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Actes de les reunions dels dos JURATS dels  “XVII PREMIS SALVADOR 

REIXACH, celebrades a la seu de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa i de 

l’Institut Municipal d’Educació i Joventut respectivament els, dies 4 i 5 

de setembre de 2017. 

 

Reunits els membres del dos Jurats dels XVII PREMIS SALVADOR 

REIXACH per a TREBALLS DE RECERCA de batxillerat i de projectes finals 

de cicles formatius i  actuant  com a secretaris Joan Gelabert (cicles) i 

Jordi Espadalé (batxillerat), han tingut en compte els següents aspectes 

a l’hora d'avaluar els treballs i projectes que han concorregut a la 

present edició: 

 

Pel que fa a batxillerat, 

 la formulació de la idea central del treball 

 l’originalitat en el seu plantejament i les seves aportacions 

innovadores 

 l’ús de recursos conceptuals i teòrics adequats 

 l’ús de fonts bibliogràfiques i de documentació adequades 

 l’estructuració i ordenament del treball 

 l’adequació en el tractament de la informació  

 la formulació de conclusions referides al tema central 

 l’elaboració de conclusions personals 

 la presentació del treball i l'ús adequat de la llengua 

 la qualitat de redacció i coherència en l’exposició 

 l’adequació del treball als objectius generals del Batxillerat 



                                                                                      

 2
 

 

I a cicles formatius, 

 la formulació de la idea del projecte segons els requeriments del 

cicle formatiu de referència 

 el grau d’aplicabilitat real al món empresarial 

 el rigor del disseny i la planificació de les fases del projecte amb els 

recursos conceptuals i teòrics adequats 

 l’ús de fonts bibliogràfiques i de documentació adequades al 

projecte 

 les aportacions innovadores i/o la viabilitat del projecte 

 l’ estructuració i ordenament del projecte  

 l’elaboració i presentació de conclusions personals 

 la presentació del projecte i l'ús adequat de la llengua 

 la qualitat de redacció i coherència en l’exposició 

 l’adequació del projecte als resultats d’aprenentatge i a les unitats 

de competència professional del cicle formatiu de referència 

I reconeixent la alta qualitat dels 30 treballs presentats en aquesta 17ª 

edició, aquests jurats fan públic el següent veredicte: 
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Modalitat Estudis Comarcals (batxillerat)   

i Modalitat de Socials (cicles formatius) 
 
 

( En aquestes dues modalitats  s´han presentat 5 treballs de recerca de 
batxillerat i 1 projecte final de cicles formatius ) 

 
BATXILLERAT  

( En primer lloc, demanem la presència del Sr. Jesús Gutiérrez, 

president del PEHOC, qui en representació del llegat Josep Canal 

Alberola, patrocinador del premi al millor treball d’ aquesta  modalitat 

perquè vagi saludant als autor/es dels  5 treballs finalistes, i que 

anirem cridant pel seu pseudònim en el qual van participar ). 

( Demanem doncs la presència de Vespasià, Chicago, Eva Pissarro, 

Joaquim Serrat i Marts, autors/es dels 5 treballs de recerca de 

batxillerat que per la seva condició de finalistes opten al màxim 

guardó ). 

Els 5 treballs finalistes en la modalitat d’estudis comarcals són els 

següents:  

      Vespasià. Catàleg de la faràndula Olotina 

Un rigorós treball que ha aconseguit recopilar totes les figures de la 

faràndula olotina aplegant gran quantitat d’informació i documentació 

gràfica, actualitzant-la al segle XXI. 

Chicago. Detecció i intervenció de les altes capacitats a Olot. Un 

interessant treball que aborda l’estat de la qüestió dels alumnes 

superdotats i que aprofundeix en el seu tractament en la comunitat 

educativa d’Olot. 

Eva Pissarro. Aprofitament de la força hidràulica del riu Fluvià al seu 

pas per Sant Joan les Fonts Una bona recopilació dels nombrosos 
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elements constructius que es troben al llarg del riu Fluvià i que mostren el 

ric patrimoni industrial d’aquest municipi al llarg de la història. 

