
2017

SABIES QUE...?



 

SABIES QUE...? 

 

 
L’objectiu d’aquest informe és donar valor  al treball i les singularitats dels diferents 
actors de la Garrotxa: empreses, administracions, societat civil i agents d’innovació i 
coneixement. Hi trobareu premis, nomenaments de càrrecs o curiositats que fan 
referència a l’any 2016.  
 
 
EMPRESES 

 

⋅ ... una empresa olotina ha rebut el premi Best of Houzz 2016 que concedeixen els 
particulars i els professionals del disseny i la renovació de la llar, usuaris de la 
plataforma digital Houzz, amb seu central a Estats Units i més de 35 milions 
d’usuaris? 

(Jordi Vayreda Projectteam) 
 

⋅ ... una empresa de la Vall de Bianya ha obtingut la distinció de PIME INNOVADORA 
per la seva contribució en projectes de desenvolupament tecnològic per crear nous 
processos, productes, serveis i millorar-los des del CDTI (Centre per al 
Desenvolupament Tecnològic Industrial)? 

(Inteplast) 
 

⋅ ... un banc produït a Tortellà ha guanyat el Premi Delta de Plata 2016 que reconeix 
les millors creacions de disseny industrial i de producte a l’Estat espanyol? 

(Sillería Vergés, amb disseny d’Andreu Carulla, per la col·lecció Bernades) 
 

⋅ ... l’aigua d’un brollador situat al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa  
es pot trobar en algunes de les millors taules  del Japó, Estats Units o Londres? 

(Aigua de Sant Aniol) 
 

⋅ ... un interiorista de la Vall d’en Bas ha estat guardonat amb el Restaurant & Bar 
Design Awards 2016, lliurats al Regne Unit, que premia els millors projectes de 
locals dedicats a servir menjar a nivell mundial pel projecte Tapas Bona Sort de 
Barcelona? 

(Jordi Ginabreda) 
 

⋅ ... una xef garrotxina ha assessorat en l’elaboració dels menús del Restaurant 
Òleum del Museu Nacional d’Art de Catalunya? 

(Fina Puigdevall, restaurant Les Cols) 
 

⋅ ... el director executiu d’una empresa garrotxina ha estat nomenat president de la 
Comissió d’Energia de PIMEC? 

(Joan vila, LC Paper) 



⋅ ... dos arquitectes garrotxins han obtingut el Premi Espais Exteriors 2016 dins els 
Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona? 

(Eduard Callís i Guillem Moliner) 
 

⋅ ... l’any 2016 s’han complert 30 anys de la botiga al carrer d’Olot, la primera de tot 
Catalunya? 

(Associació de comerciants d’Olot) 
 

 

 

ADMINISTRACIONS 

 

⋅ ... tres administracions locals garrotxines han obtingut el segell Premi 
Administració Oberta 2016 atorgat pel Consorci AOC per la seva tasca en el 
desenvolupament de l’Administració electrònica? 

(Ajuntament de la Vall de Bianya, Ajuntament de Santa Pau i Consell Comarcal 
de la Garrotxa) 
 

⋅ ... una garrotxina ha rebut el premi FAD Sebastià Gasch 2016 que recompensa la 
innovació i les mirades diferents sobre el món de l’espectacle? 

(Tena Busquets, directora d’arts escèniques d’Olot Cultura i del festival 
Sismògraf) 

 

⋅ ... sis municipis de la Garrotxa han estat guardonats amb les Flors d’Honor 2016 
que reconeixen la seva aposta per la millora de l’espai urbà en el marc del 
moviment Viles Florides? 

(Ajuntament d’Olot, amb quatre flors, i els ajuntaments de Besalú, la Vall d’en 
Bas, les Preses, Sant Joan les Fonts i Santa Pau, amb dues flors.) 
 

⋅ ... el primer parc natural de tot l’estat espanyol que va rebre una acreditació 
d’àmbit europeu que certifica que el turisme en un territori es desenvolupa de 
forma sostenible amb el medi ambient és a la Garrotxa? 

(Carta Europea del Turisme Sostenible -CETS- atorgada al Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa l’any 2001 i renovada per tercera vegada el 2016) 
 

⋅ ... una activitat educativa que fomenta l’ús de la bicicleta a través d’una filosofia de 
compartir recursos entre els alumnes de les Escoles Verdes d’Olot, ha estat 
seleccionada per la seva aportació innovadora i de qualitat en educació i s’ha 
incorporat al Banc de Bones Pràctiques del Govern Local de la Federació de 
Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i 
Locals. 

