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EMPRESES
...una planta de producció de la Garrotxa és la guanyadora nacional dels European Business Awards
en la categoria de responsabilitat social i conscienciació ambiental? Aquest premi és un reconeixement a la responsabilitat social i a la conscienciació ambiental gràcies a la seva tecnologia OnePly
™ i els productes de la marca Dalia™ que es consideren referents pel què fa a fabricació sostenible
de paper (LCPaper. Besalú).
...el projecte de la cooperativa La Fageda, ha estat guardonada als Estats Units amb el premi Turn
the World Outward Award, que lliura The Arbinger Institute de Salt Lake City (USA) a les institucions
i persones que tenen un impacte positiu en la societat. En concret, La Fageda ha rebut el premi a
l’organització per al desenvolupament d’un negoci d’èxit que dedica els seus recursos a millorar la
vida dels seus gairebé 200 empleats amb discapacitat o malaltia mental o en risc d’exclusió. (La
Fageda. Santa Pau).
ADMINISTRACIONS
…al 2019 es va iniciar el projecte de col·laboració entre el Center for Folklife and Cultural Heritage de
l’Smithsonian, amb seu a la ciutat nord-americana de Washington i la direcció general de Cultura
Popular de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de la Vall d’en Bas? El projecte es basa en
l’elaboració d’un inventari del patrimoni cultural intangible de la Vall d’en Bas. És la primera vegada
que es fa un inventari d’aquestes característiques no sobre un sector concret del territori sinó sobre
la totalitat d’un municipi.
SOCIETAT CIVIL
...una xef de la Garrotxa va ser guardonada per l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició
(ACGN) amb el Premi Nacional de Gastronomia 2019? (Fina Puigdevall; Xef i propietària del restaurant Les Cols. Olot).
...aquest 2019 el Club de Patinatge Olot va ser premiat tant per la vessant esportiva com per la de
gestió? El CPO va recollir el Trofeu a l’Excel·lència a la Gala del Patinatge Català i el seu president va
ser reconegut a la Nit del Dirigent de l’Esport per tot el seu treball i trajectòria durant el 2018.
AGENTS D’INNOVACIÓ I CONEIXEMENT
…entre els més de 20 projectes presentats a Girona Space, el projecte d’origen garrotxí “Wisebird”
ha estat seleccionat per a viatjar a Silicon Valley i competir en la gran final dels Explorer Awards
2019? El projecte “Wisebird” permet planejar i reservar viatges totalment personalitzats en funció
dels gustos de l'usuari en tan sols 2 minuts. (Andrei Cristian Grigoriu de Besalú, i Sharanjeet Kaur
Arora, d’Olot).
…l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, es va endur el guardó guanyador entre els centres
d’educació secundària premiats en la tercera edició del concurs Materalia de trencadís? Els vuit
instituts que van participar en el concurs, en el qual s’hi van implicar 200 joves, van haver de revestir
una columna de formigó de 2x1 metres i de dues tones de pes amb la tècnica creativa del trencadís.
La tècnica de construcció utilitzada per Antoni Gaudí durant el modernisme.
…alumnes de l'institut Pere Alsius, de Banyoles, i una alumna de l’Institut Bosc de la Coma d’Olot,
van guanyar el Premi Baldiri Reixac de la Fundació Carulla? En la categoria d'experiències, els guanyadors van ser els alumnes de l’Institut Pere Alsius de Banyoles amb el projecte “Fronteres a mig
camí”. En la individual, es va premiar l’estudiant Alba Simon de segon de Batxillerat de l’institut del
Bosc de la Coma, d'Olot pel seu treball de recerca Mengem vegetals transgènics?

