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El 2016, l’activitat de la Fundació es va de·
senvolupar d’acord amb el pla d’actuació 
aprovat al desembre pel Patronat.

Aquest informe recull els aspectes princi·
pals dels programes propis de la Fundació 
així com les iniciatives d’àmbit local a Giro·
na, centrats en tots els casos en l’educació, 
el desenvolupament professional i el foment 
de les vocacions.

Així mateix, la FPdGi continua promovent, 
juntament amb el patró Fundación Ber·
telsmann, la CEOE i la Cambra de Comerç 
d’Espanya, l’Alianza para la Formación Pro·
fesional Dual, l’objectiu de la qual és implan·
tar l’FP dual a Espanya a través de grans 
empreses i aconseguir, així, que aquestes 
facin d’efecte tractor perquè petites i mitja·
nes empreses properes per raó de l’activitat 
se sumin a la iniciativa.

INTRODUCCIÓ
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Pel que fa al govern de la Fundació, cal es·
mentar especialment el treball iniciat pels 
sis grups de treball que estan abordant 
tant aspectes de funcionament i gestió 
(Administració i Finances, Patrons, Girona, 
Comunicació) com les dues línies de treball 
fonamentals (Desenvolupament Professio·
nal i Educació).

Des de finals d’agost, la Fundació té una 
nova seu al centre de la ciutat per tal de mi·
llorar la seva visibilitat i el coneixement dels 
programes que du a terme a Girona, a més 
d’intensificar l’activitat que desenvolupa al 
territori. El 10 de novembre van tenir lloc 
l’acte oficial d’inauguració i la jornada de 
portes obertes.
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PROPIS
PROGRAMES

xen majoritàriament de Catalunya (37 %), 
la Comunitat de Madrid (18 %), Andalusia 
(10 %) i la Comunitat Valenciana (8 %). La 
taula següent resumeix l’evolució de totes 
les convocatòries anuals del 2010 al 2016:

PREMIS
FUNDACIÓ
PRINCESA
DE GIRONA 

Les dades de participació de l’edició 2016 
revelen, novament, un augment de la quan·
titat i la qualitat de les candidatures presen·
tades. Predomina lleugerament el gènere 
masculí (60 %) i els candidats procedei·

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Arts i Lletres 16 8 14 27 32 40 47

Empresa 27 19 42 46 41 37 33

Entitat 13 23 23 32 37 32 29

Recerca Científica 10 16 8 88 47 42 74

Social 16 8 14 23 23 22 26

Total candidatures 82 74 101 216 180 167 209
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tats celebrades amb motiu dels actes de 
proclamació:

Tot seguit presentem els guanyadors de 
l’edició 2016 així com les diverses activi·

PROPIS
PROGRAMES

Categoria Premi Premiat 2016 Activitats vinculades

Empresa

Lloc

Universidad de Granada

Data

5 d’abril del 2016 

Sergio Álvarez Leiva (Madrid), per ha·
ver estat capaç de materialitzar en una 
empresa una visió innovadora i global de 
la representació de dades, utilitzant la 
cartografia en un món en què la imatge 
és cada vegada més important.

5 Close Encounters amb membres del 
jurat.

Taula rodona «Recerca, emprenedoria i 
capital risc: una aliança guanyadora», 
amb Ana María Llopis (fundadora i conse·
llera delegada d’Ideas4all), César Molinas 
(Consell Assessor de la FPdGi) i Eduardo 
Pareja (conseller delegat d’Era7). Mode·
rada per Ignasi Belda (Premi FPdGi Em·
presa 2014).

Social

Lloc

Càritas Diocesana 
de Barcelona i Espai 
Francesca Bonnemaison

Data

5 de maig del 2016

Luz Rello Sánchez (Madrid), per haver 
posat els seus coneixements sobre intel·
ligència artificial al servei del bé comú 
amb l’objectiu de desenvolupar eines 
digitals que ja s’estan utilitzant per a la 
prevenció i la detecció de la dislèxia.

Diàleg «El paper de l�educaci� en el �o��educaci� en el �o�
ment de l�emprenedoria social», amb 
Felix Finkbeiner (Plant·for·the·Planet), Xa·
vier Pont (Ship2B) i Roser Batlle (Red Es·
pañola de Aprendizaje·Servicio). Moderat 
per Belén Viloria (Ashoka).

