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El projecte Moohla! es consolida poc a poc
REDACCIÓ OOHX!GEN

Ara farà tres mesos que Oohx!gen va 
posar en marxa el projecte Moohla!, 
la targeta moneder de Palafrugell.

Poc a poc el projecte es va consolidant, tot i 
que som conscients que encara ens trobem en 
el període d’arrencada. Agraïm des d’aquí a 
tots els socis i sòcies que hi han apostat i hi han 
cregut i animem als que encara no ho han fet a 
fer-ho. I en especial, volem felicitar a dos 
comerços que estan liderant el projecte. Per un 
costat a Adartia i per l’altre, Perfumeria Rosa 
ja que entre tots dos comerços han registrat 
més de 800 clients i han fet més de 1.800 
gratificacions als seus clients. Gràcies Cristina 
i Carme per la feina feta i per creure en el 
projecte. 
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Perfumeria Rosa ha registrat més de 420 clients
i ha fet més de 660 gratificacions

Adartia ha registrat més de 380 clients i ha fet
més de 1.200 gratificacions.

Gràcies a tots!



En Facundo, l'avi d'en Jordi Piferrer, del 
restaurant Can Facundo, va obrir la botiga de 
queviures de Can Facundo el 1965. Han anat 
passant els anys i Can Facundo s'ha anat 
transformant, però ha mantingut l'essència de ser 
un lloc del poble i per al poble. 

Com va començar Can Facundo?
El meu avi va començar Can Facundo com a 
botiga de queviures. Nosaltres vam continuar 
amb la botiga, després la rostisseria i més tard 
vam muntar el restaurant.

Com vau muntar el restaurant?
Les botigues de queviures havien quedat 
obsoletes —tot i que encara la tenim—, i com 
que ja teníem la rostisseria, de la rostisseria vam 
passar a fer plats per emportar i després vam 
passar a fer-ne per al restaurant.

Com heu dit, les botigues de queviures van 
quedar obsoletes, però sempre heu man-
tingut una part de queviures. Us vau 
mantenir ferms en això?
No van quedar obsoletes per culpa nostra, sinó 
que les tendències van anar cap a un altre costat.

Creieu que està tornant la consciència de 
comprar al petit comerç i retornar a un tipus 
de producte més cuidat?
Ara, en aquest món globalitzat, el comerç de 
proximitat queda més llunyà. Econòmicament és 
ruïnós mantenir vives aquestes botigues i la puja 
energètica és el darrer i definitiu cop.

Què s'hi menja a Can Facundo?
Sempre fem algunes innovacions però ens 
basem molt en la cuina tradicional. Arrossos, els 
típics plats de Palafrugell i tradicionals, i brasa.

Quina mena d'innovacions feu?
Sortim molt, mengem molt en restaurants i ens hi 
fixem i innovem algunes coses.

Teniu algun plat que sentiu especial?
Els arrossos, la galta amb bolets i la sèpia amb 
pèsols són plats que ens els estimem molt.

Presenteu alguna novetat de cares a la 
tardor-hivern?
Quan arriba la tardor cada any fem el Niu, un plat 
molt antic d'origen palafrugellenc.

És un local molt estimat per la gent del poble. 
Teniu públic de tota mena? 
Sí, tinc molt bon públic de Palafrugell i també hi ve 
gent de fora. Però bàsicament hi ve gent del 
poble.

EL NOU DE L’EMPORDÀ · www.elnou.cat

13ENTREVISTA A JORDI PIFERRER · RESTAURANT CAN FACUNDO

Can Facundo, una
transformació que
ha sabut mantenir
la seva essència

Tel. 972 30 01 27

Carrer Torres i Jonama, 118
17200 Palafrugell

@can_facundo

REDACCIÓ MAR MOLERO DOLZ · Filòloga i periodista literària · Fotografia: Can Facundo
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Ja estem treballant per la campanya de Nadal!
REDACCIÓ OOHX!GEN

S’acosta una nova edició de la 
campanya de Nadal que com bé 
sabem és el plat fort d’Oohx!gen.

