, al polígon
zones indusnoves benzineres
industrial
trials.
Palou Nord.
El polígon
De moment, només s’ha fet
Jordi Camp concentrarà
l’explanació del solar.
tres d’aquestes estacions. A
Les benzineres low cost
la cruïlla dels carrers Jordi
pertanyen a empreses de disCamp i Sabadell ja funciona
tribució de carburants que
des de fa algunes setmanes
no estan abanderades per cap
una benzinera low cost del
gran companyia petroliera,
grup català Luvirr en una
cosa que els permet comprar
antiga estació de servei
el carburant al proveïdor que
convencional que va soltingui el millor preu en cada
licitar el canvi de llicència
moment. Les instal·lacions
per convertir-se en low cost.
són les mínimes necessàEn el mateix polígon, però
ries i funcionen de forma
a la cruïlla entre els carrers
automàtica, sense personal.
Joanot Martorell i Mataró,
Solen tenir a més un espai
està a punt d’obrir una altra
per a rentat de cotxes també
gasolinera amb un sol sortiautomàtic. Tot plegat fa que
dor que pertany a l’empresa
puguin oferir uns preus que
Glass Gasolinas i Aditivos
solen ser entre 7 i 10 cèntims
Solubles, SL, de Granollers.
més barats per litre.
La tercera estació low cost en
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Granollers

Petro Vallès s’instal·la al polígon Can Castells de Canovelles
Canovelles

Les benzineres low cost, com la que obrirà l’empresa granollerina Glass al polígon Jordi
Camp –a la foto superior– no són exclusiva de Granollers. Al carrer Juan de la Cierva, del
polígon industrial Can Castells, de Canovelles, obrirà d’aquí a uns quinze dies una estació
del grup Petro Vallès, de Terrassa –a la foto inferior– i a mitjans de març va obrir al polígon industrial de Can Terreres, a la Garriga, la benzinera Gasoil 3B. El preu del carburant
en aquestes estacions és significativament més econòmic. Divendres passat, per exemple,
la gasolina de 95 costava 1,371 euros a la gasolinera Luvirr, del polígon Jordi Camp de
Granollers, mentre que a l’estació de servei Shell, del mateix polígon costava 1,449 euros i a
la gasolinera Saras, a la zona comercial Riera Seca, de Mollet, costava 1,456 euros.

Ernest Maragall, amb la
coordinadora de NECat
al Vallès i la Selva



   



     
   

Sant Celoni

El president del Consell de
Nova Esquerra Catalana
(NECat), Ernest Maragall,
es va reunir dissabte a
Sant Celoni amb membres
d’aquesta força política pertanyents a la coordinadora
del Vallès Oriental i la Selva. En un acte a la Rectoria
Vella, amb militants de Sant
Celoni, Sant Hilari Sacalm,
Lloret de Mar, Mollet i
l’Ametlla, Maragall va detallar la proposta de candidatura unitària catalanista a les
eleccions europees.
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Dilluns, 20 de maig de 2013