Jornada autonòmica de bones pràctiques 
del programa Educar el talent emprenedor 
per a docents de Catalunya.

Recerca Científica

Lloc

Consell Valencià de 
Cultura, València

Data

19 d’abril del 2016 

Sílvia Osuna Oliveras (Girona), per la 
seva contribució a una nova manera de 
desenvolupar enzims —els catalitzadors 
químics de la vida— que permetrà reduir 
els costos de producció de fàrmacs. 

5 Close Encounters amb membres del 
jurat.

Taula rodona «Quin paper tindrà la 
ciència espanyola en els principals 
avenços dels propers deu anys?», 
amb María Blasco (directora del Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas 
· CNIO de Madrid i membre del Consell 
Assessor de la FPdGi), Avelino Corma 
(químic espanyol, fundador i exdirector de 
l’Instituto de Tecnología Química), Samuel 
Sánchez (Premi FPdGi Recerca Científica 
2015) i Oriol Mitjà (Premi FPdGi Recerca 
Científica 2013).
Moderada per Jorge Wagensberg (mem·
bre del Consell Assessor de la Fundació).
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La cerimònia de lliurament dels Premis Fun·
dació Princesa de Girona 2016 va tenir lloc 
a Girona el dia 30 de juny, sota la presidèn·
cia de S. M. els Reis.

Durant l’any vam incrementar la presència 
dels premiats de totes les edicions en acti·
vitats de la Fundació, en fòrums i esdeveni·
ments organitzats per altres institucions i en 
mitjans de comunicació. Els premiats exer·
ceixen cada vegada més una funció social 

molt valuosa pel fet de ser models inspira·
dors per a altres joves per les seves trajec·
tòries, els seus valors i el seu comportament 
ètic. En total, la suma de les participacions 
actives dels nostres premiats va pujar a 121:

•	 21 participacions de premiats en òrgans 
de govern.

•	 45 en activitats de la Fundació.
•	 8 en activitats d’altres organitzacions.
•	 47 en mitjans de comunicació.

Categoria Premi Premiat 2016 Activitats vinculades

Arts i Lletres

Lloc

Patio de la Infanta
(Ibercaja), Saragossa

Data

17 de març del 2016 

Elena Medel Navarro (poetessa, Còr·
dova), per la seva trajectòria brillant i 
precoç en el món de la poesia, que im·
primeix transcendència a una quotidia·
nitat compartida amb la seva generació. 
El jurat també ha destacat el seu assaig 
sobre Machado, que posa en contacte 
la gran tradició espanyola amb un públic 
nou, així com la seva iniciativa de crear 
una editorial per publicar els treballs d’al·
tres poetes.

Andrés Salado Egea (percussionista i 
director d’orquestra, Madrid), per la seva 
qualitat tècnica i musical així com les se·
ves iniciatives per acostar la música a 
públics molt diferents, la seva projecció 
internacional i, en definitiva, el seu caris·
ma i capacitat comunicativa.

5 Close Encounters amb membres del 
jurat i ponents del diàleg posterior.

Diàleg «Cal ser emprenedor per ser 
artista?», una conversa moderada per 
l’escriptor, periodista i cineasta Luis Ale·
gre entre l’empresari aragonès Carlos 
Barrabés, Juan Bolea, l’arquitecta Olga 
Felip (Premi FPdGi Arts i Lletres 2015) i 
Hugo Fontela.

Entitat

Lloc

Fundación Secretariado 
Gitano, Madrid

Data

26 d’abril del 2016

Fundaci�n Tomillo (Madrid), pel seu 
caràcter innovador en l’entorn col·
laboratiu i per la seva llarga trajectòria 
en l’abordatge de la inclusió, des de les 
fases més inicials de la integració laboral 
fins a l’emprenedoria.

Sota la presidència de S. M. la Reina, di·
àleg «Competències pro�essionals del 
segle xxi per a un mercat de treball 
inclusiu», amb Nacho Sequeira (director 
general de la Fundació Èxit, Premi FPdGi 
Entitat 2010) i Carmen Pellicer (presidenta 
de la Fundación Trilema).