Enguany Oohx!gen organitzarà la seva quarta 
campanya del Nadal a Palafrugell i l’experièn-
cia ens diu que és la campanya que demana 
més recursos econòmics i humans, requereix un 
esforç molt gran a tot l’equip, moltes hores de 
treball i una molt bona organització per tal 
d’assegurar l’èxit de la mateixa.

Ja hi estem treballant des de fa unes setmanes, 
perfilant detalls i aportant idees, ja que aquesta 
campanya es presentarà amb alguna novetat 
per tal de dinamitzar la campanya i aportar 
alguna novetat que pugui generar interès.

Un dels objectius marcats sempre en la 
campanya de Nadal és la de generar il·lusió i 
diversió al vilatà i visitant de Palafrugell, però 
sempre buscant el retorn als nostres associats, 
incentivant la compra en els negocis de 
proximitat i aconseguir que els comerços i 
negocis de la nostra vila se sentin recompensats 
per la inversió que requereix la campanya.

L’any passat Oohx!gen va regalar a un sol 
guanyador 10.000 € que van retornar als nostres 
negocis, aquest any reformularem la campanya, 
aportarem novetats, però destinarem els 
mateixos recursos esperant que sigui tot un èxit i 
poc a poc es converteixi en una de les 
campanyes de Nadal referents a la nostra 
comarca. Aquest Nadal més que mai, torna el 
Nadal a Palafrugell! En breu sabreu més.
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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



Si Oohx!gen és on és, si Oohx!gen ha crescut 
com ha crescut, és gràcies a ella, sí, a ella, i ella es 
diu Verònica Serralvo, cert, amb un equip al 
darrere que sent i creu en aquest projecte com si 
fos seu, però ella és la peça fonamental d’aquest 
projecte, és qui fa rodar aquest engranatge dia a 
dia, sense pausa. Una dona dinàmica, proactiva i 
enèrgica que encomana el seu entusiasme a 
l’equip i als nostres associats.

Si hi ha una decisió que Oohx!gen ha près amb 
molt d’encert durant aquests quatre anys, és, de 
ben segur, escollir-la a ella per liderar un projecte 
que requeria un esforç immens i que demanava 
una entrega absoluta. No era fàcil trobar un perfil 
que complís tot allò que requeria representar la 
gerència de l’associació en un moment 
complicat, però vam encertar, des del primer 
moment vam veure que reunia aquelles con-
dicions que buscàvem i vam apostar-hi.

Ens vam deixar portar per les sensacions, perquè 
el més important a la vida en qualsevol dels seus 
àmbits és l’actitud, amb actitud tot es pot assolir, 
valorem doncs a les persones per la seva actitud i 
no tant per les seves aptituds, ja que aquestes 
s’aprenen, l’actitud es té o no és té, no es pot 
aprendre.

Aquell dia de març de 2019 la Verònica ja ens va 
mostrar la seva actitud, les seves ganes 
d’enfrentar-se al repte, un gran repte del qual ha 
sortit exitosa. Ara el projecte és seu, és nostre, 
som un equip, no en tingueu dubte que farà tot el 
possible per seguir fent-lo crèixer i per fer sentir 
importants i valorats a cadascun dels nostres 
associats.

La Verònica actua com a gerent dinamitzadora de 
l’associació, fent-se càrrec de totes aquelles 
funcions administratives i comercials que 
requereix el dia a dia, amb l’ajuda de la Fatna, la 
seva companya i nova incorporació que ha 
consolidat el treball d’aquest equip. La seva 
proactivitat fa que aporti molt de valor en els 
processos de treball intern de la junta, ella és la 
veu de l’associat/da, ella és qui coneix bé les 
necessitats del comerç i els diferents sectors. 

Vero, en nom de tot el teu equip, en nom dels 
associats i  col·laboradors d’Oohx!gen, et donem 
les gràcies per la teva entrega, pel teu saber fer, 
per la teva paciència, el teu dinamisme i la teva 
actitud, gràcies de tot cor. Tu ets Oohx!gen!

Oohx!gen té nom i cognoms, es diu Verònica Serralvo
Gràcies Vero!
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REDACCIÓ LA JUNTA D’OOHX!GEN

Sempre recordarem aquell dia de
l’entrevista, no vam dubtar ni un
moment, la seva actitud i la seva
il·lusió ens va captivar.

SUSANNA CASADEMONT I DAVID FONT
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