 

 Joaquim Serrat. Republicans o exaltats? Anàlisi de la violència       
contra els edificis religiosos a Olot i Comarca 

Un complet estudi sobre la destrucció del patrimoni religiós que es va dur a 

terme durant la Guerra Civil, a la comarca de la Garrotxa, a partir de la 

documentació d’arxius,  i la seva plasmació gràfica a través de la cartografia i 

la geo-localització. 

 

Marts. L’evolució de les oficines de farmàcia: el cas de la farmàcia 
Fajula d’Olot. 

Un interessant treball que aborda els canvis que ha patit l’ofici de 

farmacèutic al llarg d’un sègle a partir dels llibres i receptaris originals. 

 

Aquest jurat ha decidit que el guanyador del PRIMER PREMI de la 

modalitat d’estudis comarcals d’aquesta edició sigui per l’excel·lent 

treball:  

- Republicans o exaltats? Anàlisi de la violència contra els edificis 

religiosos a Olot i Comarca 

i el seu autor/a és (prèviament obrim el sobre del pseudònim Joaquim 

Serrat ) l’Arnau Brosa Planella a qui saludem amb un fort aplaudiment.  

El Sr. Jesús Gutiérrez, en representació del llegat Josep Canal Alberola li 

farà entrega del taló de 500€ juntament amb la resta d’obsequis. 

 

Finalment,  aquest jurat ha decidit també obsequiar com es mereixen 

a la resta de treballs finalistes. Farà entrega dels guardons l’alcalde 

d’Olot, el Sr. Giovanni Iturrissi, gerent de Zoetis,  a qui rebem amb un 

fort aplaudiment. 

Vespasià- Adán Perea Cívico: Catàleg de la farandula olotina 
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Chicago- Laura Coll Josifov: Detecció i intervenció de les altes capacitats 

a Olot 

Eva Pissarro- Sílvia Oliveras Fontàs:  Aprofitament de la força hidràulica 

del riu Fluvià al seu pas per Sant Joan les Fonts 

i Marts- Marta Fajula Rodríguez: . L’evolució de les oficines de farmàcia: 
el cas de la farmàcia Fajula d’Olot. 
 

CICLES FORMATIUS  

( Tot seguit demanem la presència de la Lola i la Violeta, autores de 

l’únic projecte final a la modalitat de Socials ) 

Lola i Violeta, han presentat el projecte:  

Educació Emocional, un estudi sobre els comportaments infantils en 

els àmbits de les emocions. 

Ara bé, el jurat de cicles formatius ha decidit aquesta vegada  deixar 

desert el premi en aquesta modalitat, perquè ha considerat que el 

projecte no reunia les suficients condicions per fer-se mereixedor del 

guardó. 

De tota manera,  aquest jurat ha decidit també obsequiar com es 

mereixen a la Laura Arcega Naranjo i Anna Cabezas Martínez, així és 

com es diuen realment. Farà entrega dels obsequis el Sr. Joan Casas, 

vicepresident del Consell Comarcal de la Garrotxa, organisme 

col·laborador dels premis des dels seus inicis,  a qui rebem amb un fort 

aplaudiment. 
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Modalitat de Socials  (Batxillerat)               

Modalitat Arts i Comunicació (Cicles Formatius) 

( En aquestes dues modalitats  s’han presentat 6 treballs de recerca de 

batxillerat i 2 projectes finals de cicles formatius ) 

 

BATXILLERAT  

( En primer lloc, demanem la presència del Sr. Narcís Feixas Balcells, 

regidor d’hisenda de l’Ajuntament de Santa Pau, en representació del 

Grup Batallé, patrocinador del premi al millor treball en aquesta  

modalitat perquè vagi saludant als autor/es dels  6 treballs finalistes, i 

que anirem cridant també pel seu pseudònim en el qual van participar 

). 