Jornada autonòmica de bones pràctiques 
del programa Educar el talent emprenedor 
per a docents de la Comunitat de Madrid.
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EDUCAR EL
TALENT
EMPRENEDOR
La fonamentació d’aquest programa rau en 
la idea d’entrenar la competència emprene·
dora de nens i joves mitjançant metodologi·
es actives —com ara l’aprenentatge basat 
en problemes, el treball cooperatiu o l’apre·
nentatge servei— de manera transversal i a 
través de totes les àrees curriculars.

L’enfocament d’aquest programa de la FPd·
Gi nascut el 2012 és singular i innovador, 
una característica que li atorga una gran 
complementarietat amb el conjunt d’acci·
ons de foment de l’emprenedoria existents 
a Espanya, perquè busca la transformació 
del sistema educatiu a través dels docents 
(que són els tractors de canvi i transfor·
mació del sistema i poden promoure el 
concepte d’escola emprenedora) i perquè 
el programa aspira a impactar de manera 
significativa en el sistema mitjançant la in·
troducció sistemàtica de la competència 
emprenedora en totes les àrees curriculars, 
des de l’educació infantil fins al batxillerat i 
la formació professional, fent ús de metodo·
logies actives que potenciïn l’aprenentatge 
dels alumnes.

Després de 4 anys de trajectòria, el 
programa ha arribat a 2.000 docents, 
600 centres educatius i 50.000 alumnes, 
i ha donat com a resultat 230 projectes 
d�emprenedoria educativa.

PREMIS FUNDACIÓ PRINCESA 
DE GIRONA 2017

Les dades de participació en la convoca·
tòria 2017 per a les categories individuals 
apunten unes xifres i uns perfils similars. En 
el proper informe podrem oferir dades defi·
nitives, ja que la convocatòria es va acabar 
el 30 de novembre.

Tal com es va anunciar en la reunió del Pa·
tronat del mes de juliol, i d’acord amb les 
recomanacions del Consell Assessor, la 
Fundació ha convocat per primera vegada 
el Premi FPdGi Internacional Entitat 2017, 
l’abast del qual, inicialment, és europeu, 
amb l’objectiu de convertir·lo en un premi 
global a partir de l’any 2018. La convoca·
tòria es mantindrà oberta fins al 30 de gener 
del 2017.
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•	 Formaci� inicial de docents curs 
2016�2017 a les Illes Balears, Castella·
la Manxa, Andalusia oriental, Galícia i La 
Rioja, en coordinació amb les conselleries 
d’educació de cada comunitat autònoma. 
La durada és de 60 hores: 25 hores de 
formació a l’aula i un acompanyament 
posterior de 35 hores per a l’execució 
d’un projecte d’emprenedoria del docent 
format amb els seus alumnes. Calendari: 
octubre del 2016 · març del 2017. Parti�
cipants esperats: 300 docents.

En el moment de tancar aquest informe, 
les seus d’Andalusia, Galícia i les Illes Ba·
lears ja han iniciat l’activitat; La Rioja ho 
farà a finals de novembre, i Castella·la 
Manxa, al gener del 2017.

•	 Formaci� avançada durant el curs 
2016�2017 per a docents ja formats en 
edicions anteriors, a Girona, Madrid, Va·
lladolid, Santander i València. S’ha previst 
impartir·la per mitjà de càpsules formati·
ves de 2 h i 30 min de durada cadascuna. 
La formació s’anomena Seminari de pe·
dagogies àgils de l’emprenedoria i té com 
a objectiu adaptar metodologies pròpies 
del management al món de l’educació.

La primera seu va ser Girona (17 de no·
vembre) i la resta de formacions s’han 
programat per al gener·febrer del 2017. 
Participants esperats: 300 docents.

•	 Servei online. Al mes d’octubre es va 
posar en marxa aquest servei per recu·
perar centres que ja hagin participat en 
edicions anteriors i per atendre consul·
tes i sol·licituds de professors i equips 
directius. Addicionalment, aquest servei 

ACTIVITATS DEL 2016

•	 Execuci� de projectes d�emprene�
doria per part de pro�essors �ormats 
durant el curs 2015�2016, a Barcelona, 
Sevilla, Múrcia, Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria i Madrid. 
Calendari: gener·març del 2016. 100 
projectes d�emprenedoria educativa 
executats, presentats en la III Jornada 
de Girona.

