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EMPRESES
...una planta de producció de la Garrotxa ha rebut el premi Kaizen Lean 2018, un premi que reconeix 
la tasca de les empreses en projectes de millora contínua i que és la primera vegada que aquest 
premi recau en una empresa del sector de salut animal? (Zoetis Manufacturing &amp; Research 
Spain. La Vall de Bianya)

...una empresa d’Olot ha guanyat el premi al millor projecte d’energia que atorga l’Associació 
d’Enginyers d’Energia d’Espanya i que amb aquest premi es reconeix la qualitat i l’enfocament cap 
a la innovació en l’ús de fonts d’energia i en l’impacte en la reducció de consum i emissions conta-
minants? (Wattia Innova. Projecte Espai Zero. Olot)

ADMINISTRACIONS
...un ajuntament garrotxí ha estat una de les institucions premiades a la III Edició del Congrés Local-
Tic 2018 en reconeixement a la gestió feta en l’Àrea d’Informació del Territori , concretament per a 
la implementació i aplicació pràctica del SIG corporatiu? ( Ajuntament d’Olot )

…el Programa Hospitals Top20, que premia els millors 20 hospitals de l’Estat espanyol, ha atorgat 
un premi a la Garrotxa en reconeixement de les àrees d’Atenció a la Dona i la de Musculoesquelètic 
en un rànquing on competien 68 centres sanitaris de totes les categories? (Fundació Hospital d’Olot 
i comarcal de la Garrotxa)

...per primera vegada un ajuntament va rebre una distinció en els Premis Ruralapps, entregats pel 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat per una aplicació de 
realitat augmentada, com a finalista en la categoria de ciutadania? (Ajuntament de la Vall d’en Bas 
amb el projecte de l’aplicació per a dispositius mòbils ‘Bas de Màgia’ per tal de descobrir diferents 
racons de la Vall amb tota la família.)

SOCIETAT CIVIL
...va entregar-se a la Garrotxa el Premi Pep Mora 2018 que atorga l’Associació Gironina de Teatre en 
reconeixement a la contribució al desenvolupament de les arts escèniques professionals a les 
comarques gironines? (Tena Busquets i l'equip d’arts escèniques d’Olot Cultura)

...un club esportiu garrotxí va ser escollit millor equip català de l’any 2018 pel jurat de la 22a Edició 
de la Festa de l’Esport Català? (Club Patinatge Artístic Olot)

AGENTS D’INNOVACIÓ I CONEIXEMENT
...un alumne de l’Institut la Garrotxa va guanyar el concurs a millor projecte de grau mitjà de les 
comarques gironines que premia l’esperit emprenedor entre l’alumnat de formació professional? 
(Marc Vila Teixidor, alumne del grau mitjà de Producció Agropecuària ha estat guardonat per un 
projecte sobre equinoteràpia)

...una associació garrotxina va rebre el Premi a la Millor Iniciativa Col·lectiva Territorial que reconeix 
els projectes de dinamització comercial impulsats per les associacions que hagin destacat pel 
foment del comerç de proximitat en el seu territori? (Associació de Placers del Mercat d’Olot -la 
Garrotxa-, pel projecte El placer virtual, per a la transformació del procés de compra i atenció al 
client mitjançant les noves tecnologies)

Vols saber-ne més? Consulta l’informe complet a www.observatorigarrotxa.cat
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