( Demanem doncs la presència de Clio, Kira, La Gioconda, Ju, Mel i 

Rosella, autors/es dels 6 treballs de recerca de batxillerat que per la 

seva condició de finalistes opten al màxim guardó ). 

Els 6 treballs finalistes en la modalitat de Socials són els següents:  

Clio. La influència catalana a la recerca del Sant Greal 

Com molt bé ens descriu la seva autora, el treball  tracta d'una recerca del 

Sant Greal i de les seves possibles connexions amb les terres catalanes i 

occitanes. 

Kira. Delinqüència juvenil o problema social? 

Treball interessant que se situa entre la psicologia i la sociologia, i que 

qüestiona i analitza un tipus de problemàtica juvenil com és la violència 

filioparental.  

La Gioconda. Les primeres marques. Estratègies de màrqueting davant 
l’atac de les marques blanques 
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Un bon estudi comparatiu entre marques comercials al món d'avui, que veu 

com les estratègies dutes a terme han aconseguit marcar diferències entre 
elles. 

Ju. Vivències de la guerra civil a Térmens: memòria d’aquells que 
encara poden recordar 

Interessant recerca sobre la memòria històrica, que ens explica com 
transcorregué la Guerra civil de 1936-39 en aquesta localitat de La Noguera. 

Mel. La diversitat a l’aula: L’autisme 

Interessant treball que analitza el comportament d’un nen autista i la seva 

integració a l’aula ordinària. 

Rosella. The self unmasked 

 Original treball que analitza el fenomen de l'enrojolament facial plantejant  

bàsicament dues hipòtesis: les seves causes son totalment psicològiques? 

L’enrojolament expressa inseguretat en un mateix? 

Aquest jurat ha decidit que el guanyador del PRIMER PREMI de la 

modalitat de Socials en aquesta edició sigui per l’excel·lent treball:  

The self unmasked 

i el seu autor/a és ( prèviament obrim el sobre amb el pseudònim 

Rosella ) Laura Margarita Van Berwaer a qui saludem amb un fort 

aplaudiment.  

El Sr. Narcís Feixas, en representació del Grup Batallé  li farà entrega del 

taló de 500€ juntament amb la resta d’obsequis. 

 

Finalment,  aquest jurat ha decidit també obsequiar com es mereixen 

a la resta de treballs finalistes. Farà entrega dels guardons la regidora 

de l’Ajuntament de Santa Pau, la Sra. Carme Salvador, a qui rebem amb 

un fort aplaudiment. 

Clio- Emma Castells Rigall: La influència catalana a la recerca del Sant 

Greal 

Kira- Maria Juvé Amezcua: Delinqüència juvenil o problema social? 
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La Gioconda- Neus Martí Trull: Les primeres marques. Estratègies de 

màrqueting davant l’atac de les marques blanques 

Ju- Joan Piñol Cañadell: Vivències de la guerra civil a Térmens: 

memòria d’aquells que encara poden recordar 

I Mel- Paula Moyano García: La diversitat a l’aula: L’autisme 

 

CICLES  

( Pel que fa a cicles, demanem en primer lloc la presència de la Sra, 

Pilar Ventolà, en representació de l’empresa Ramon Ventolà, 

embotits, patrocinadora del premi al millor treball a la modalitat d’ 

Arts i Comunicació, perquè vagi saludant als autor/es dels 2 projectes 

finalistes, i que anirem cridant també pel seu pseudònim en el qual 

van participar ). 

( Demanem doncs la presència de Lizaran i Llunabuida autors/es dels 2 

projectes que per la seva condició de finalistes opten al màxim guardó 

). 

 

Els 2 projectes finalistes en la modalitat d’ Arts i Comunicació són els 

següents: 
Lizaran. Redisseny, imatge promocional, temporada alta 2016 

Imatge corporativa d’un festival de teatre i música, contemplant l’àmbit 
publicitari i de comunicació. Bona presentació. 
 
Llunabuida. Nightmares 

Treball que ens endinsa en la relació de l’art i la imatge per expressar pors o 
inquietuds. Estudi de fotografies de diferents artistes, i del propi autor, 

realitzades per mostrar el nostre estat d’ànim davant preocupacions o 
problemes. 

