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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 2017.  
 
 
EMPRESES 

 

⋅ ... un estudi d'arquitectura d'Olot ha guanyat el Premi Pritzker, màxim 
reconeixement, considerat el Nobel de l'arquitectura, per la seva trajectòria des del 
1988, després d’haver exercit una forta influència en l’arquitectura internacional? 
(Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta. RCR Arquitectes) 
 

⋅ ... un concessionari olotí revalida per vuitena vegada el premi Global Awards de 
millor concessionari Nissan d’Espanya? 
(Olot Motor, concessionari oficial Nissan a Olot) 
 

⋅ ... una empresa garrotxina ha guanyat el Premi Internacional Façade a la innovació  
en façanes, per la marquesina d’entrada de l’Hotel Berkeley a Londres? 
(Bellapart) 
 

⋅ ... un garrotxí ha rebut el premi ADN Emprèn en la categoria ADN-
Smartclean,  reconeixement a una trajectòria d’emprenedoria en el camp de les 
tecnologies netes (Cleantech) o les tecnologies intel·ligents (Smart tech)? 
(Francesc Comino, fundador d’ Icatech Innova, Wattia i Webatt) 
 

⋅ ... figures de sants amb el segell made in Olot arriben a qualsevol racó d’Espanya, 
als Estats Units, Itàlia, Malta, Portugal, països de l’Europa de l’Est, Àustria i fins i tot 
Hong Kong, sobrevivint a les nombroses crisis que han castigat la indústria de la 
imatgeria religiosa? 
(Taller El Arte Cristiano d’Olot, fundada el 1880) 
 

⋅ ... Ràdio Olot ha guanyat dos premis de Ràdio Associació de Catalunya, i és la 
primera vegada que una emissora s’emporta dos guardons en una mateixa edició: el 
Premi al Millor Programa Local i el Premi a la Integració, un guardó de nova creació 
que vol reconèixer col·lectius de risc que superen barreres comunicatives a través de la 
ràdio? 
(Les retransmissions del CPA Olot, i les col·laboracions de Pere Ribes a L’Olot a Ràdio 

Olot) 
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⋅ ... un emprenedor olotí ha posat al mercat amb èxit la primera quilla de surf 
biodegradable, pioner internacional? 
(Josep Font, tècnic especialista en la fabricació de productes, juntament amb la canària 
Silvia Rodríguez, enginyera de disseny industrial de producte,marca Exo) 
 

⋅ ... les dues primeres agències de viatges de l’Estat espanyol acreditades amb la 
Carta Europea de Turisme Sostenible són a la Garrotxa? 
(Trescàlia SC i Nit i Vol SLU) 
 

⋅ ... 23 empreses garrotxines han rebut una acreditació de la Direcció General de 
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, en el projecte Empreses 
Lingüísticament Responsables, pioner a Catalunya, per incloure la gestió de la 
responsabilitat lingüística dins la responsabilitat social empresarial?  
(ATMA. Centre Logístic de Bicicletes, Cal Carreter, Caliu Rural, Càmping Les Preses 
Natura, Can Felicià, En Ruta Girona, Hostal del Sol, Hostal dels Ossos, Hotel Can Blanc, 
Hotel de La Vall d’en Bas, Hotel La Perla, Hotel Riu, L’Arcada de Fares, La Fageda, La 
Quinta Justa, La Rectoria de Sant Miquel, Mas la Coromina, Mas la Ferreria, Mas Rubió, 
Restaurant Font Moixina, Restaurant l’Hostalet, Rucs i Someres, Tosca. Serveis 
Ambientals) 
 
 
 
ADMINISTRACIONS 

 

⋅ ... set administracions locals de la Garrotxa han obtingut el Reconeixement 
d’Administració Oberta, uns guardons que entrega l’AOC i que premien els 
ajuntaments i consells comarcals que destaquen en la implantació de l’Administració 
digital a les seves organitzacions? 
(Ajuntaments de Riudaura, Maià de Montcal, Santa Jaume de Llierca, la Vall de Bianya, 
les Preses i  Sant Joan les Fonts, i Consell Comarcal de la Garrotxa) 
 

