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Oohx!gen forma part del Flors i Violes
organitzant un concurs d’aparadors
REDACCIÓ OOHX!GEN

Aquest any Oohx!gen ha volgut formar part del Flors i Violes organitzant un 
concurs d'aparadors per tal que els nostres comerços poguessin donar la 
benvinguda a la primavera d'una manera diferent i especial.
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La setmana del 26 d'abril al 2 de maig, 29 comerços van 
decorar els seus aparadors amb l’objectiu de participar al 
concurs organitzat.  

El guanyador del concurs va ser Ofimon Subministraments 
amb l’aparador Sons de colors, obtenint com a premi una 
campanya publicitària gentilesa de l'IPEP.

El segon premi va ser per la Farmàcia Camp d'en Prats que 
va obtenir com a premi un Scaperoom per quatre persones a 
Xarai Experience. El tercer premi se’l va endur Verónica 
Durán Estètica obtenint un massatge a escollir entre els 
centres associats a Oohx!gen.

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I NEGOCI DE PALAFRUGELL



proximitat com patates, cebes, llegums, 
infusions, etc. Comptem també amb vins del 
país, vermuts i una selecció molt acurada de 
caves de la nostra terra. En els darrers anys, 
hem incorporat altres productes també de gran 
qualitat i artesanals: espelmes, encens, dolços, 
conserves, etc.

A quin tipus de client van destinats els 
vostres productes?
A Agro-aliment Casademont oferim una gran 
diversitat de productes, per tant tenim una gran 
varietat de clients. Clients amb mascota o 
sense, clients que tenen hort o jardí, i també 
clients que venen perquè estan interessats en 
els nostres productes d'alimentació, de 
proximitat i artesanals.

Abans fèieu sortides amb gossos, amb 
quina finalitat?
Fa uns anys va sorgir la iniciativa d'organitzar 
sortides gratuïtes amb gossos per a treballar la 
socialització d'aquests. Es van arribar a fer més 
de cent sortides, gràcies a la col·laboració de 
clients, que es van acabar convertint amb 
amics. Aquestes sortides conjuntes, a més 
d'ajudar a la socialització dels gossos, ens van 
permetre conèixer paratges del nostre entorn. 
Amb l'arribada de la pandèmia es va fer inviable 
continuar amb aquesta iniciativa, ja que pel 
gran volum de participants, era totalment 
impossible. 

A part de la botiga física, teniu altres canals 
de venda?
Des de fa uns anys vam iniciar l'aventura de la 
venda online, a través de mascotaplus.com. La 
botiga online ens ha permès apropar els 
nostres productes a més clients.

També disposem d'un compte d'Instagram 
@agroalimentcasademont que ens ajuda a 
fer visible la nostra botiga i els productes que 
oferim.

Com definiríeu el vostre negoci?
Agro-aliment Casademont és una empresa 
familiar fundada l'any 1947. Actualment, al 
capdavant del negoci hi ha la quarta generació. 
Amb el pas dels anys, l'empresa ha anat 
evolucionant i ens hem anat adaptant a la 
demanda del mercat i a les necessitats de cada 
moment. Tot i això, seguim mantenint viva 
l'essència de l'inici i prioritzem el tracte personal 
amb els clients, ja que considerem que és un 
dels valors més importants del nostre comerç.

Quin tipus de productes podem trobar al 
vostre establiment?
Som especialistes en nutrició animal, acces-
soris i suplements alimentaris per a mascotes. 
Treballem amb les millors marques del mercat, i 
comptem amb l'assessorament d'especialistes 
i grans professionals del sector que ens ajuden 
a oferir els millors productes i serveis possibles. 
També continuem oferint els productes amb els 
quals es va iniciar el negoci com ara 
alimentació per a animals de granja, tot tipus de 
productes per l'hort i el jardí, planters i una gran 
selecció de productes d'alimentació de 

REDACCIÓ AÏNA GALCERAN · Fotografies: Casademont

Josep Casademont
Gerent d’Agro-aliment Casademont
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Un any més celebrem la Fira de Primavera
REDACCIÓ OOHX!GEN

Els dies 22 i 23 de maig els comerços 
de Palafrugell van tornar a sortir al 
carrer per oferir els seus productes a 
uns preus molt interessants i tornant 
l’ambient als carrers comercials.
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Els comerços participants, de diferents eixos 
comercials de la nostra vila, es van concentrar  
als carrers del nucli per tal de crear ambient i 
col·laborar dins dels actes organitzats en motiu 
de les Festes de Primavera.

A part de la Fira de Primavera, Oohx!gen també 
va organitzar un sorteig durant la setmana de les 
Festes de Primavera, concretament entre el 15 i el 
24 de maig. Durant aquests dies, tots aquells 
clients que feien les seves compres als negocis i 
comerços associats a Oohx!gen podien partici-
par al sorteig registrant la seva compra a lloc web 
d'Oohx!gen.

S’han registrat al voltant de 1.000 inscripcions 
que opten als següents premis:

Primer premi: 
NIT D'HOTEL A CAN LIRET (per a dues persones) 
+ UN DINAR AL RESTAURANT FIEGO (per a 
dues persones) + XEC REGAL PER VALOR DE 
100 € per bescanviar als establiments associats.

Segons premis: 
CINC XECS REGAL PER VALOR DE 100 € per 
bescanviar a qualsevol establiment adherit a 
OOHX!GEN.

A més, 58 establiments adherits a Oohx!gen 
també van vestir durant tota la setmana els seus 
aparadors amb disfresses de les colles que 
participen al Carroussel Costa Brava intentant 
així crear un ambient festiu en unes Festes de 
Primavera del tot atípiques per segon any 
consecutiu.

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I NEGOCI DE PALAFRUGELL
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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 (agost).
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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Oohx!gen reparteix 1.800 € durant sis setmanes
que repercutiran entre els seus 200 associats
REDACCIÓ OOHX!GEN

El passat mes de maig Oohx!gen va 
assolir els 200 associats i es mostra 
una vegada més al costat dels seus 
socis amb aquesta nova acció que 
repercutirà en vendes directes.
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La campanya en aquest cas buscava beneficiar a 
tots els usuaris i seguidors del perfil d’Oohx!gen a 
les xarxes així com a tots els seus associats/des, ja 
que els vals regals entregats als guanyadors/es en 
forma de xec amb un valor econòmic de 100 € 
només seran bescanviables als negocis associats 
a Oohx!gen i per sectors segons la setmana del 
sorteig. Així doncs, Oohx!gen ha repartit en total 
1.800 € (18 vals de 100 €) en sis categories o 
sectors.

En total han estat 18 els premis, 3 xecs de 100 € 
cada setmana durant 6 setmanes per cadascuna 
de les categories: restauració, bellesa, serveis, 
salut, comerç i mercat.

No és la primera vegada que Oohx!gen porta a 
terme una iniciativa com aquesta, ja ho va fer en 
temps de pandèmia l’any passat. L’associació vol 
estar sempre al costat del seu soci, vol ser justa 
amb tots els sectors i repartir de forma equitativa 
aquestes accions entre les diferents tipologies de 
negocis que conformen Oohx!gen que segueix 
creixent en temps complicats.

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I NEGOCI DE PALAFRUGELL
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