(Voltolot, organitzat per l’Institut Municipal d’Educació i Joventut, l’Institut 
Municipal d’Esport i Lleure, les Escoles Verdes de la Garrotxa, el CFGM 
d’activitats físico-esportives de l’Escola Pia d’Olot i la Policia Municipal) 
 

 

 



SOCIETAT CIVIL 

 

⋅ ... el municipi de Catalunya on es registren més donacions de sang per habitant és 
garrotxí? 

(Olot) 
 

⋅ ...  l’única escola d’educació especial de Catalunya que realitza un programa de 
pràctiques laborals a l’empresa ordinària amb els seus alumnes des de fa 10 anys 
és a la Garrotxa? 

(CEE Joan XXIII d’INTEGRA) 
 

 

AGENTS D’INNOVACIÓ I CONEIXEMENT 

 

⋅ ...  un pediatre olotí ha estat guardonat amb el premi Bonastruc ça Porta a la 
trajectòria professional mèdica per part del Col·legi Oficial de Metges de Girona?   

(Joan Cros) 
 

⋅ ...  una docent olotina va obtenir el premi Mestres 68 en reconeixement a l’acció 
pedagògica desenvolupada al llarg de la seva vida professional?   

(Lourdes Pujadas, Escola Volcà Bisaroques i INS Bosc de la Coma) 
 

⋅ ...  sis alumnes de centres de formació professional de la Garrotxa han estat 
guardonats al campionat de Catalunya d’FP Catskills 2016? 

(Maria Pulido. Institut la Garrotxa. Tecnologia de la moda. Primer classificat 
Albert Roura. ESDAP Olot. Disseny gràfic. Primer classificat 
Martí Molist Pampliega. Institut la Garrotxa. Disseny de producte industrial CAD. 

Tercer classificat. 
Sergi Martínez. Institut Bosc de la Coma. Aplicacions de software. Tercer 

classificat.  
Maite Ponce de León. Institut la Garrotxa. Tecnologia de la moda. Tercer 

classificat.  
Ferran Coll. ESDAP Olot. Il·lustració. Tercer classificat.) 

 

⋅ ...  un institut garrotxí ha rebut el Premi Recerca Jove PRJ2016 que atorga l’Agència 
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, que premia els treballs, tant 
experimentals com teòrics, que fomenten la creativitat científica i d’altres valors? 

(Esther Argelich. Institut la Garrotxa) 
 

⋅ ...  tres alumnes d’informàtica han desenvolupat una app per ajudar les persones 
cegues a recordar les experiències viscudes amb la tecnologia NFC? 

(Kevin Costa, Eduard Corominas i Adrià Llongarriu. Institut Bosc de la Coma) 
 

⋅ ...  quatre centres educatius de la Garrotxa han estat guardonats amb el premi 
Baldiri Reixac de la Fundació Carulla? 

(Marta Mallarach. Institut Bosc de la Coma. Categoria mestres 
Alba Esparza. Institut la Garrotxa. Categoria alumnes 



Xinying Lin, Turina Castañer, Irina Sadurní, Adrià Guix i Elena Rubió. Escola Cor 
de Maria. Categoria alumnes 

Alumnes de l'Escola Sant Cristòfol de les Planes d'Hostoles) 
 

⋅ ...  alumnes d’una escola d’art olotina han obtingut dos Premis Emporia Plata als 
Premis Nacionals d’Arquitectura Efímera, en la categoria d’il·luminació? 

(Marc Ortega, Laia Pérez, Ariadna Sala, Priscila Sampaio, Denisse Ferrer i 
Cristina Muriscot. Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot) 

 

⋅ ...  les creacions d’estudiants d’art i disseny a la Garrotxa s’han pogut veure a llocs 
singulars com a les escales de l’estació de metro de la Sagrada Família de Barcelona, 
o als murs de TV3? 

(Pol Vaqué, Tiffani Córdoba. Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot) 
 

⋅ ...  tres treballs de recerca de batxillerat han estat seleccionats per ser exposats al 
Congrés de Recerca d’Alumnes de Centres de Secundària (CRACS) de la Universitat 
de Girona? 

(Nabil El Hajji, Marc Riera, Alexia Pont, Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot) 
 

⋅ ...  el  mural “Els colors de la música” ha guanyat el primer premi en la categoria de 
cicles formatius de grau mitjà del  Premio Josep Albert Mestre, a l’excel·lència en 
l’ensenyament de les arts plàstiques i el disseny? 

(Clàudia Pérez, Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot). 
 

⋅ ...  la cadira “Sauvage” ha guanyat el Premi Kibuc Mobiliari, promogut en 
col·laboració amb el Departament d’Ensenyament? 

(Elba Casanova, Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot). 


