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ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I NEGOCI DE PALAFRUGELL

Els passats dies 20 i 21 de novembre el nostre comerç va
celebrar el Shop Local Day amb una gran participació
REDACCIÓ OOHX!GEN

Oohx!gen es va sumar a la festa del comerç i negoci local, el Shop Local Day,
que celebrava la seva segona edició.

Oohx!gen va portar a terme aquesta campanya i va acompanyar-la oferint un detall
especial a tots els que feien les seves
compres als establiments de Palafrugell.
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I per animar la festa, Ostwald Estudios va animar els
carrers de la vila amb una flashmob per fer ballar a
tothom.

Fotos: Oohx!gen

Un moviment que vol donar veu i recolzament al comerç i negoci local. Més de 60
establiments de Palafrugell van decorar els
seus aparadors amb globus i amb una
cartelleria diferent i molt simpàtica , amb
missatges especials.També van fer promocions, sortejos, degustacions i tot tipus
d'experiències per celebrar aquest dia amb
tots els seus clients.

ENTREVISTA A SANTOS GRUES I TRANSPORT
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REDACCIÓ AÏNA GALCERAN · Fotografia: Santos Grues i Transport

Dos anys més tard, coincidint amb la incorporació del seu germà Francesc, l'empresa es
converteix en una societat familiar especialitzada
en serveis d'elevació pesada i muntatges. Això
els permet incrementar la flota de camions grua
de diferents tipus, dimensions i capacitat de
grues articulades.
L'equip de Santos Grues i Transport treballa amb
la maquinària més actualitzada del mercat i es
diferencien per donar servei a qualsevol tipus de
feines d'elevació i muntatges conjuntament amb
altres empreses del sector. A més dels 25 anys
d'experiència, compleixen totes les normatives
vigents dels seus vehicles, grues i complements,
tractant d'oferir el millor servei als seus clients
segons les seves necessitats.
Estan especialitzats en elevació i transport, pel
que ofereixen assessorament, coordinació i
gestió de qualsevol tipus de servei, aportant als
seus clients l'eina necessària per a poder realitzar
les feines i/o el servei.

Santos Grues
i Transport , una
empresa que sap
estar a l'altura
L'any 1996, l'Abel decideix muntar
una empresa de transports començant amb un camió grua. El seu pare
era operari de camió grua d'una
empresa consolidada en el sector de
la construcció dedicada al muntatge
de forjats i, això, va ser el que el va
dur a engegar el seu negoci: Santos
Grues i Transport.

Els seus serveis estan destinats tant a particulars
com a empreses de diferents sectors: construcció, turisme, industrial, nàutic, jardineria, etc.
A més a més, tracten d'adaptar els seus serveis
en funció de cada client i busquen el millor equip
per cada treball a realitzar, tenint en compte la
qualitat, el preu i la necessitat del client.
Operen tant en l'àmbit provincial com autonòmic,
cobrint així una gran demanda. I pel que fa a les
situacions d'emergència sempre miren de trobar
solucions a tot.

Santos Grues i Transport vol agrair
als seus clients la confiança
dipositada en ells, fet que els ha
permès complir 25 anys en el sector.
@grues_santos

www.gruessantos.com
EL NOU DE L’EMPORDÀ · www.elnou.cat
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Arriba el plat fort de l’any: la campanya de Nadal!
REDACCIÓ OOHX!GEN

Compra a Palafrugell i guanya

Vols guanyar 10.000 €? (un únic guanyador/a).
Aconsegueix participacions comprant en els comerços
adherits, com a premi a la Ruleta o a la Quina del Centre
Fraternal per cada cartró comprat.

Compra, juga
i guanya!
+ de 2.000 € EN DESCOMPTES
+ de 2.500 OBSEQUIS I REGALS
1 PERNIL DIARI
LOTS DE FORMATGES I VI
PARTICIPACIONS PER AL SORTEIG FINAL
AQUEST ANY... SEMPRE TOCA!

