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Ajuntament d'Olot

Aquest dimarts 30 d?agost ha tingut lloc l?acte de reconeixement als dos alumnes amb millor nota
d?accés a la universitat (la mitjana de la nota de batxillerat i la nota de les PAU) dels quatre
centres d?Olot que imparteixen batxillerat.
A les 6 de la tarda al Saló de Sessions ha començat l?acte de distinció als estudiants, que han
signat en el Llibre d?Honor Jove de la Ciutat i han rebut de mans de la regidora d?Educació i
Joventut, Mariona Camps, i de l?alcalde d?Olot, Pep Berga, un certificat d?acreditació del
reconeixement i com a record del dia d?avui una insígnia d?Olot en forma d?ala.
A l?acte d?aquest dimarts, s?ha reconegut els dos alumnes amb millor nota d?accés a la universitat
(la mitjana de la nota de batxillerat i la nota de les PAU) i, per tant, s?ha distingit els/les alumnes
següents:

Aina Vila Arbusà (Institut la Garrotxa)
Bernat Puigvert Jutglar (Institut la Garrotxa)
Gemma Caula Font (Institut Bosc de la Coma)
Alba Gassó Luna (Institut Bosc de la Coma)
Júlia Crivillés Orensanz (Institut Montsacopa)
Clàudia Campayo Marcer Institut Montsacopa)
Lluc Serra Tenas (Escola d'Art i Superior de Disseny)
Unai Canela Margarit (Escola d'Art i Superior de Disseny) que no ha pogut assistir a l?acte
d?aquesta tarda.

L?acte ha comptat amb els parlaments de la regidora d?Educació i Joventut, Mariona Camps, que
ha posat en relleu la trajectòria dels alumnes i el suport de les famílies que els acompanyen en
aquest camí. ?Aquest és un acte simbòlic de reconeixement de tota la ciutat a la vostra voluntat,
dedicació, esforç i treball; us desitgem tots els encerts en aquesta nova etapa que arrenqueu?, ha
assenyalat l?alcalde d?Olot, Pep Berga. Després de l?acte a Saló de Sessions, els alumnes han
visitat Campus Garrotxa.
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