Olot, maig de 2019

El CENTRE D’INICIATIVES TURÍSTIQUES D’OLOT convoca la
catorzena edició dels Premis Garrotxí de l’Any per reconèixer
públicament les persones, les empreses, les entitats o les
associacions que més han destacat per la seva activitat al llarg de
l’any 2018 i que més han contribuït al progrés de la Garrotxa i a la
seva projecció.
En una societat a la qual costa molt reconèixer els mèrits dels seus
ciutadans, aquest acte vol contribuir a fomentar l’autoestima dels
garrotxins i, al mateix temps, a projectar la comarca a tot
Catalunya.
Per reconèixer els millors de tots nosaltres, el Centre d’Iniciatives
Turístiques d’Olot convoca la catorzena edició dels

ELS PREMIS

Garrotxí de l’Any
El reconeixement als homes i dones de la Garrotxa que més han
destacat, pel seu treball, en qualsevol àmbit, al llarg de l’any 2018.

Candidats per proposta popular (1ª fase) i jurat (2ª fase).

Trajectòria Personal
El reconeixement a tota una trajectòria, en qualsevol àmbit.

Atorgat per la junta del CIT.

Millor Iniciativa Empresarial
El reconeixement a l’aportació empresarial més innovadora a la
Garrotxa al llarg de l’any 2018.

Decisió d’un jurat.

Millor Iniciativa Social
El reconeixement al foment dels valors socials a la Garrotxa al llarg
de l’any 2018.

Decisió d’un jurat.

Millor Iniciativa Promocional
El reconeixement a la millor promoció de la Garrotxa al llarg de l’any
2018.

Decisió d’un jurat.

PREMI GARROTXÍ DE L’ANY

L’elecció del Garrotxí de l’Any té dues fases:

1.- Primera fase.
Proposta popular de candidats, del 16 al 28 de maig de 2019.
Les propostes de candidats pel premi Garrotxí de l’Any es pot fer a
través del web www.citolot.cat

2.- Segona fase.
Els candidats més proposats seran finalistes per a l’elecció definitiva,
en una segona fase, a càrrec d’un jurat.

ELS JURATS

Garrotxí de l’Any
President.- Josep Andrés, president del CIT d’Olot.
Òscar Cabana, director de La Comarca d’Olot.
Glòria Castells, advocada i assessora d’empreses.
Jordi Ferrer, pastisser.
Albert Jordà, empresari.
Joan Manuel Robles, d’Olot Televisió.
Magalí Ruiz, directora de la Fundació Tommy Robredo.
Jordi Sellas, activista cultural.
Joel Tallant, director de Ràdio Olot.
Mercè Traveria, delegada a la Garrotxa de l’Assoc. Donants de Sang de Girona.

Trajectòria Personal
Junta directiva del Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot.

Millor Iniciativa Empresarial
President.- Joan Hortalà, president de Borsa de Barcelona.
Anna Alzamora, empresària.
Òscar Cabana, director de La Comarca d’Olot.
Glòria Castells, advocada i assessora d’empreses.
Albert Jordà, empresari.
Sandra Masoliver, empresària.
Òscar Rodríguez, president del Cercle Euram Garrotxa.
Secretari del CIT amb veu i sense vot: Jordi Charles.

Millor Iniciativa Social
President.- Manuel Faus, notari i membre del Patronat Joan Sellas i Cardelús.
Domènec Moli, escriptor.
Carles Oller, president de Càritas Garrotxa.
Magalí Ruiz, directora de la Fundació Tommy Robredo.
Catalina Sellas, presidenta d’Alba, Associació de Dones de la Garrotxa.
Joel Tallant, director de Ràdio Olot.
Mercè Traveria, delegada a la Garrotxa de l’Assoc. Donants de Sang de Girona.
Secretari del CIT amb veu i sense vot: Adela Moya.

Millor Iniciativa Promocional
President.- Josep Murlà, historiador.
Jordi Ferrer, pastisser.
Jordi Nogué, president de la Comissió de Festes de Les Preses.
Joan Manuel Robles, d’Olot Televisió,
Jordi Sellas, activista cultural.
Secretari del CIT amb veu i sense vot: Rosa M. Teixidor.

EL GUARDÓ

Tots els guardonats, cada any, reben una escultura en bronze,
realitzada expressament pels Premis Garrotxí de l’Any, de l’artista
olotí Narcís Coderch.

LA NIT DEL GARROTXÍ DE L’ANY

Tindrà lloc durant un sopar al restaurant La Deu, d’Olot, el
divendres, 7 de juny de 2019.
La convocatòria de l’acte és a les 20.30.
L'acte el conduirà Albert Brosa, periodista i director d’Olot Televisió,
membre de la junta directiva del CIT des de l’any 2001.

Reserva de taules
Els tiquets per assistir a La Nit del Garrotxí de l’Any es poden
adquirir, a partir del 6 de maig de 2019, a les oficines del Centre
d’Iniciatives Turístiques d’Olot (Passeig d’en Blay, 58) o trucant al
número 972 270242.
Les places són limitades.

L’ENTITAT ORGANITZADORA

El Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot és una associació
privada, sense ànim de lucre, que es va constituir el 1965.
El CIT impulsa i organitza activitats que permeten que Olot i la
comarca de la Garrotxa es converteixin en centre d'interès de tot
Catalunya.
La gestió del CIT se centra en la dinamització d'activitats que
comporten un suport destacat als sectors vinculats a les activitats
econòmiques, turístiques i culturals d’Olot i de la Garrotxa.
L'entitat organitza, al llarg de l’any, diversos esdeveniments de gran
participació popular com La Batalla de les Flors (Festes del Tura,
mes de setembre) o el Carnaval d'Olot (primer cap de setmana de
Quaresma).
Així mateix, el CIT és una de les entitats que conserven i potencien
els valors culturals i tradicionals de la Garrotxa. Per això, cada any
organitza la Festa d'elecció i proclamació de la pubilla i
l'hereu d’Olot i de la Garrotxa (novembre) i dos actes amb un
gran arrelament a la ciutat d’Olot: la Diada de la Mare i el
Concurs de Dibuix Infantil i Juvenil (primer cap de setmana del
mes de maig).
Des de l’any 2006 organitza els Premis Garrotxí de l'Any, un
reconeixement als millors de la societat garrotxina, que s’ha
convertit en l’acte social de referència a la Garrotxa.
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