
 



 

SABIES QUE...? 

 

 

 

...l’empresa que va executar les sales d’aïllament i de quarantena de l’Hospital Carlos III de Madrid (centre 

de referència del virus Évola) és de la Vall de Bianya? (Tané Hermètic, S.L) 

 

...el primer edifici de Catalunya i l’Estat Espanyol en ser energèticament 100% autosuficient amb fonts 

renovables i per tant, amb un cost energètic igual a zero està situat a Olot? (Projecte EspaiZero de Wattia 

Innova)  

 

...la primera hamburguesa 100% natural envasada en atmosfera protectora amb 8 dies de caducitat i, per 

tant, amb la vida útil suficient per poder estar als lineals dels supermercats és d’una empresa de la Vall d’en 

Bas? (Bas Alimentària, S.L) 

 

...una empresa garrotxina va ser escollida per la NBA (lliga professional de bàsquet dels Estats Units) com 

proveïdor tecnològic per dur a terme el seu projecte promocional al territori espanyol durant l’any 2010? 

(Volcànic Internet)  

 

...un institut de la Garrotxa ha reduït en un 50% el consum de Gasoil (disminució de 90 tones  de CO2) fent 

arribar l’energia justa i necessària a cada zona (per aules) amb l’objectiu d’evitar malgastar energia? 

(Projecte europeu Meet de l'IES LA Garrotxa d'Olot juntament amb Wattia Innova, primer centre escolar estatal 

declarat  Cientific Partner) 

 

...les estructures de vidre i d’acer al primer pis de la Torre Eiffel l’ha dissenyat i instal·lat una empresa de 

la comarca? (Bellapart Group) 

 

...la gespa que van lluir set estadis del mundial de futbol del Brasil (2014) i que els estadis del  Futbol Club 

Barcelona, l’Espanyol i el València està produïda per una empresa garrotxina? (Royal Verd) 

 

... la tercera empresa alimentària més reputada després de Danone i Nestlé a tot Espanya és a casa 

nostra? (La Fageda Fundació)  

 

... la primera i única empresa catalana homologada per l’exportació de pernils a EEUU està participada 

per les empreses garrotxines Noel Alimentària, i Embutidos Caseros Collell? (Pernils Llémena)  

 

... som la segona comarca en estrelles Michelin per habitant? (2,7 estrelles per cada 50.000 habitants)  

 


