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Oohx!gen fa 3 anys
REDACCIÓ OOHX!GEN

El passat 14 de març vam celebrar el nostre tercer aniversari i per celebrar-ho 
vam organitzar un sorteig per premiar la confiança dels nostres socis.

Des d’Oohx!gen hem volgut celebrar el nostre 
tercer aniversari amb els nostres socis, que al final 
són els qui ens donen tota la seva confiança. Per 
aquest motiu vam organitzar un sorteig per 
Instagram on durant una setmana els socis havien 
de fer comentaris o una ressenya i etiquetar a una 
altre empresa.

El premi per a un sol guanyador i valorat en 500 € 
consisteix en una mentoria durant un mes amb 
calendari de publicitat per a Instagram gentilesa de 
@marta_vim, una sessió fotogràfica gentilesa de 
@lesfotosdeltet (Francesc Serra) i per últim un any 
gratuït de la quota d’associat gentilesa d’Oohx!gen.

El passat dilluns 21 de març es va portar a terme el 
sorteig i el guanyador va estar en Santi, gerent del 
comerç Festivalia Palafrugell. Felicitats Santi!

Coicidint amb el 3er aniversari, el dilluns 14 de març, 
alguns membres de la junta d’Oohx!gen van assistir 
a la primera trobada d’associacions de comerç que 
organitzava la FOEG a Girona. La trobada va ser 
molt interessant per compartir amb altres associa-
cions i obtenir així diferents punts de vista per a 
futures accions. Una sessió enfocada com a una 
petita acció de networking, una bona iniciativa que 
neix amb la intenció de créixer i seguir doncs 
celebrant-ne properes edicions.

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I NEGOCI DE PALAFRUGELL



L'augment de persones que aposten per una 
dieta vegana i/o vegetariana ha fet que 
adapteu el tipus de productes que oferiu?
Nosaltres no produïm productes per aquest 
col·lectiu, però hi ha altres parades al Mercat que 
si que s'han adaptat i ofereixen una àmplia 
gamma de productes pel seu consum. A 
Carnisseria Jordi ens hem especialitzat en els 
productes sense gluten; tot l'assortit d'hambur-
gueses i broquetes són aptes per celíacs. Per 
altra banda, també elaborem sota comanda 
arrebossats per aquest mateix tipus de clients. El 
Mercat de Palafrugell és variat i procurem, entre 
totes les parades, oferir una gran varietat de 
productes per a tot tipus de públic.

Actualment es dóna molt valor al consum de 
proximitat. D'on provenen els vostres 
productes?
La Carnisseria Jordi 1970 treballa amb una 
varietat de productes de km 0 des de fa més de 
50 anys. Des de l'inici vam decidir apostar pel 
producte de proximitat i, fins a dia d'avui, seguim 
treballant amb els mateixos proveïdors, ja que 
ens garanteixen un producte d'òptima qualitat i 
alhora de proximitat, fet que els clients valoren 
molt. 

Quin tipus de productes elaborats arte-
sanalment oferiu?
La nostra carnisseria és reconeguda pel gran 
ventall de productes artesanals que oferim. 
Tenim tot tipus d'embotits: llonganissa, cansa-
lada, bull, botifarra, xoriç... Tenim assortit de bro-
quetes i hamburgueses per a tots els gustos i 
arrebossats varis. Les salsitxes i botifarres són el 
producte estrella de la casa. 

Quin és el perfil de client que ve a comprar al 
Mercat?
La població és cada vegada més conscient de la 
importància de tenir una bona alimentació. Es 
valoren els productes de proximitat i amb això, la 
mitjana d'edat dels clients que vénen a comprar al 
Mercat és cada vegada més jove, fet que garanteix 
la continuïtat del Mercat i de la nostra feina. 