 

Aquest jurat ha decidit que el guanyador del PRIMER PREMI de la 

modalitat d’ Arts i Comunicació en aquesta edició sigui per 
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l’excel·lent treball: Redisseny, imatge promocional, temporada alta 

2016. 

 

i el seu autor/a és ( prèviament obrim el sobre amb el pseudònim 

Lizaran   ) la Clàudia Gutiérrez Linares a qui rebem amb un fort 

aplaudiment.  

La Sra. Pilar Ventolà, en representació de l’empresa Ramon Ventolà li 

farà entrega d’un taló de 500€ juntament amb la resta d’obsequis 

A més, donada l’alta qualitat de l’altre projecte presentat , Nightmares, 

aquest jurat ha decidit atorgar-li un ACCÈSSIT. El seu autor/a és                

( prèviament obrim el sobre amb el pseudònim Llunabuida ) la Laia 

Giménez a qui rebem amb un fort aplaudiment. 

La mateixa Pilar Ventolà, en representació de l’empresa Vol de Coloms, 

li farà entrega d’un taló de 250€ juntament amb la resta d’obsequis 

 

Modalitat de Comunicació i Humanitats  (Batxillerat) 

Emprenedoria i Empresa (Cicles Formatius) 

( En aquestes dues modalitats  s’han presentat 4 treballs de recerca de 

batxillerat i 6 projectes finals de cicles formatius ) 

BATXILLERAT  

( En primer lloc, demanem la presència de les Sres. Núria Batallé i 

Roser Mirangels, en representació d’ Òmnium Cultural, entitat 

patrocinadora del premi al millor treball en aquesta  modalitat perquè 

vagi saludant als autor/es dels 4 treballs finalistes, i que anirem 

cridant també pel seu pseudònim en el qual van participar ). 
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( Demanem doncs la presència de Sara Grau, Cal·líope, El caminant 

sobre el mar de núvols i Alícia Coronada, autors/es dels 4 treballs de 

recerca de batxillerat que per la seva condició de finalistes opten al 

màxim guardó ). 

Els 4 treballs finalistes en la modalitat de Comunicació i Humanitats 

són: 

 Sara Grau. Realitat científica o ficció: s’assemblen com la nit i el dia? 

Interessant Treball de Recerca que pretén evidenciar les diferències d’una 

sèrie de televisió amb la vida real. En aquest cas, se serveix de la feina dels 

metges forenses per explicar les diferències amb l’exitosa sèrie de TV3, “Nit i 

Dia”. 

Cal·liope. Els clàssics literaris: des de sempre i per sempre 

Aquest Treball de Recerca es pregunta si els clàssics literaris de sempre no 

podrien ser motiu d’adaptació i de posada al dia per fer-los més atractius. En 

aquest sentit, ens proposa una curiosa adaptació del clàssic de Cervantes “El 

llicenciat Vidriera”. 

El caminant sobre el mar de núvols. Qui Sait. Diari d’un curtmetratge 

Un altre treball de recerca que parteix d’un dels grans referents de la 

dramatúrgia de tots els temps: Molière. Pren, d’ell, l’obra “El Misantrop” per a 

fer-ne una curta  i bonica versió actualitzada, en forma de curtmetratge. 

Alícia Coronada. El món al revés: Ànalisi lògic d’Alicia al país de les 
meravelles i d’A través del mirall 

Treball en el qual la seva autora porta a terme una rigorosa anàlisi de les 

dues obres més famoses de Lewis Carroll (Alícia al país de les meravelles i 

Alícia a través del mirall). Es tracta d’un treball de molta més reflexió que 

recerca. 
Aquest jurat ha decidit que el guanyador del PRIMER PREMI de la 

modalitat de Comunicació i Humanitats en aquesta edició sigui per 

l’excel·lent treball: El món al revés: Ànalisi lògic d’Alicia al país de les 

meravelles i d’A través del mirall 
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i el seu autor/a és ( prèviament obrim el sobre amb el pseudònim Alícia 

Coronada ) la Irís Rodríguez i Pascal a qui rebem amb un fort 

aplaudiment.  

