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El passat 7 i 8 d’agost va tenir lloc l’Stockada d’estiu
REDACCIÓ OOHX!GEN

L’stockada d’estiu va fer lluir grans descomptes i ambient als carrers de la 
vila durant el cap de setmana del 7 i 8 d’agost.
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35 comerços de la vila van participar a 
l’Stockada d’estiu aprofitant els últims dies 
de la campanya de Rebaixes i abans de 
preparar els aparadors per la temporada 
tardor-hivern 2021-22.

Els carrers de la vila van reunir gent que 
buscava descomptes llaminers a les 
parades que els comerços van treure al 
carrer en forma de botiga al carrer. Aquest 
esdeveniment fa anys que es porta a terme i 
els comerciants el troben molt interessant 
per fer la rematada final abans que acabi 
l’estiu.

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I NEGOCI DE PALAFRUGELL



Com neix aquest establiment?
Des de ben petita, la meva il·lusió era treballar en 
una botiga de nens petits. Després que acabés 
els estudis, amb els pares vam decidir fer obres 
al local que teníem i és així com el juliol de 1991 
obríem les portes d'El Bressol.  

El Bressol està de celebració. Què s'ha fet i 
què teniu previst fer per celebrar el 30è 
aniversari?
Hem apostat per renovar l'estètica de la botiga i 
fer reformes al primer pis amb l'objectiu que els 
clients que ens visiten trobin un espai renovat i 
s'hi sentin còmodes. També hem comptat amb 
l'ajuda professional de @dmesfont que ens ha 
actualitzat el logotip i els colors per tal de donar-li 
un aire més actual. A més a més, hem aprofitat 
aquest aniversari per fer bosses noves, ja que la 
clientela agraeix que el disseny del packaging 
dels productes sigui atractiu. En l'entorn digital, 
estem realitzant sortejos de diferents productes a 
través del nostre Instagram @el_bressol .

Quin tipus de productes espoden trobar a la 
vostra botiga? 
Oferim tota mena de productes per a bebès 
durant els primers anys de vida amb l'objectiu 
que tinguin un desenvolupament sa. Hi podeu 
trobar roba per a nadons, mobiliari per a 

l'habitació i el bany, trones, vaixelles, vinils de 
decoració, cotxets...

Quines marques destaqueu?
Treballem amb millors marques del mercat com 
Micuna, Chicco, Romer, Maxi-Cosi, Innovacions 
MS, Ralet Ralet, Petitboum, Dosy 2, Mobles 
Ros...

Sou especialistes en llistes de naixement, 
com funciona aquest servei? Quins avan-
tatges té?
Els primers anys, els clients deixaven una paga i 
senyal i, quan el bebè neixia, venien a buscar els 
productes escollits prèviament. Cinc anys més 
tard de l'obertura d'El Bressol, vam decidir 
començar a oferir el servei de les llistes de 
naixement. Els pares venen a la botiga, trien els 
productes que els fan falta i els amics i familiars 
escullen el que volen regalar d'entre els 
productes seleccionats pels pares. Aquest servei 
presenta múltiples avantatges: els pares no 
reben cap regal repetit i els amics i familiars 
escullen d'entre les possibilitats que hi ha a la 
llista amb la seguretat que triïn el que triïn els serà 
d'utilitat i els farà il·lusió. A més a més, es regala 
als pares un val descompte. 

A més de la botiga física, disposeu d'altres 
canals de venda?
Tenim un perfil d'Instagram @el_bressol el qual 
ens permet apropar-nos als nostres clients i 
presentar de manera virtual les novetats i 
productes de cada temporada. A més, donem 
idees per fer regals adaptats al pressupost de 
cadascú.

REDACCIÓ AÏNA GALCERAN · Fotografia: Sandra Salabert

Sandra Salabert
Gerent d’El Bressol
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30 anys al servei dels nadons

Tel. 972 61 13 28

607 97 40 84

Sant Sebastià, 37
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Donem veu als socis!
REDACCIÓ OOHX!GEN

El passat dilluns 27 de setembre, 
Oohx!gen va convocar a tots els 
socis del sector de Salut i Bellesa 
amb l’objectiu d’escoltar-los, de 
donar-los veu i saber una mica les 
seves inquietuds tenint en compte la 
gran representació de negocis que 
s’acullen dins aquest sector.