•	 Seminaris autonòmics de bones 
pràctiques i presentació de les millors 
experiències docents d’aprenentatge de 
la competència emprenedora, amb una 
participació de 300 docents i membres 
d�equips directius que van fer la forma·
ció durant el curs 2015·2016:

· 26 d’abril a Madrid.
· 5 de maig a Barcelona.
· 10 de maig a Múrcia.
· 12 de maig a Santa Cruz de Tenerife.
· 13 de maig a Las Palmas de Gran Ca·

naria.
· 19 de maig a Sevilla.

•	 III Jornada d�Educaci� Emprenedora 
d�àmbit estatal, celebrada el 2 de ju�
liol a Girona sota la presidència de S. 
M. els Reis. Més de 400 agents edu�
catius de tot el país van participar en 
la Jornada, especialment docents que 
ja havien participat en les activitats de la 
Fundació el 2016 o en edicions anteriors. 
La columna vertebral d’aquesta edició 
va estar constituïda per experts interna·
cionals, experiències nacionals pioneres 
i taules de diàleg amb els responsables 
dels projectes d’emprenedoria educativa 
més representatius que hem acompanyat 
des de la Fundació.
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APADRINANT
EL TALENT
Apadrinant el talent és un programa de 
mentoria social que té per objecte aug·
mentar l’ocupabilitat dels joves que són la 
primera generació de la seva família a ob·
tenir una titulació superior, garantint així la 
igualtat d’oportunitats en l’accés al mercat 
de treball.

Els joves reben un acompanyament a càr·
rec de directius i professionals en actiu (la 
majoria, d’empreses membres del Patronat 
de la FPdGi) que els guien i orienten, po·
sant a la seva disposició contactes profes·
sionals que puguin ajudar·los a accedir al 
món laboral en un lloc de treball ajustat a 
les seves competències tècniques i perso·
nals. Apadrinant el talent, per tant, facilita la 
transició del món educatiu al laboral, posant 
èmfasi en el valor del networking com una 
eina indispensable per situar·se al mercat 
de treball.

El programa, a més, permet fer visibles el 
talent i els mèrits dels participants, promou·
re la contractació de joves que han aconse·
guit ser referents en la seva família i entorn 
i sensibilitzar les empreses i els seus treba·
lladors al voltant d’aquesta realitat.

Gràcies a l’aportació de Telefónica, patró 
de la FPdGi, el projecte disposa d’una pla·
taforma de gestió i suport als participants,  
www.apadrinandoeltalento.org.

té com a objectiu construir una comuni·
tat de professors i centres emprenedors 
entorn de la plataforma del programa,  
www.competenciaemprendedora.org.

•	 Avaluaci� externa del programa. S’ha 
iniciat el procés d’avaluació externa, en 
resposta a la petició del Grup de Treball 
d’Educació, per tal d’analitzar el contin·
gut, els procediments, l’abast, el grau de 
satisfacció dels professors i centres par·
ticipants i l’impacte transformador que 
ha tingut el programa en els docents, en 
els centres i en els alumnes, així com per 
avaluar el proveïdor principal d’aquest 
programa.

L’informe d’avaluació s’acabarà al juliol del 
2017.

PROPIS
PROGRAMES
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una presència molt activa en xarxes so·
cials, en la qual ha estat fonamental la 
col·laboració de les universitats amb què 
tenim conveni. Tot i que la campanya es 
va dur a terme de febrer a maig del 2016, 
posteriorment n’hem continuat fent difu·
sió a les principals xarxes socials de la 
FPdGi.

4. Aplicació de millores al portal del projec·
te, amb l’objectiu de fer·lo més eficient, 
més àgil i més atractiu per als joves i els 
mentors. Les millores implementades 
han estat un instrument molt útil al ser·
vei de la campanya de captació duta a 
terme. Més de 700 persones han mani·
festat interès per participar en el projecte 
Apadrinant el talent a través de la landing 
page muevete.apadrinandoeltalento.org.

Des del moment que el programa va co�
mençar, l�any 2012, s�han creat 510 pa�
relles jove�mentor i hi ha participat un 
total de 456 mentors. En aquests mo�
ments hi ha 130 parelles actives, amb 
un índex d�inserci� del 66 %.

