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Nova edició del concurs d’aparadors del Flors i Violes
REDACCIÓ OOHX!GEN

Un any més Oohx!gen forma part de l'esdeveniment Flors i Violes que 
organitza l’IPEP el primer cap de setmana de maig. Els nostres establiments 
donen la benvinguda a la primavera d'una manera especial.

Des del 29 d'abril i fins a l'1 de maig es va poder 
gaudir de la màgia dels 21 aparadors que formaven 
part del concurs d'aparadors o espais que 
Oohx!gen va organitzar per al Flors i Violes.

El primer premi
El primer premi fou per a Estètica Nuri Freixas que 
amb un aparador senzill, molt ben organitzat i amb 
tots els elements que feien falta per un concurs 
d'aparadors com el de Flors i Violes es va fer amb el 
primer premi. El premi consisteix en aquest cas 
amb la creació de contingut + gestió de xarxes 

socials durant tot un més a càrrec de l'empresa 
@trendasocialmedia.

El segon premi
El segon premi fou per a Boutique Reverso amb 
un aparador molt original i molt estudiat. Vestits 
d'època per explicar l'evolució de la moda, flors, un 
gramòfon i pintures basades en dissenys de vestits. 
El premi, un anàlisi i una consultoria de 8 h de suport 
professional i desenvolupament de l'estratègia 
digital per al negoci a càrrec de l'empresa 
@communitis.
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Com es va produir el traspàs amb l'antiga 
Farmàcia Suñer?
Després d'una intensa activitat, el senyor 
Joaquim Suñer, l'anterior farmacèutic, va decidir 
fer un pas al costat. És en aquest moment quan 
decidim emprendre un nou camí i apostem per 
gestionar una oficina de farmàcia capdavantera, 
una antiga farmàcia amb encant, al centre de 
Palafrugell. Agraïm al senyor Suñer la seva 
predisposició per ensenyar-nos com atendre als 
clients d'aquesta farmàcia entranyable, fundada 
l'any 1912. 

Quina evolució ha tingut la Farmàcia Montse 
Martí?
Hem volgut actualitzar i modernitzar tots els 
procediments amb l'objectiu de millorar l'atenció 
farmacèutica i totes les activitats de la farmàcia: 
seguretat i eficiència en el servei i els estocs amb 
la incorporació d'un robot d'última generació; 
incrementar les opcions en productes de 
parafarmàcia o, per exemple, disposar de 
materials d'anàlisi i precaució. Hem aconseguit 
progressar cada any per sobre de la mitjana del 
sector, fet que ens permet consolidar la nostra 
aposta d'inversió i això, ens fa molt contents. 

Com heu viscut la pandèmia de la Covid-19?
Amb desconcert i angoixa. Desconcert perquè 
les instruccions que hem rebut dels respon-
sables sanitaris han sigut contradictòries i difícils 
d'aplicar, ja que no disposàvem dels materials i 
productes necessaris. I amb angoixa pel terrible 
impacte que ha tingut en un segment de població 
“sènior” que tractem a diari. Tot i això, hem fet tot 
el que ha estat a les nostres mans per tractar de 
garantir la salut de les famílies. 

Quins serveis poseu a disposició dels 
clients?
Els propis d'una oficina de farmàcia moderna 
orientada a la salut i al benestar del client. El 
nostre objectiu és tenir una gran oferta de 
productes per així acompanyar els clients. 
Posem a la seva disposició productes de 
farmàcia i parafarmàcia, dermocosmètica, orto-
pèdia, entre altres. 

Quins són els riscos de l'automedicació?
Les persones que tenen el costum d'auto-
medicar-se han de saber que aquesta acció els 
pot retardar un diagnòstic acurat, provocar 
resistències a antibiòtics o altres medicaments, 
emmascarar i agreujar processos clínics, dis-
minuir l'eficàcia d'alguns medicaments... Els 
farmacèutics recomanem fer ús del sistema 
sanitari de primer nivell del qual disposem, enlloc 
d'apostar per l'automedicació. 

REDACCIÓ AÏNA GALCERAN · Fotografia: Farmàcia Montse Martí
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Farmàcia Montse Martí,
l'evolució d'una
farmàcia històrica

Tel. 972 30 06 92 · 669 211 880

Carrer Cavallers, 46 · 17200 Palafrugell

@farmacia_1912
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Gran èxit de participació en una nova assemblea
general ordinària de socis al Centre Fraternal
REDACCIÓ OOHX!GEN

El passat 12 de maig, a les 21 h, es va portar a terme una nova assemblea 
general ordinària de socis. Es va celebrar a la sala del Centre Fraternal 
donada l’alta participació de socis que van superar els 80 assistents.

Oohx!gen agraeix a tots els assistents la 
seva participació. Durant l’assemblea es va 
fer un resum del pla d’actuació del 2021 i es 
va presentar la comptabilitat de l’exercici 
anterior, així com la presentació del pla 
d’actuació per aquest 2022 i la conseqüent 
aprovació del pressupost.

Durant l’acte, Oohx!gen va presentar el 
projecte de l’any pel qual aposta i molt fort, el 
nou projecte Moohla!, una plataforma 
moneder per treballar en xarxa i fidelitzar les 
compres de tots els clients que comprin en 
els comerços adherits a Moohla!. Una bona 
part de l’assemblea es va destinar a la 
presentació del projecte que requeria una 
bona explicació. El producte es llançarà al 
mercat durant aquest mes de juny.

L’acte va finalitzar amb un pica-pica entre 
tots els assistents, era la manera d’agraïr-los 
la seva assistència i poder oferir així un petit 
espai de contacte de forma distesa entre 
socis, membres de la junta i l’equip 
d’Oohx!gen. 
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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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Signatura del conveni 2022
REDACCIÓ OOHX!GEN

L’IPEP i l’Ajuntament de Palafrugell 
reforçen el seu suport a Oohx!gen un 
any més.

El passat 3 de maig, l'Ajuntament de Palafrugell, a 
través de l'Institut de Promoció Econòmica (IPEP), 
va signar el conveni que contribuirà a 
desenvolupar el pla d'actuacions d’Oohx!gen 
previst pel 2022 i que ens compromet a treballar 
per a la dinamització del teixit comercial i 
empresarial de Palafrugell, en coordinació amb 
l'IPEP.

Amb aquest acord, l'IPEP pretén afavorir les 
activitats i les accions destinades a fomentar la 
promoció i la dinamització comercial. Així doncs, 
l'associació de comerciants rebrà 17.000 euros 
destinats a desenvolupar el seu pla d'actuacions 
2022 i a consolidar-se com l'entitat de referència 
del sector comercial i empresarial al municipi.

Farmacèutica i tècnic ortopeda va arribar a 
Palafrugell al novembre de 2019 i des 
d’aleshores forma part de la junta.

La Marisa ha viscut a Holanda on va 
treballar a la indústria farmacèutica i durant 
16 anys ha estat titular d’una oficina de 
farmàcia a Barcelona. Va nèixer a Figueres i 
està molt contenta de tornar a viure a 
l’Empordà després de 30 anys. Ara és la 
propietària de la farmàcia Dorca del carrer 
Cavallers.
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La junta d’Oohx!gen és...

Marisa
Dorca

53 anys

Vocal

Propietària de

Farmàcia-Ortopèdia Dorca

C/ Cavallers, 38
17200 Palafrugell

Tel. 972 30 07 36 · 607 25 73 07

@farmaciadorca
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