⋅ ... deu ajuntaments garrotxins han estat guardonats amb les Flors d’Honor que 
reconeixen la seva aposta per la millora de l’espai urbà en el marc del moviment Viles 
Florides? 
(Olot amb quatre flors; Sant Joan les Fonts amb tres flors i el premi a la millor rotonda 
florida de Catalunya; la Vall d’en Bas amb tres flors; Besalú, les Preses, Sant Feliu de 
Pallerols, Santa Pau i la Vall de Bianya amb dues flors, i Riudaura i Sant Jaume de 
Llierca amb una flor) 

 
... un ajuntament de la comarca ha rebut un del Premis ‘Reconeixements Ànima’, 
guardó en reconeixement de la protecció dels animals i per a la defensa dels seus 
drets, per haver suprimit el correbou després de la consulta ciutadana? 
(Ajuntament d’Olot) 
 

⋅ ...  una instal·lació olotina ha rebut el Premi d’Excel·lència Energètica atorgat per 
l’Institut Català d’Energia com a reconeixement per una actuació significativa en 
l’àmbit de l’estalvi, l’eficiència o la diversificació energètica, i l’aprofitament d’energies 
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renovables i, també el premi BBConstrumat en Obra construïda, en la categoria 
d’infraestructures? 
(Xarxa espavilada de climatització d’Olot. Ajuntament d’Olot, Wattia Innova i Gas 
Natural) 
 
 
 
SOCIETAT CIVIL 

 

⋅ ... un club olotí va rebre el guardó corresponent a la categoria “Esport català al 
món”, en la 1a Edició dels Guardons de la Fundació Catalana per a l’Esport? 
(Club Patinatge Artístic Olot, que ha guanyat 11 títols mundials i 12 d’europeus) 
 

⋅ ... un Olotí de 70 anys va fer 1.605 km en bicicleta per un repte solidari: canviar els 
quilòmetres per joguines per  als nens en la campanya de la Creu Roja Quilòmetres de 
felicitat, durant 21 dies, des d’Olot fins a Santiago de Compostela? 
(Fernando Moreno) 
 

⋅ ... un triatleta garrotxí és Campió de Catalunya d’esquí de muntanya en la 
modalitat de cronoescalada, 3r Spoir a la 24a edició del quilòmetre vertical de Cambre 
d’Ase, or a la Copa del Rei de triatló i al Campionat d’Espanya per relleus, plata a 
l’autonòmic, or en dos campionats nacionals absoluts: el de triatló esprint i el 
d’aquatló? 
(Aleix Domènech) 
 

⋅ ... dos garrotxins són campions d’Espanya de Horseball  de la categoria sub-16? 
(l’olotí Marià Clavell, com a entrenador,  i la santjoanenca Aina Falgarona, com a 
jugadora, de l’ equip: el Horseball Malla Club) 
 

⋅ ... l’equip d’animadors i animadores de la Garrotxa ha guanyat la Copa 
Internacional de Cheerleading & Dance, celebrada el passat diumenge 24 de setembre 
a Barcelona, dins les activitats de l’Arnold Classic Europe? 
(“Dracs Cheer & Dance”, residents a Sant Joan les Fonts) 
 

⋅ ... una nedadora santjoanenca  va batre el rècord d’Espanya en 100 combinada de 
salvament, campiona de la Copa d’Europa en els 200 m supersocorrista i de la primera 
Copa Espanya en 200 obstacles, 100 combinada i 50 remolc maniquí? 
(Núria Payola, socorrista del CPS i nedadora del SOS Sant Joan) 
 
 

 

AGENTS D’INNOVACIÓ I CONEIXEMENT 

 

⋅ ...  un institut garrotxí ha obtingut el Premi a la Col·laboració Empresa-Formació 
Professional, atorgat per PIMEC com a reconeixement per la seva col·laboració amb el 
teixit empresarial i amb el territori.  
(Institut la Garrotxa) 
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⋅ ... una estudiant de l’IES Garrotxa en l’especialitat de moda, juntament amb el seu 
equip, han estat els guanyadors de la segona edició del Fashion Weekend Lab., primer 
esdeveniment d’Europa que uneix emprenedoria i moda? 
(Sara García, cofundadora de Needle, Incubadora de Dissenyadors) 
 