La trobada, de caire informal, va tenir lloc al 
Centre Municipal d’Educació a les vuit del vespre 
i on van assistir-hi una quinzena de representants 
del sector.

L’objectiu de la trobada passava per donar veu 
als socis, escoltar-los i captar les necessitats 
d’un sector potent a Palafrugell. En aquest cas 
s’hi van reunir representants de perruqueries i 
estètiques, centres de salut i massatges i tots 
aquells negocis relacionats amb la salut i la 
bellesa.

Aquest tipus de trobades estan previstes fer-les 
en futures ocasions amb altres sectors, ja que 
una de les premises d’Oohx!gen ha estat sempre 
ser una associació plural que tingui en compte a 
tots els sectors i no només al comercial. A partir 
d’aquí poder estudiar la possibilitat de portar a 
terme esdeveniments que beneficiin als socis.

Vols fer-te soci?
REDACCIÓ OOHX!GEN

Durant un mes Oohx!gen ha ofert als 
seus socis la possibilitat de bene-
ficiar-se d’un descompte del 50% en 
la propera quota aportant un nou 
soci. Ara us oferim a els qui no sigueu 
socis la possibilitat de donar-vos 
d’alta amb una interesant oferta. 
T’hi apuntes?

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I NEGOCI DE PALAFRUGELL

CAMPANYA VÀLIDA DE

L’1/10/2021 AL 31/10/2021.

BENEFICIA’T DEL 50% DE DESCOMPTE

EN LA PRIMERA QUOTA.

PERMANÈNCIA MÍNIMA 1 ANY.

ATENCIÓ

VOLS FER-TE SOCI?

APUNTA’T ARA
I BENEFICIA’T DEL

EN LA PRIMERA QUOTA!

50% dcte.

OFERTA
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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 (desembre).
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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Ja estem treballant en les
campanyes d’aquesta tardor
REDACCIÓ OOHX!GEN

Des de fa uns dies, ja estem 
treballant en les properes cam-
panyes. L’últim trimestre sempre ens 
porta campanyes fortes que dema-
nen treball intens durant mesos.

Dues campanyes grans centraran l’activitat 
d’Oohx!gen d’aquest últim trimestre: el Shop 
Local Day que tindrà lloc els dies 20 i 21 de 
novembre i la campanya de Nadal d’enguany.

La primera seguirà l’estructura de la campanya 
de l’any passat que va ser molt exitosa i que com 
a novetat tindrà la instal·lació d’una carpa 
d’Oohx!gen on regalarem un obsequi a tots 
aquells que facin compres al comerç adherit a la 
campanya del Shop Local Day. En breu tindreu 
més informació.

Pel que fa a la campanya de Nadal, tornarem a 
tenir Ruleta, però estigueu atents perquè aquest 
any li donem un gir important amb l’objectiu 
d’incentivar encara més la compra al comerç 
local amb molts premis i un premi final molt 
llaminer. Estem treballant en el programa i tancant 
les dates de la campanya, en breu us podrem 
donar més informació. Creiem que la ruleta 
funciona, però necessita un incentiu interessant 
després de les reestriccions de l’any passat.

Vicepresident d’Oohx!gen des del mes de 
març d’enguany, després que la junta fes 
una re-estructuració dels degut a les baixes 
d’alguns dels seus membres. Forma part de 
la junta d’Oohx!gen des del seu inici al març 
del 2019 i és el responsable de la renovació 
de la imatge de l’associació així com de la 
creació del seu nom.

És CEO de d+font, un estudi de disseny 
gràfic multidisciplinar des de l’any 2004 i 
gerent de Sumarreta, una empresa 
d’estampació.

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I NEGOCI DE PALAFRUGELL

La junta d’Oohx!gen és...

David
Font

46 anys

Vicepresident

Gerent i CEO de

d+font comunicació creativa

Tel. 972 30 87 90 · M 606 23 44 24

info@dmesfont.cat

 

PALAFRUGELL (Girona)

C/ dels Valls, 25 - 1er 2a
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