
11 EL NOU DE L’EMPORDÀ · www.elnou.cat



EL NOU DE L’EMPORDÀ · www.elnou.cat

12

La gran aposta d’Oohx!gen per aquest any es diu Moohla!
REDACCIÓ OOHX!GEN

El passat mes de juny, Oohx!gen va presentar als seus socis el plat fort 
d’aquest any, un nou producte anomenat Moohla!, la nova targeta moneder 
dels comerços i negocis de Palafrugell.

La nova targeta moneder d’Oohx!gen ja està al 
carrer i ja és operativa. Encara no la tens? Ja pots 
demanar-la a tots els comerços i negocis adherits 

a la plataforma, és gratuïta i només té beneficis i 
avantatges. Amb la targeta Moohla! acumularàs 
Oohx!euros que podràs bescanviar en les teves 
futures compres a qualsevol dels comerços o 
negocis adherits. L’1% del valor total del tiquet de 
la teva compra (amb un topall màxim de 500 €) es 
gratificarà a la teva targeta i podràs acumular-lo i 
bescanviar-lo en tots aquells negocis que s’hagin 
adherit a la plataforma i que estan identificats 
amb el distintiu Moohla! en els seus aparadors. 
Vols saber més? En aquestes pàgines t’expli-
quem com fer-ho i els seus avantatges.

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I NEGOCI DE PALAFRUGELL



Poc es podia imaginar Àngel Sàbat Gelpí, quan 
va obrir l'any 1952, la que seria la primera botiga 
turística de Calella, al carrer Bofill i Codina, tot el 
recorregut que aquesta tindria fins a arribar a 
convertir-se en l'actual Studio 17. La botiga en 
qüestió duia per nom “La Artesanía” i un dels 
plats forts eren els souvenirs, com per exemple, 
els joiers, creus, cors, tots fets amb caragolets de 
mar. També s'hi venien articles de platja com 
tovalloles, para-sols, etc.

No hi faltaven productes de collita pròpia com 
eren les estrelles de mar que Sàbat agafava a 
palangre i després dissecava. Fins i tot, closques 
de tortuga que s'arrapaven a les nanses. Fet a 
mà, hi havia cabassos, jambines i pantalles de 
jonc i verga. 

Amb esforç i dins les possibilitats del moment, el 
negoci no anava malament del tot. Tant és així 
que l'any 1956 es va obrir l'altra botiga 
anomenada “Alfer”, també al carrer Bofill i 
Codina. Aquesta ocupava una quarta part de 
l'actual que és fruit d'una renovació feta l'any 
1972. Tot i que hi continuaven venent souvenirs, 
també hi venien calçat i banyadors.

Amb el pas dels anys tot ha anat evolucionant i, la 
venda, que no és cap excepció, ho ha fet cap a 
un altre tipus de gènere. Així doncs, l'any 2000, al 
local original s'hi va instal·lar la botiga “Studio 17” 
especialitzada en la venda al detall de roba i 
calçat de moda per a tot tipus de públic (infants i 
adults). Per tal de donar continuïtat a les 
col·leccions d'hivern, a Palafrugell s'hi va obrir 
una segona botiga l'any 2002.

En l'actualitat, Studio 17 i Alfer són dues botigues 
multimarca, una oberta tot l'any, l'altra durant la 
temporada de primavera-estiu. Les dues, 

orientades cap a un tipus casual wear amb 
col·leccions tant de roba, com calçat, bany, 
articles de platja... Algunes de les marques que 
en destaquen són Brikenstock, Napapijri, Jott, 
Blauer, Scotch & Soda, Havaianas, Crocs, Toni 
Pons, Enrocats, MC2...

Tot i l'augment de les compres per Internet, 
Studio 17 i Alfer mantenen una gran clientela fidel 
al seu comerç, després de setanta anys de 
trajectòria. És per això, que a través d'aquest 
mitjà aprofiten per agrair als seus clients la 
confiança dipositada en ells durant tots aquests 
anys.

REDACCIÓ AÏNA GALCERAN · Fotografia: Studio 77
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13REPORTATGE A STUDIO 17

Studio 17, l'evolució
d'un comerç familiar

Tel. 972 61 57 86

Carrer Bofill i Codina, 17
17210 Calella de Palafrugell

@studio17_moda
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REGISTRA’T DE FORMA GRATUÏTA:

1. A través del formulari que trobaràs als negocis
adherits o informant-te a través d’Oohx!gen:
oohxigen.cat/moohla

2. A través de la intranet Moneder:
moneder.cat/intranet

3. Descarregant-te l’app de Moohla!

Vols seu un Moohler?

La teva fidelitat
té premi!

Ara, comprar a Palafrugell,
Moohla més que mai!

gratuït!
És

I després què?
T’ho expliquem a la pàgina 16
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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 (octubre).
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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Com funciona?
Quan facis les teves compres identifica’t als 
negocis adherits amb la teva targeta Moohla o si 
no la portes o no la tens perquè t’has donat d’alta 
a través de l’app, amb el teu número de DNI o el 
teu número de telèfon mòbil.

L’1% del total del tiquet de la teva compra 
s’acumularà a la teva targeta! La gratificació té un 
topall de 500 € en el valor del tiquet.

Els Oohx!euros acumulats els podràs canviar 
quan vulguis en les teves futures compres en 
qualsevol dels comerços i negocis adherits 
reduint així el valor del tiquet de la teva compra.

Des de l’app de Moohla! podràs consultar el teu 
saldo en tot moment, el llistat de comerços i 
negocis adherits i rebre i consultar les ofertes
i promocions dels diferents negocis.

Fàcil, oi?
Fes-te Moohler!
i gaudeix de tots
els avantatges!

Persona molt lligada a la nostra vila, ja va 
ser membre de la junta d'ACOPA durant 
una primera etapa fins el 2011, moment en 
què va decidir fer el salt a la política. Durant 
vuit anys va ser primer tinent d'Alcalde i 
Regidor de Promoció Econòmica i Comuni-
cació de l'Ajuntament de Palafrugell.

Un cop tancada aquesta etapa, va decidir 
reincorporar-se a la junta d'Oohxigen i, des 
del 2020, en forma part. Des del 2003 és el 
propietari de la Casa dels Pantalons, 
aquesta emblemàtica botiga palafru-
gellenca fundada el 1970.

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I NEGOCI DE PALAFRUGELL

La junta d’Oohx!gen és...

Albert
Gómez

44 anys

Vocal

Propietàri de

La Casa dels Pantalons

C/ Notaria, 1 · 17200 Palafrugell
Tel. 972 30 27 46

www.lacasadelspantalons.cat

@la_casa_dels_pantalons

gratuït!
És

Tens un comerç o un
negoci a Palafrugell

i encara no

Demana’ns informació
sense compromís a:

M. 693 94 96 02 · hola@oohxigen.cat

Botines, 26 · Palafrugell
www.oohxigen.cat

Com a usuari vols
ser un Moohler i no

saps com fer-ho?

Demana la teva targeta
al teu negoci de confiança,

és molt fàcil!

Segueix-nos a les xarxes!
Moohla_palafrugell

Tots podem ser
Moohlers!

La Casa dels Pantalons
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