ACTIVITATS DEL 2016

1. Consolidació del projecte a les comuni·
tats autònomes en què ja funciona: Ca·
talunya, Madrid, Andalusia, País Basc i 
Galícia. Cal destacar les jornades de se·
guiment i rellançament del projecte dutes 
a terme a la Corunya (18 de maig) i a 
Bilbao (3 d’octubre).

2. Organització d’activitats grupals de ca·
ràcter formatiu i de reforç del networking 
dels joves i els mentors com a comple·
ment dels processos de mentoria. Cal 
remarcar, en particular, la trobada anu·
al de joves i mentors que va tenir lloc el 
dia 2 de juliol a Girona, coincidint amb la 
cerimònia de lliurament dels Premis Fun·
dació Princesa de Girona, i en la qual van 
participar més de 200 joves.
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1. Suport a 200 nens i joves a les 6 ciutats 
d’implantació del programa.

2. Desenvolupament i finalització de la pro·
va pilot de Pigmalió a través de les arts.

3. Festa final del programa per a tots els 
participants (7 de maig del 2016 a Ma·
drid).

S’han iniciat les gestions de prospecció de 
possibles institucions amb objectius afins 
a la Fundació que vulguin integrar Pigma-
lió en la seva cartera de projectes a partir 
del setembre del 2017 o el gener del 2018. 
D’aquesta manera, el 2017 seria l’últim any 
de projecte.

PIGMALIÓ
El programa Pigmalió té per objecte aug·
mentar les competències educatives bà·
siques dels participants (menors en risc 
d’exclusió d’entre sis i setze anys d’edat) 
mitjançant un sistema de tutories perso·
nals i familiars i el foment de la pràctica de 
l’esport i les arts escèniques. El programa 
va començar el 2012 a Girona i actualment 
també es desenvolupa a l’Hospitalet de 
Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Madrid, 
amb la implicació de Càritas Diocesana de 
Girona, la Fundació SER.GI i tres entitats 
premiades per la FPdGi: l’associació Ítaca, 
la Fundació Marianao i la Fundación Balia. 
Des del setembre del 2015, a Badalona hi 
ha en marxa el programa a través de les 
arts escèniques, que es fa en col·laboració 
amb institucions socials i educatives locals 
i amb el suport de la Fundació Bancària  
“la Caixa”.

A tots els territoris, el programa s’implemen·
ta en col·laboració amb centres educatius, 
clubs esportius i entitats de suport extra·
escolar. El pla global d’intervenció inclou 
diferents activitats: reforç escolar, tutories 
amb les famílies, sistema de beques i pro·
gramació d’activitats esportives i/o artísti·
ques setmanals.

Els patrons Fundació Jesús Serra, Coca·
Cola Iberian Partners i Fundació Bancària 
“la Caixa” donen suport al projecte.

PROPIS
PROGRAMES
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EMPRENDRE ÉS 
POSSIBLE
Aquest programa, impulsat en col·laboració 
amb Indra, ha estat concebut per donar su·
port als joves en el procés de definició de les 
seves idees de negoci i la posada en marxa 
posterior. El projecte s’estructura al voltant 
del portal www.emprenderesposible.org, 
adreçat tant als emprenedors com a les ins·
titucions que promouen l’emprenedoria.

ACTIVITATS DEL 2016

1. Dinamització de la part col·laborativa de 
la plataforma amb posts periòdics al blog 
i una presència potent a les xarxes so·
cials.

2. Revisió periòdica de continguts i intro·
ducció de millores.

S’han iniciat les gestions de prospecció de 
possibles institucions amb objectius afins 
a la Fundació que vulguin integrar el portal 
en la seva cartera de projectes. Al llarg del 
2017 el projecte es traspassarà de ben se·
gur a una altra entitat.



395.000
visites l’any 2016; 33 visites mensuals.

Procedència de les visites: Mèxic, 

Colòmbia, Espanya, Perú, Xile, Equador, 

Veneçuela, Argentina, Guatemala i 

República Dominicana.

1.000
usuaris registrats.

100
projectes d’emprenedoria educativa 

executats durant el curs 2015·2016.

300
docents en les 5 trobades autonòmiques 

de bones pràctiques: Barcelona, Canàries, 

Madrid, Múrcia i Sevilla 

400
participants en les Jornades estatals 

de Girona.

300
docents en els cursos de formació inicial 

del curs 2016·2017 a les Illes Balears, 

Logronyo, Màlaga, Santiago 

de Compostel·la i Toledo.