Les Sres, Núria Batallé i Roser Mirangels, en representació de l’entitat 

Òmnium Cultural  li faran entrega d’un taló de 500€ juntament amb la 

resta d’obsequis. 

Finalment,  aquest jurat ha decidit també obsequiar com es mereixen 

a la resta de treballs finalistes. Farà entrega dels guardons el fill d’en 

Salvador, l’Albert Reixach, a qui rebem amb un fort aplaudiment. 

Sara Grau- Laia Amat García: Realitat científica o ficció: s’assemblen 

com la nit i el dia? 

Cal·líope- Berta Molas Suriñach: . Els clàssics literaris: des de sempre i 

per sempre. 

El caminant sobre el mar de núvols- Blanca Viñas Figueroa: Qui Sait. 

Diari d’un curtmetratge. 

 

CICLES  

( Pel que fa a cicles, al no poder comptar amb una representació de l’ 

empresa SIMÓN, patrocinadora del premi al millor treball a la 

modalitat d’ Emprenedoria i Empresa, demanem la presència del Sr. 

Jaume Mir, regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Olot i persona 

vinculada món de la formació professional, perquè vagi saludant als 

autor/es dels 6 projectes finalistes, i que anirem cridant també pel seu 

pseudònim en el qual van participar ). 

( Demanem doncs la presència de Bill & Ann, Gron Mark, Juuls, 

Diamar, The Beach i Vitality, autors/es dels 6 projectes que per la seva 

condició de finalistes opten al màxim guardó ). 
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Els 6 projectes finalistes en la modalitat d’ Emprenedoria i Empresa 

són: 

Bill & Ann. White sky 
Una bona idea que els clients puguin elegir els disseny, teixits, colors i acabats en peces de 

roba exteriors i interiors. Molt bon desenvolupament dels prototips i una bona presentació 

Gronn Mark. Fingergreen 
Un bon anàlisi del mercat i de la competència en la venda de peces de cotó orgànic. 
Destaca la iniciativa de buscar professionals per dissenyar les instal·lacions de l’empresa, i 
també la relació de la maquinària i altres immobilitzats necessaris i les consideracions sobre 
la responsabilitat social. 

 
Juuls. Mc intyre 
Destaca l’anàlisi del mercat per a la seva segmentació i el disseny de les instal·lacions de 
l’empresa. 

Una proposta original per a fusionar cultures i on els clients juguen un paper molt actiu. 
 

Diamar. Arbor vitae, cerimònies laiques 
Projecte original que ha detectat molt bé un servei que manca a la comarca de La Garrotxa. 
Activitat econòmica ben argumentada i amb una presentació fresca i actual. Un bon 
desenvolupament  del pla de viabilitat i econòmic i un bon ús de les tecnologies digitals 
arrodoneixen el negoci proposat per les dues joves emprenedores 
 

The Beach. Locksea 
Una idea de negoci que fa anys hi havia a les platges de Catalunya i que ara pot ser un 
encert per donar resposta a una necessitat actual. Compta amb un bon estudi de mercat, un 
pla de viabilitat i econòmic sòlid i un bon ús de les noves tecnologies. 

Vitality. Energy-K 

Bon treball conjunt dels especialistes en l’anàlisi de la composició de begudes energètiques 
i els responsables de la posada en marxa de l’empresa per a la seva comercialització. Un 
bon estudi del mercat existent. 
 
 

Aquest jurat ha decidit que el guanyador del PRIMER PREMI de la 

modalitat d’ Emprenedoria i Empresa, en aquesta edició, sigui per 

l’excel·lent treball: Arbor vitae, cerimònies laiques 

 

i el seu autor/a és ( prèviament obrim el sobre amb el pseudònim 

Diamar) la Marta Berenguer Ventura i la Diana Bondzyukh, a qui 

rebem amb un fort aplaudiment.  