HORARI
18, 22, 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre
De 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h
19 i 24 de desembre
De 10.00 a 13.30 h
RULETA INFANTIL
4 de gener de 2022
De 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h
UBICACIÓ: plaça Camp d’en Prats
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El premi NO serà en metàl·lic, sinó que serà bescanviable
per productes o serveis en els establiments adherits a la
campanya de Nadal, un cop descomptat l'impost
corresponent de retenció.
La butlleta guanyadora serà la que coincideixi el seu
número amb el primer premi de la Grossa de Cap d'Any que
se celebra el 31 de desembre de 2021. En cas que la
participació que coincideixi amb el primer premi de la
Grossa no aparegui, el premi passaria a ser de la
participació que coincideixi amb el segon premi de la
Grossa i així successivament fins al cinquè premi.

Consulteu les bases del sorteig a
www.oohxigen.cat/nadal

GIMCANA DELS REIS MAGS DE L’ORIENT
Del 18 de desembre de 2021 al 5 de gener de 2022
Els Reis Mags de l’Orient i els seus camells s'han perdut pels
aparadors de Palafrugell. Troba els tres Reis i els tres camells,
cadascun en un aparador diferent dels establiments adherits
a la campanya.
Diposita el flyer degudament omplert abans del 6 de gener a la
urna que trobaràs al costat de la Ruleta d'Oohx!gen a la plaça
Camp d'en Prats amb el mateix horari de la ruleta i participaràs
en el sorteig d'una bicicleta Kross Hexagon JR 1.0.

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I NEGOCI DE PALAFRUGELL

17

ETS D’OOHX!GEN I VOLS ANUNCIAR-TE A LA NOSTRA SECCIÓ?
Reserva el teu espai per a la propera edició (febrer).
No esperis, contacta amb nosaltres i t’informarem.
Tel. 693 949 602 · hola@oohxigen.cat
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Oohx!gen segueix
creixent un any més

La junta d’Oohx!gen és...

REDACCIÓ OOHX!GEN

Tanquem el 2021 amb un creixement
en el número de socis. Tot i la
dificultat del moment i l’any de
pandèmia, Oohx!gen segueix sumant socis.

Albert
Parals
51 anys
Tresorer
Gerent de

Aprofitem aquest article per donar la benvinguda
a tots els socis recentment adherits a l’associació i també les gràcies a tots aquells socis que
confien en el projecte, que confien en la nostra
feina i que ens donen suport en tot moment.
Aquest ha estat un any complicat, en mig d’una
pandèmia mundial que no ens ho ha fet fàcil, però
hem procurat estar al costat dels nostres
associats, aportant i cobrint totes aquelles
necessitats que sorgeixen en el dia a dia i
procurant dinamitzar l’activitat comercial amb
esdeveniments i campanyes que aportin
moviment a la vila. Pensem que Palafrugell
disposa d’un eix comercial i empresarial molt
potent, volem ser la marca que acull a tots els
negocis i comerços del municipi treballant per al
benefici de tots. Quants més siguem més forts
serem. Oohx!gen ha fet quasi tres anys de camí,
hem anat posicionant la marca, hem anat
creixent, i ara ja som 206 associats, un objectiu
que semblava difícil d’assolir. Gràcies a tots i a
totes per confiar en Oohx!gen. Bones festes!
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Kidstxalla Moda Infantil
Tresorer d’Oohx!gen des del mes de març
de 2019 quan va entrar a formar part del nou
projecte i la nova junta. És el responsable
dels comptes de l’associació i se sent molt
implicat en el projecte des dels seus inicis.
És gerent de Kidstxalla, una botiga de moda
infantil al centre comercial Cel Obert on
trobareu tot allò que pugueu necessitar per
als més petits de la casa. Podreu trobar-hi
models de les marques Boboli o Mayoral
entre d’altres per aquesta temporada
d’hivern i per aquest nadal especialment.
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