60
docents en la prova pilot de formació 

avançada de Girona.

Acumulat des del 2013:

2.000
docents.

600
centres educatius.

50.000
alumnes.

230
projectes d’emprenedoria educativa.

Empresa

Sergio Álvarez Leiva 

Social

Luz Rello Sánchezz 

Recerca Científica

Sílvia Osuna Oliveras 

Arts i Lletres ex aequo

Elena Medel Navarro 

Arts i Lletres ex aequo

Andrés Salado Egea 

Entitat

Fundación Tomillo

121
activitats amb premiats..

21
participacions de premiats en 

òrgans de govern.

45
participacions en activitats de la Fundació.

8
participacions en activitats d’altres 

organitzacions.

47
participacions en mitjans de comunicació.

IMPACTES
PRINCIPALS
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510
parelles des de l’inici del programa,

l’any 2012.

130
parelles actives de manera simultània.

456
mentors, un 72 % d’empreses 

del Patronat.

66 %
dels participants ha millorat la seva 

situació laboral.

42
empreses participants en el programa.

30
institucions col·laboradores.

Presència a Andalusia, Catalunya, 

Comunitat de Madrid, País Basc i Galícia.

200
nens i joves participants.

8
ciutats d’implantació: Badalona, Girona, 

Banyoles, Lloret, Figueres, l’Hospitalet de 

Llobregat, Madrid i Sant Boi de Llobregat.

55 %
de los participantes mejora su rendimiento 

en las materias instru mentales 

(matemáticas y lenguas).

25 %
dels participants millora el seu 

rendiment en les matèries instrumentals 

(matemàtiques i llengües).

Trobada anual: 7 de maig a Madrid.

2400
participants.

34
activitats.
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FIRST LEGO 
LEAGUE
Aquesta iniciativa té per objecte promoure 
la vocació per la ciència i la tecnologia en·
tre joves de deu a setze anys a través de 
l’elaboració de projectes científics; es tracta 
d’una col·laboració a escala mundial entre 
la fundació FIRST i el grup LEGO. A Espa·
nya, FIRST té la Fundació Scientia com a 
partner.

CONCURS DE ROBÒTICA FIRST LEGO 
LEAGUE

Des del 2012, la Fundació dóna suport al 
torneig a Girona, juntament amb la Univer·
sitat de Girona.

Participants: 31 equips i 250 joves.
Lloc i data: Girona, 30 i 31 de gener.

GRAN FINAL FIRST LEGO LEAGUE 
ESPANYA

Participants: 500 joves.
Lloc i data: Girona, 12 de març.

El 2016, addicionalment, la Fundació va 
concedir un ajut econòmic als equips giro·
nins guardonats per poder participar en la 
gran final europea, que es va celebrar el 7 
d’abril a Tenerife.

TALLER DE
FOMENT DE
LES VOCACIONS
MATEMÀTIQUES
Taller «El dissabte de les matemàtiques», 
organitzat en col·laboració amb la Funda·
ció Ferran Sunyer i Balaguer i l’Ajuntament 
de Figueres. Aquesta activitat té per objecte 
fomentar i retenir les vocacions pels estudis 
amb uns continguts importants de mate·
màtiques.

Participants: 98 alumnes i 21 professors 
de tota la província de Girona.
Lloc i data: Figueres, 6 de febrer.

CÀTEDRA FPdGI
DE JOVES
EMPRENEDORS
DE LA UdG
Activitats més destacades:

GIRONA WEEKEND

Programa intensiu d’emprenedoria organit·
zat per la Càtedra FPdGi de Joves Empre·
nedors de la UdG.

Participants: 30 joves mentorats.
Lloc i data: Girona, 4 i 5 de març.

A GIRONA 
PROJECTES
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YUZZ

Yuzz és un concurs de talent jove amb ide·
es de base tecnològica organitzat per San·
tander Universidades. El projecte ofereix un 
programa formatiu i d’acompanyament des·
tinat a reclutar joves creatius a fi que, durant 
un període de sis mesos, desenvolupin les 
seves idees innovadores de base tecnològi·
ca en el si d’un ecosistema d’alt rendiment 
per mirar de portar·les al mercat. Els partici·
pants tenen entre divuit i trenta anys.

