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Oohx!gen i el pàrquing de Can Mario (Dornier) signen un
contracte que facilitarà l’aparcament al centre de la vila
REDACCIÓ OOHX!GEN

L’acord al que han arribat les dues parts consisteix en un preu 
tancat per a l’obtenció de tiquets de 30 minuts de gratuïtat que els 
socis d’Oohx!gen podran regalar als seus clients.
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Aquesta és una nova iniciativa que el que pretén 
és aportar avantatges directes als socis. 
Oohx!gen ha pactat un preu per obtenir tiquets 
de 30 minuts gratuïts i es farà càrrec directe del 
50% del cost dels tiquets que comprin els seus 
associats. Així doncs per un preu molt ajustat els 
negocis associats podran regalar tiquets als 
seus clients per un ús de 30 minuts gratuïts al 
pàrquing de Can Mario. El client final podrà 
escanejar fins a 4 tiquets, per tant un màxim de 2 
hores pel matí i 2 hores per la tarda. A més l’acord 
contempla avantatges per als socis en publicitat 
a les instal·lacions de l’aparcament.
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propietaris. És el punt d’unió entre els petits 
comerciants i tenen l’objectiu de mantenir viu el 
comerç del poble mitjançant campanyes i 
esdeveniments.

Com definiu la botiga Aurora Home?
Aurora Home és una botiga petita i familiar, 
fundada per l’Aurora l’any 1988. Fa uns anys, vaig 
prendre el relleu –ens diu l’Helena, la seva filla – i 
ara sóc jo qui està al capdavant. El fet que la 
botiga compti amb tants anys d’experiència, fa 
que els clients confiïn plenament amb els nostres 
productes i amb el nostre criteri. A més a més, el 
tracte que establim amb ells és molt proper, un 
dels grans avantatges del petit comerç.

A quin tipus de client va destinada la moda 
que oferiu?
La moda d’Aurora Home està enfocada a un 
públic masculí de totes les edats, des d’un 
adolescent, passant pel pare i l’avi. 

Aurora Home és una botiga multimarca. 
Quines destaqueu?
A la botiga hi podem trobar tot tipus de roba i 
complements de diferents marques. Pel públic 
més juvenil tenim marques com Tiffosi i Pepe 
Jeans mentre que per a un públic més adult 
destaquem marques com Pertegaz, Lerros, 
Corsare, Record i Bonachello, entre d’altres. 

Quines tendències ens acompanyaran 
aquesta temporada?
Per aquest estiu tindrem roba molt còmoda i 
casual. Els estampats i els colors vius seran els 
protagonistes d’aquesta temporada. Tot i això, 
seguirem apostant també per les bermudes i els 
complements amb molt color. 

A part de la botiga física, teniu altres canals 
de venda?
Sí, tenim l’Instagram @aurora_home i comptem 
també amb una plataforma de venda online 
www.aurorahomepalafrugell.com.

Com a comerciants del poble, per què 
decidiu fer-vos sòcies d’Oohxigen?
Des de sempre hem format part de les 
associacions de botiguers del poble. Abans del 
sorgiment d’Oohxigen, érem socis d’ACOPA, 
l’anterior associació de comerciants locals i, fins i 
tot, durant una temporada vam formar part de la 
seva junta. 

Quins avantatges té un comerç que és soci 
d’un que no ho és?
Des del nostre punt de vista, considerem que 
Oohxigen és una associació que brinda suport 
als petits comerços de Palafrugell i als seus 

REDACCIÓ AÏNA GALCERAN · Fotografies: AURORA HOME

L’Aurora i l’Helena
Mare i filla, propietàries d’Aurora Home
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Aurora Home,
fidels al servei de proximitat
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Oohx!gen porta a terme la seva primera
assemblea general ordinària amb els seus socis
REDACCIÓ OOHX!GEN

El passat 18 de març la junta 
d’Oohx!gen va celebrar l’assemblea 
general ordinària amb l’assistència 
de 24 associats degut a les reestric-
cions sanitàries.

F
o

to
: 

O
o

h
x

!g
e

n

L’acte es va celebrar a les vuit del vespre a la sala 
d’actes del Centre Municipal d’Educació seguint 
de forma estricta totes les mesures de seguretat 
que marca l’actual situació sanitària. A l’acte hi van 
assistir fins a 24 associats que sumats als 8 
membres de la junta actual arribaven al límit de 
capacitat de la convocatòria.

