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Textos de Jaume Joan Tarrés.

Santoral, tradicions i costums.
Mesos de Juliol-Agost 2014
Recull i escriu Jaume Joan Tarrés.

Feliu (Fèlix), màrtir.
Patró de Girona.
D’orígen africà. Va venir a Catalunya, junt amb 
Sant Cugat, a predicar el cristianisme.
Va morir en el martiri i sepultat a Girona. Al 
damunt seu es va aixecar un temple dedicat a ell. 
El tenen per advocat els que viuen sense treballar. 

Fe, Esperança i Caritat, verges màrtirs.

Alfons Mª. de Liguori, bisbe fundador.

SETMANA MUNDIAL DE LA LACTÀNCIA.

El mes d’agost, per les pastures és el pitjor

1 DIVENDRES

Redacció.

Activitats

Una àmplia experiència en el sector serveis durant 
molts anys va derivar en la constitució d’AUTONET 
24, S.L., empresa especialitzada en la venda de tot 
tipus de carburant mitjançant estacions de servei 
estratègicament ubicades, sota el nom comercial 
d’AUTO NET&OIL.
Actualment, AUTO NET&OIL té 5 estacions de servei: 
Olot (c/Ignasi Buxó i Gou, 11) Granollers (c/ Lluís 
Companys, 52), Ripollet (c/ Balmes, 34), Mataró (c/
Pablo Iglesias, 1) i Gandia (Av. La Vital, 12). El nostre 
objectiu és obrir més estacions de servei. El nostre 
projecte és seguir creixent però mantenint sempre 
la qualitat, el preu i l’atenció als nostres clients, 
elements que ens fan ser únics en el nostre sector.

A AUTO NET&OIL oferim un alt nivell de servei 
invertint constantment en recursos i tecnologia que 
millorin el servei a les nostres instal·lacions.
Una aposta responsable i de qualitat del servei 
ens permet adquirir carburant a un ampli ventall 
d’operadores de primera línea que ens ofereixen 
preus molt competitius. Això ens permet oferir un 
preu de venda al públic molt econòmic, amb la 
conseqüent satisfacció i estalvi de tots els nostres 
clients. 

Una de les coses de les quals ens sentim més 
orgullosos, i que ens diferencia d’altres benzineres 
low cost és que AUTO NET&OIL aposta per les 
persones, sent ells les que aporten iniciativa i 
esforç. Comptem amb un equip humà professional 
i entusiasta, sempre al servei dels nostres clients. 
Totes les nostres benzineres tenen personal tots 
els dies de la setmana (dilluns a dissabte de 8h. 
a 21.30h i diumenges de 9h a 14h). El nostre 
personal ofereix seguretat, servei i assistència a tots 
els nostres clients, resolent possibles incidències i 
oferint un element diferenciador respecte la resta de 
les estacions de servei low cost.

A les nostres instal·lacions hi trobarà sortidors 
d’última generació totalment automatitzats i molt 
senzills d’utilitzar. Estan sempre vigilades per 
càmeres i compten amb els sistemes més segurs 
contra incendis.
A AUTO NET&OIL els nostres clients podran pagar 
en efectiu o bé mitjançant targeta bancària. 
També disposem de targeta client, amb la qual 
els nostres clients podran rebre la facturació 
desglossada per matrícules, productes, estacions de 
servei, etc
Visiti la nostra web: www.autonet24.net

AUTO NET&OIL, a Olot,