La FPdGi és partner global del programa 
Yuzz a Espanya i també partner local, cofi·
nançant les despeses de desenvolupament 
del projecte juntament amb Santander Uni·
versidades, l’Ajuntament de Girona, la Uni·
versitat de Girona i l’Associació d’Empreses 
de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG).

Participants a Espanya: 800 joves de  
40 ciutats.
Participants a Girona: 22 joves.

PARTICIPACIÓ EN EL FÒRUM 
INDUSTRIAL DE L’ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR DE LA UdG

Diàleg sobre desenvolupament professio·
nal i emprenedoria amb joves professionals 
adreçat a estudiants de la UdG.

Participants: 100 estudiants.
Lloc i data: Girona, 21 d’abril.

PREMI DE L’ASSOCIACIÓ 
D’EMPRENEDORS DE GIRONA A LA 
CÀTEDRA

Per la seva tasca en el foment de la cultura 
emprenedora.

Lloc i data: Girona, 7 de juliol.

LLIURAMENT DEL PREMI AL MILLOR 
TREBALL FINAL DE GRAU

de la Universitat de Girona amb un enfoca·
ment emprenedor clar. L’acte de lliurament 
va tenir lloc en el marc del Saló de l’Empre·
nedoria de Fira Girona. El premi va consistir 
en la matrícula gratuïta al màster d’empre·
nedoria de la mateixa Universitat de Girona.

Lloc i data: Girona, 28 d’octubre.
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GIROBÒTICA

Concurs de robòtica per a alumnes de pri·
mària de la província de Girona, impulsat 
per la Universitat de Girona.

Lloc i data: Girona, 10 d’abril.

«CIÈNCIA ENTRE TOTS»

Fira de divulgació científica per a alumnes 
de secundària de la província de Girona i 
per a la ciutadania en general promogu·
da pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. La Fundació hi 
va contribuir organitzant una ponència del 
premiat Samuel Sánchez per a docents de 
secundària i batxillerat.

Lloc i data: Girona, 15 i 16 d’abril.

CONCURS D�ORATÒRIA ESPAI AR�
MENGOL

Activitat dirigida a alumnes de secundària 
de la comarca de l’Alt Empordà i promo·
guda per l’empresa Visual13 i pel Departa·
ment d’Ensenyament.

Lloc i data: Alt Empordà, 16 d’abril.

CONGRÉS CRACS

Activitat organitzada en coordinació amb la 
Universitat de Girona que premia els millors 
projectes de recerca elaborats per alumnes 
de 2n de batxillerat de la província de Giro·
na. Trenta participants finalistes.

Lloc i data: Girona, 16 de març.

ROBOLOT

Esdeveniment dedicat a la robòtica didàcti·
ca i adreçat a nens i nenes d’entre sis i set·
ze anys. Amb seu a la ciutat d’Olot (Girona), 
té com a objectiu incentivar la vocació per 
la recerca tecnològica entre els més joves i 
oferir eines pedagògiques als docents.

Participants: 300 joves de tota la provín·
cia de Girona i 109 professors de primària, 
secundària i FP de diverses comarques ca·
talanes.
Lloc i data: Olot, 9 i 10 d’abril.

A GIRONA 
PROJECTES

ALTRES COL·LABORACIONS
PREVISTES A LES COMARQUES
DE GIRONA
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ROBOCAT

Concurs de robòtica i tallers de divulgació 
d’àmbit català organitzats per l’associació 
de joves El Racó dels Robotaires. L’equip 
guanyador va visitar els laboratoris de re·
cerca del premiat Samuel Sánchez a Bar·
celona.

Lloc i data: Vilablareix (Girona), 28 de maig.

OPEN SANTI SILVAS DE LA FUNDACIÓ 
TOMMY ROBREDO

Activitat concebuda per sensibilitzar els in·
fants i els joves sobre la realitat de les per·
sones amb discapacitat física.

Data: 9·13 de juny.

UNIÓ EUROPEA: ARA FA 30 ANYS

Exposició i concurs de microrelats per a jo·
ves per commemorar els 30 anys de l’ingrés 
d’Espanya a la Unió Europea. Organitzat 
per la Universitat de Girona.

Data: 6 d’octubre.