⋅ ... una alumna de formació professional d’Olot guanya la cinquena edició del 
Concurs d’Emprenedoria a l’FP de les comarques gironines, en la modalitat de cicle 
formatiu de grau mitjà, organitzada pels Serveis Territorials d’Ensenyament amb la 
col·laboració de la Diputació, la Cambra de Comerç de Girona, FOEG i PIMEC? 
(Iris Rivera, de l’Institut la Garrotxa) 
 

⋅ ... una garrotxina obté medalla de plata al campionat de formació professional 
Spainskills, en habilitat de tecnologia  i moda? 
(Maria Pulido, alumna de l’Institut la Garrotxa) 
 

⋅ ... un garrotxí, juntament amb dos alumnes més de Tarragona i Barcelona,  
guanyen l’Audi Creativity Challenge, pel projecte Wherever you want, que permet 
compartir concerts en directe amb realitat mixta interactiva, premiats amb una estada 
d’un mes a Silicon Valley? 
(Joan Plana, membre de DIP Team i alumne de primer de batxillerat de l’Institut 
Montsacopa) 
 

⋅ ... dos alumnes d’Olot han desenvolupat el projecte Easy Sun, guanyador del Local 

Hack Day Girona, un esdeveniment global que promou l’associació internacional Major 
League Hacking (MLH)? 
(Jordi Coma i Joan Vilalta, IES Bosc de la Coma) 
 

⋅ ... un olotí va guanyar el 1r premi CODIC en la categoria d'estudis superiors  amb el 
projecte LA COBERTA - Casa d'acollida per a refugiats, projecte de final de carrera que 
atorga cada any el Col·legi de Dissenyadors d'Interiors i Decoradors de Catalunya? 
(Carles Garrido Recasens, Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot) 
 

⋅ ... quatre obres de quatre exalumnes d’una escola olotina han estat guardonats 
amb el Premi Projecte Fi de Grau que atorga el Col·legi de Dissenyadors Gràfics de 
Catalunya on hi participen centres educatius públics i privats de tot l’estat espanyol? 
(Marc Ortega, Laia Rodero, Gerard Soler i Cristina Subirachs de l’Escola d'Art i Superior 
de Disseny d'Olot) 
 

⋅ ... l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot ha guanyat el Premi Emporia Nacional 
d'Arquitectura Efímera en la categoria d'estand ecològic, estand d’Expojove de Girona? 
(Projecte El seu torn, dels alumnes del Cicle d’arquitectura efímera, Escola d'Art i 
Superior de Disseny d'Olot) 
 

⋅ ... alumnes d’un centre olotí han guanyat el concurs de Mannequin Challenge, 
promogut per TV3, arran de la sèrie Merlí, i van ser convidats a Barcelona a la 
presentació de la preestrena de l’últim capítol de la sèrie? 



 5 

(2n de batxillerat de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot) 
 

⋅ ... el muntatge fet per la Mostra de Pessebres 2016 que va fer el Curs 
d’especialització d’arquitectura efímera de l’Escola d’Art d’Olot va ser guardonat amb 
un Premi Emporia Plata en la categoria de millor il·luminació? 
(El projecte Tres grans corones reials, Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot) 
 

⋅ ... el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i Kibuc van lliurar dos 
reconeixements a alumnes d’Olot, per les seves propostes en el marc del projecte 
Talent creatiu i empresa? 
(Laura Rangil, guanyadora, i menció a Elm Múrcia, d’Escola d’Art i Superior de Disseny 
d’Olot) 
 
... un dels projectes escollits en la iniciativa Swab Stairs, projecte cultural TMB Cultura, 
per una reproducció en vinil de dotze obres, deu de catalanes i dues d’internacionals 
(França i Bèlgica), que han omplert de color 12 escales d’accés de les estacions de 
metro de Barcelona.  
(Laia Giménez d’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, a escales de la parada de 
metro Jaume I,  10a Edició del Swab Barcelona) 
 

⋅ ... una obra olotina ha estat premiada a la 20a Edició dels Premis d’Arquitectura de 
les Comarques de Girona en la categoria de paisatge, projecte que es va poder veure 
en la passada edició de Lluèrnia? 
(Cuques de llum a Olot, de Jordi Hidalgo) 
 
 
 