Com deiem abans, el Sr. Jaume Mir, farà entrega d’ un taló de 250€ a 

cadascuna d’elles juntament amb la resta d’obsequis. 
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A més, donada l’alta qualitat d’ un dels altres projectes presentats , 

Locksea, aquest jurat ha decidit atorgar-li un ACCÈSSIT. El seu autor/a 

és ( prèviament obrim el sobre amb el pseudònim The Beach ) l’ Anna 

Montijano Farrés i la Daniela Casas Valle, a qui rebem amb un fort 

aplaudiment. 

El mateix Jaume Mir, en representació de l’empresa Vol de Coloms, farà 

entrega d’un taló de 125€ a cadascuna d’elles juntament amb la resta 

d’obsequis 

 

Finalment,  aquest jurat ha decidit també obsequiar com es mereixen 

a la resta de treballs finalistes. Farà entrega dels guardons el Sr. Narcís 

Feixas, en representació dels Amics de Santa Pau, a qui rebem amb un 

fort aplaudiment. 

 
Bill & Ann- Anna Escarrabill Comasolivas:  White sky 

Gronn Mark- Sílvia Mallol Llens: Fingergreen 

Juuls- Júlia Dornelles: Mc Intyre 
Vitality- Marta Velasco Mallorquí: Energy-K 

 

Modalitat d’ Arts Aplicades i Disseny  (Batxillerat)  

Modalitat d’Anàlisi i Gestió (Cicles Formatius) 

BATXILLERAT  

( En aquestes dues modalitats  s’han presentat 5 treballs de recerca de 

batxillerat i 1 projectes final de cicles formatius ) 

(Demanem la presència del Sr. Mateu Batlle, en representació de l’ 

empresa BASSOLS ENERGIA, patrocinadora del premi al millor treball 

en la modalitat d’ Arts Aplicades i Disseny, perquè vagi saludant als 
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autor/es dels 5 treballs finalistes, i que anirem cridant també pel seu 

pseudònim en el qual van participar ). 

 

( Demanem doncs la presència de Baudelaire, Aquarel·la, Mes de Maig, 

Bette Keaton i Soko 99 autors/es dels 5 treballs de recerca de batxillerat 

que per la seva condició de finalistes opten al màxim guardó ). 

 

Els 5 treballs finalistes en la modalitat d’ Arts Aplicades i Disseny són: 

Baudelaire. La censura en l’art 

Treball que fa una anàlisi molt lúcida i crítica de les intervencions que, des 
del poder polític i  moral, han procurat sempre limitar la llibertat d'expressió i 
de creació en el món artístic. 

 

Aquarel·la. Toni Vidal, Imatges d’una vida 

Estudi biogràfic d'aquest artista, amb un ampli projecte de catalogació de 

l'obra del fotògraf menorquí Toni Vidal. Brillant i emotiu, el treball està 
complementat amb un magnífic audiovisual, amb una entrevista a casa de 

l'artista. 

Mes de maig. Del saber al compondre 

 Treball que fa una descripció del procés creatiu, a partir de una primera 
idea, a voltes filosòfica, de l'obra artística. Interessant per la seva  connexió 

entre pensament i creació. 

Bette Keaton. Le role des femmes dans le monde du cinéma 

Treball sobre el paper femení en el món del cinema, amb la dificultat afegida 

d'estar redactat en francès. Interessant per les conclusions i per demostrar 
que, tot i l'aportació de les dones, aquestes juguen sempre un paper 

secundari també en aquest àmbit de la cultura. 
 

Soko 99. Cartells de festa major de Sant Feliu de 
Pallerols 

 Ampli catàleg dels cartells vinculats a les Festes Majors de Sant Feliu de 

Pallerols, amb l'anàlisi de la seva simbologia i els objectius dels seus autors. 
El treball culmina amb la proposta d'un cartell de Festa realitzat per l'autor o 

autora del treball. 
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Aquest jurat ha decidit que el guanyador del PRIMER PREMI en la 

modalitat d’ Arts Aplicades i Disseny en aquesta edició, sigui per 

l’excel·lent treball: Toni Vidal, imatges d’una vida 

 

i el seu autor/a és ( prèviament obrim el sobre amb el pseudònim 

Aquarel·la ) la Sílvia Escandell Cantos a qui rebem amb un fort 

aplaudiment.  

