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...una empresa de la comarca està treballant per fabricar el paper tissú més ecològic del món? (LC Paper)
... el primer web de comerç electrònic en el sector òptic (encara en funcionament) de tot l’Estat espanyol va
ser creat per una empresa olotina ara fa 15 anys? (Centre Òptic Fluvià, SC)
...la Garrotxa té dues vegades i mitja més entitats per habitant que la ciutat de Barcelona? (Panoràmic 2015)
... l’empresa de transport de mercaderies més antiga de Catalunya (des de 1879) és de la comarca?
(Transports Tresserras, SA)

...els professors de guitarra dels principals conservatoris com el Liceu de Barcelona, el de París o Berlín i
d'altres d'arreu del món, així com artistes com Raimundo Amador o Josemi Carmona, fan servir cordes
fabricades a Santa Pau? (Knobloch Strings)
...el primer sistema de producció d'energies renovables (biomassa, la solar fotovoltaica i la geotèrmia)
combinat amb gas natural per subministrar calor, fred i electricitat a equipaments municipals és a Olot?
[Projecte District Heating Olot, Plaça Mercat i edificis públics que l’envolten (UTE Gas Natural i Wattia)]
... la Garrotxa és l’única comarca de Catalunya on la taxa d'atur del col·lectiu de persones amb malaltia
mental o discapacitat intel·lectual és gairebé del 0%? (La Fageda Fundació i Integra)
…el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i Noel Alimentària estan treballant amb el projecte
“Busquem arbres amb història de la Garrotxa”, amb l’objectiu d’identificar els arbres monumentals,
notables i singulars de la comarca? (Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i Noel Alimentària SAU)
...la Generalitat de Catalunya va organitzar una exposició dedicada a RCR Arquitectes, “Creativitat
compartida”, que repassava els 25 anys d’una trajectòria caracteritzada per apostar per la pura harmonia
amb l’entorn? (RCR Arquitectes)
...la primera companyia a introduir amb èxit el Panettone i Pandoro -dolços italians- al mercat espanyol
(que consoliden una nova categoria dins els dolços) és de la Garrotxa? (Comercial Masoliver SAU)