L’assemblea que fou conduida per la Verònica 
Serralvo, gerent de l’associació, va comptar amb 
una presentació per començar de la seva 
presidenta, la Susanna Casademont, que va agraïr 
a tots els socis el seu suport i la seva confiança en 
moments tan complicats com els que viu el comerç 
local. Seguidament la mateixa Verònica va explicar 
el creixement de l’associació en aquests dos anys 
des de que la junta va prendre el timó, passant dels 
38 socis al març del 2019 fins als 192 socis a dia 
d’avui. L’objectiu passa per arribar als 240 socis el 
març del 2022. Acte seguit, en David Font, va 
presentar els canvis i la reestructuració de la junta, 
explicant el procés i presentant els nous membres 
recentment incorporats. L’Albert Parals, tresorer, va 
presentar els números dels exercicis 2019 i 2020 i 

va argumentar el pressupost del 2021. La sessió va 
continuar amb un repàs a les activitats portades a 
terme durant el 2020 i el pla d’actuació per aquest 
2021 que va presentar la seva gerent i on el plat fort 
és la campanya de Nadal com cada any.

Finalment es va obrir un torn de precs i preguntes 
on alguns associats van fer les seves apreciacions, 
suggeriments i es van intercanviar algunes 
opinions. Oohx!gen agraeix l’assistència a tots els 
associats que hi van ser presents.

Els membres de l’actual junta d’Oohx!gen que està formada 
per (de dalt a baix i d’esquerra a dreta):
Albert Parals de Kidstxalla (tresorer), Verònica Serralvo (gerent), 
David Font de d+font comunicació creativa (vicepresident), 
Susanna Casademont de Xics Calçats (presidenta), Eli Romero 
de Niro Grup (vocal), Albert Gómez de La Casa dels Pantalons 
(vocal), Marisa Dorca de la farmàcia Dorca (vocal), Raquel Dalfó 
de Ca la Tulita (secretària) i Àlex Moral, propietari d’una parada 
de fruita i verdura al mercat (vocal).
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ETS D’OOHX!GEN I VOLS ANUNCIAR-TE A LA NOSTRA SECCIÓ?

Reserva el teu espai per a la propera edició (juny).
No esperis, contacta amb nosaltres i t’informarem.

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I NEGOCI DE PALAFRUGELL

Tel. 693 949 602 · hola@oohxigen.cat
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Xerrada informativa a
càrrec de David Puertas
REDACCIÓ OOHX!GEN

El cap de la Policia Local, David 
Puertas, va portar a terme una 
xerrada informativa per als socis 
d’Oohx!gen per informar de la 
seguretat al centre de la vila.

El passat 3 de març, Oohx!gen va coordinar una 
xerrada informativa amb el cos de la Policia Local 
de Palafrugell per informar d’alguns episodis que 
s’han donat aquests últims mesos al centre de la 
vila on alguns comerços s’han vist afectats per 
alguns robatoris. A l’acte hi va assistir també el Sr. 
Josep Piferrer, alcalde de la vila.

El Sr. David Puertas, cap de la Policia Local, va 
transmetre tranquil·litat als assistents i va insistir 
molt en que totes les mesures de prevenció que 
els comerços puguin adoptar seran sempre 
obstacles per als delinqüents. Tots aquests 
episodis s’han produït de nit i per aquest motiu la 
Policia Local va recalcar que estàven actuant de 
forma diària amb patrulles per la zona.

Oohx!gen vol agraïr la bona predisposició del cap 
de la Policia Local que sempre ha mostrat màxima 
implicació en tots aquells dubtes o peticions que 
l’associació li ha transmès. Agraïr també la 
presència de l’alcalde a l’acte, un acte que va 
seguir estrictament totes les mesures de protocol 
que marca el Procicat.

Sessió formativa
amb Ada Pulido
REDACCIÓ OOHX!GEN

El passat 11 de març Oohx!gen va 
portar a terme una sessió formativa 
amb Ada Pulido amb l’objectiu que 
els socis tinguéssin la informació per 
portar a terme un curs personalitzat.

La sessió es va realitzar en dues mini sessions per 
poder oferir diferents horaris i cumplir així amb les 
mesures de protocol pel que fa a l’assitència. La 
primera es va realitzar de 15 a 16.45 h i la segona 
de 19.30 a 20.45 h. Totes dues sessions es van 
realitzar al Centre Municipal d’Educació amb una 
assitència aproximada de 15 assistents a 
cadascuna de les sessions.

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I NEGOCI DE PALAFRUGELL

La campanya «Aporta 1 nou
soci» ha estat tot un èxit
REDACCIÓ OOHX!GEN

La campanya es va portar a terme des del 16 de 
febrer fins al 16 de març i consistia en que un soci 
portés un nou soci a l’associació i així tots dos es 
beneficiàven del 50% de descompte en la propera 
quota corresponent al trimestre abril-juny.

L’associació segueix creixent en temps de 
pandèmia, ja som 195 associats i només ens 
queda donar les gràcies a tots aquells/es que 
confieu en la nostra feina, Oohx!gen no deixarà de 
treballar per vosaltres.
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