El Sr. Mateu Batlle , en representació de l’empresa BASSOLS ENERGIA li 

farà entrega d’un taló de 500€ juntament amb la resta d’obsequis. 

Finalment,  aquest jurat ha decidit també obsequiar com es mereixen 

a la resta de treballs finalistes. Farà entrega dels guardons el Sr Pep 

Catà, membre del jurat dels premis i també de la junta del PEHOC, a qui 

rebem amb un fort aplaudiment. 

Baudelaire- Raül de la Torre Bautista: La censura en l’art 

Mes de Maig- Mila Palomeras Julià:  Del saber al compondre. 

Bette Keaton- Maria Masdemont Fageda: Le role des femmes dans le 

monde du cinéma. 

Soko 99- Júlia Monteis Lacasa: Cartells de festa major de Sant Feliu de 

Pallerols 

 

CICLES  

( Pel que fa a cicles, demanem  la presència de Aglaea, autores de l’unic 

projecte final en la modalitat d’Anàlisi i Gestió que per la seva condició 

de finalistes opten al màxim guardó ). 

El projecte porta per nom, Exportació d’olis corporals  

 

Es tracta d’ un molt bon anàlisi del producte, olis corporals,  i un estudi 
extens i aprofundit dels mercats exteriors  de Vietnam i els Emirats Àrabs per 
realitzar l’exportació.  
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Una bona justificació de la decisió d’exportar finalment als Emirats, i la 

planificació de l’exportació atenent a requisits, documentació administrativa i 
financera necessària, i l’acompliment de garanties i terminis. 

 
 

En definitiva, un excel·lent treball que aquest jurat ha decidit que 

s’emportés el premi en aquesta modalitat d’ Anàlisi i Gestió, en 

aquesta edició. 

i  les seves autores són ( prèviament obrim el sobre amb el pseudònim 

Aglaea ) la Sara Arjona Flores i la Jasmeet Kaur, a qui rebem amb un 

fort aplaudiment.  

El Sr. Joan Plana , en representació de l’empresa PLANA HURTÓS l farà 

entrega d’un taló de 250€ a cadascuna d’elles, juntament amb la resta 

d’obsequis. 

 

 Finalment, tots els membres d’ aquests jurats volem expressar la nostra 

satisfacció per la bona qualitat,  que presenten els treballs presentats, 

així com felicitar a tots els alumnes participants i també ho volem fe 

extensiu als seus tutors/es i als deu centres docents que hi han pres 

part i que són, 

Els 4 centres d’Olot:  

 INS Bosc de la Coma 

 INS Montsacopa 

 INS La Garrotxa 

 I l’ Escola d’Art Superior de Disseny 

A més de l’    

 INS Rafael Campalans d’Anglès 

 INS Joan Mercader d’Igualada 
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 INS Castell d’Estela d’Amer 

 INS Montilivi de Girona 

 INS Ramon Muntaner de Figueres 

 Col·legi Episcopal “Verge de l’Acadèmia” de Lleida 

 

AI mateix temps volem manifestar-los el nostre reconeixement i 

animar-los per continuar pel camí que d’una forma tan brillant han 

iniciat. 

Per a què consti de forma pública, es llegeix de forma conjunta per part 

dels dos secretaris  a Santa Pau, avui dissabte, dia 7 d’octubre de 2017. 

  

Gràcies i fins a la propera edició!  

 

---------------------------------------------- 

I tot segui l’alcalde de Sta Pau, el Sr. Pep Companys farà el tancament de 

l’acte, i finalment tindrà lloc un excel·lent “Pica-pica” als porxos del Santuari 

preparat amb la màxima il·lusió pel grup Santa Pau Activa. 