Esteu compromesos amb el projecte Too 
Good To Go. En què consisteix i què hi oferiu?
Too Good To Go és un projecte que pretén aprofitar 
el menjar abans que es faci malbé. Els productes 
que en 24 hores sabem que deixaran d'estar en 
òptim estat es venen en format “pack sorpresa” a 
través de la plataforma, a un preu molt reduït. 
D'aquesta manera no hem de llençar el menjar i la 
carnisseria recupera el cost invertit en matèria 
prima. És un clar exemple win-win: els clients tenen 
un producte de qualitat i proximitat a un preu més 
baix i la botiga no llença menjar. 

Amb els rumors dels últims mesos, quina 
situació viu el Mercat actualment?
Tenim la sort que la cultura del mercat s'està 
reforçant i continua creixent. No obstant això, 
l'Ajuntament no escolta els paradistes i les nostres 
necessitats per continuar potenciant un Mercat 
referent a Catalunya. Temem que les noves 
“millores” ens acabin afectant a nosaltres i a la 
resta de paradistes. 

REDACCIÓ AÏNA GALCERAN · Fotografia: Carnisseria Jordi
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Productes de qualitat
i de proximitat.

Tel. 972 30 02 12

Comandes WhatsApp
600 74 95 56
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Exitosa Stockada d’hivern tot i el mal temps
REDACCIÓ OOHX!GEN

El cap de setmana del 5 i 6 de març es va portar a terme l'Stockada, la nostra 
botiga al carrer esperada per molts i que tot i el mal temps va ser un èxit.

Aquest any, a banda de la botiga al carrer, 
com a novetat vam portar a terme una 
Masterclass molt ben rebuda per tothom.

La botiga al carrer va ser un autèntic èxit per a 
molts dels nostres comerços, configurant-se 
com una de les millors de les últimes 
celebrades. Tot i que la metereologia no va 
acompanyar, els comerciants van poder 
treure stocks i notar una bona afluència de 
públic durant el cap de setmana.

Pel que fa a la masterclass, cal destacar la 
resposta de la gent, una resposta molt 
positiva i amb moltes ganes de participació. 
En total 96 persones van participar durant tot 
el dia en les diferents sessions que van tenir 
lloc a la plaça de Can Mario on es va respirar 
festa i molt de ball, amb alegria i una gran 
rebuda per part de tots els participants.

Volem agrair als quatre centres que han 
participat amb l’organització corresponent: 
Gimnàs La Nau, Ostwald Estudios, Salut 
360º Quiropràctic i Gimnàs Dinàmic.

Fem una valoració molt positiva de la jornada 
i amb moltes ganes de repetir-la.
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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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Flors i Violes 2022
REDACCIÓ OOHX!GEN

Arriba la primavera i amb ella el Flors 
i Violes 2022 que aquest any se 
celebrarà els dies 29 i 30 d'abril i 1 de 
maig.

L’esdeveniment està organitzat per l'Institut de 
Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP) i 
Oohx!gen com a segon any consecutiu hi 
participa organitzant alguna acció.

Organitzem el concurs d'aparadors que podreu 
veure mentres passegeu per la vila i gaudiu dels  
espais tan bonics que engalanen el poble. Podreu 
visitar durant el cap de setmana tots els 
establiments que formaran part d'aquest concurs 
d’aparadors. A la nostra web (www.oohxigen.cat) 
podreu veure quins establiments hi participen.

Forma part de la junta des de març de 2019. 
Aporta i argumenta idees a la junta aportant 
la seva experiència en el món de l’associa-
cionisme.

És agent d’assegurances i assessora 
finançera titular des de fa 10 anys. Està 
vinculada al món comptable en la seva 
trajectòria professional des de fa més de 25 
anys. És tècnic d’empreses i Activitats 
Turístiques i Guia Turístic de la Generalitat de 
Catalunya.

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I NEGOCI DE PALAFRUGELL

La junta d’Oohx!gen és...

Eli
Romero

46 anys

Vocal

Sòcia de

Niro Grup Agència de Catalana Occident

C/ Barris i Buixó, 21
17200 Palafrugell

Tel. 972 30 53 90 · 972 61 17 51

nirogrup@agentes.catalanaoccidente.com

@nirogrupsc

Del 29 d’abril a
l’1 de maig de 2022

CONCURS D’APARADORS
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