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Bases 2017

Categoria arts i lletres
Aquesta categoria té per objecte premiar la
trajectòria de joves amb un talent i una obra
prometedors en qualsevol disciplina de les
arts i les lletres i que serveixin d’exemple i
inspiració per a altres joves. a



La FPdGi convoca els Premis Fundació Princesa de Girona 2016 amb la
voluntat de promoure i fomentar la iniciativa i l’esforç, la recerca científica i
la creativitat artística, la solidaritat i el desenvolupament del talent de joves
emprenedors i innovadors que demostren inquietud per construir un món
més just en un entorn globalitzat i que tenen la capacitat d’assumir riscos i
la motivació necessàries per induir canvis en la societat.
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Emprenedoria i innovació

Premis a la trajectòria de joves
Quatre categories premien les trajectòries de joves que han desenvolupat projectes o negocis —especialment si aquests han comportat dificultat o risc— i que, 
d’aquesta manera, han estat capaços d’induir, de manera creativa, canvis positius en la societat en quatre àmbits diferents:

ARTS I LLETRES RECERCA CIENTÍFICA

EMPRESA SOCIAL

Categoria	arts	i	lletresa Aquest document és un resum de les bases de participació per a la 
categoria ARTS I LLETRES. El text complet de les bases, el detall de les 
categories restants i altres informacions d’interès es troben a disposició 
del públic a:
Web: www.fpdgi.org

Informació addicional sobre el procés:
A/e: premis@fpdgi.org
Telèfon: +34 972 410 410
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INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE EL 
PROCÉS

Web: www.fpdgi.org
A/e: premis@fpdgi.org

Telèfon: +34 972 410 410



Premis Fundació Princesa de Girona
Categoria arts i lletres

Aquesta categoria té per objecte premiar la trajectòria de joves amb
un talent i una obra prometedors en qualsevol disciplina de les arts
i les lletres i que serveixin d’exemple i inspiració per a altres joves.

Criteris d’avaluació
a

1. Exemplaritat Aquest criteri és excloent

Es busca que la persona premiada hagi demostrat capacitat de lideratge i 
influència. 

Ha de ser un model perquè altres joves decideixin desenvolupar el seu 
talent en el camp de les arts i les lletres. 

La persona candidata ha de destacar pels seus valors i comportament ètic, 
així com pel seu caràcter tolerant, esperit de superació i creativitat.

2. Diferenciació

Es reconeixerà que la candidatura presenti elements distintius per la 
seva obra o talent i que sigui especialment destacable per:

un caràcter creatiu, únic i original,

4. Notorietat de la iniciativa

Es considerarà un element addicional desitjable la notorietat i el grau 
de coneixement i influència en la societat de l’obra de l’autor/a i dels 
seus projectes.
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…cinema, teatre, dansa,  
gastronomia, música, 
fotografia, pintura, vídeo, 
arquitectura, moda, escultura, 
literatura, disseny i altres 
manifestacions artístiques.

Les candidatures s’han de presentar abans del 30 de novembre del 2016.

Només es consideraran vàlides les candidatures que es presentin a través del 
formulari accessible al web www.fpdgi.org.

Les reunions del jurat tindran lloc durant el primer semestre del 2017.

Tenir entre 16 i 35 anys d’edat abans de la data límit de presentació de 
candidatures. És a dir, els/les candidats/ates han d’haver nascut entre 
l’1 de desembre del 1980 i el 30 de novembre del 2000.

Haver nascut o residir legalment a Espanya.

Els avals han de tenir forma de carta personalitzada i s’han d’incloure 
en el camp corresponent del formulari de candidatura.

þ

Requisits que han de complir els 
candidats

Presentació de les candidatures en la 
categoria arts i lletres

una trajectòria amb un potencial de desenvolupament elevat 
en el futur, i

la projecció internacional, real o potencial, de l’obra o la 
carrera artística.

þ

þ
3. Compromís amb la cultura

El jurat valorarà la contribució de les persones candidates que 
acreditin un compromís amb la difusió de la cultura tant a Espanya 
com internacionalment.
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Premi FPdGi 2016
categoria arts i lletres

a
Elena Medel Navarro

Ha estat reconeguda per la seva precoç i brillant trajectòria com a 
poeta, que imprimeix transcendència a una quotidianitat compartida 
amb la seva generació.

Andrés Salado Egea

Ha estat reconegut per la qualitat tècnica i musical d’aquest 
percussionista i director, així com les seves iniciatives per apropar la 
música a públics molt diferents, la seva projecció internacional i, en 
definitiva, el seu carisma i capacitat comunicativa.
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