DONACIÓ DE LLIBRES PER A 
LA BIBLIOTECA ESCOLAR

Suport econòmic a la dotació de fons bi·
bliogràfic de la biblioteca d’una escola de 
nova creació situada en un barri popular de 
la ciutat de Girona.

Lloc i data: Girona, 22 d’abril.

COOPERATIVES ESCOLARS

Acte de cloenda del programa de coope·
ratives escolars de Valnalón: 250 alumnes 
de 4t d’ESO de 15 centres educatius de la 
província.

Lloc i data: Girona, 12 de maig.

TECNOREPTE

Concurs tecnològic per a alumnes de quin·
ze i setze anys impulsat per la Universitat de 
Girona i l’Institut de Ciències de l’Educació.

Lloc i data: Girona, 14 de maig.



PLA DE
COMUNICACIÓ
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4. La construcci� d�una campanya�cau�
sa capaç de posicionar la FPdGi com un 
referent en l’ocupabilitat dels joves.

5. La conversió de l’espai de la nova seu 
corporativa al centre de Girona en punt 
de trobada del talent jove de la ciutat.

RESULTATS
(MARÇ·NOVEMBRE 2016)

1. Més de 50 aparicions de premiats en 
actes amb mitjans de comunicació, po·
sicionant la FPdGi com a prescriptora de 
talent jove i com una de les instituci�
ons de re�erència per a cadenes de 
televisi�, com ara TVE (La 2, programa 
Tips, secció «Jóvenes talentos»), La Sex·
ta (La Sexta Noche) o Antena 3 (Espejo 
público, amb Susanna Griso), i de ràdio, 
com RNE (No es un día cualquiera, amb 
Pepa Fernández) i Onda Cero (Julia en la 
onda, amb Julia Otero), a l’hora de selec·
cionar casos d’èxit de joves per als seus 
programes.

2. Així mateix, el canvi de �ormat dels Pre·
mis (la segona jornada la van protagonit·
zar dos esdeveniments que culminaven 
l’activitat de dos programes fonamentals 
de la Fundació: Educar el talent empre-
nedor i la trobada anual d’Apadrinant el 
talent) ha influït positivament en el com·

En el Pla d’actuació per al 2016, presen·
tat durant la reunió del Patronat del 14 de 
desembre del 2015, es va establir el reforç 
de la comunicaci� com una de les tres 
claus estratègiques per augmentar la 
influència de la FPdGi i apropar�la més 
als joves. Es va fixar com a objectiu di·
namitzar i intensificar l’acció comunicativa, 
amb especial atenció a la notorietat a Gi�
rona, tenint en compte que els estudis de 
percepció duts a terme mostraven dades 
de penetració molt baixes en relació amb 
l’esforç invertit fins al moment per posici·
onar la Fundació com un re�erent per al 
desenvolupament personal i pro�essi�
onal dels joves.

Com a primeres accions comunicatives 
es van proposar les següents:

1. Un reen�ocament del discurs (storyte-
lling més experiencial i emocional, centrat 
en les històries d’èxit dels nostres premi·
ats – role models transformadors).

2. Una redistribuci� de les activitats al 
llarg del curs, no tan centrades al voltant 
del lliurament dels Premis.

3. Un llenguatge més proper al nostre 
públic objectiu, els joves (amb un aug·
ment de la presència en els canals i les 
xarxes socials que usen, amb un impacte 
audiovisual més gran).
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5. D’acord amb les recomanacions del 
Grup de Treball de Comunicaci�, que 
insisteix en la necessitat de mantenir la 
tensió informativa al voltant dels progra·
mes de la Fundació, amb continguts i 
missatges «emocionals», s’està treba·
llant en dues accions importants: una 
campanya�causa�moviment que situï 
la FPdGi com a referent per als joves (en 
cooperació amb l’Asociaci�n Española 
de Agencias de Comunicaci�n Publi�
citaria � AEACP, que ha ofert els serveis 
de l’agència DDB), i una programaci� 
estable per a la nova seu corporati�
va, que va arrencar amb una jornada de 
portes obertes el 10 de novembre.

portament del públic (més tuits, menys 
mencions, converses d’una qualitat su·
perior) i ha mantingut l’impacte en mit·
jans amb continguts més relacionats 
amb la nostra activitat. Els continguts 
audiovisuals en TV i xarxes socials van 
gaudir d’un seguiment especial, i el vídeo 
oficial dels premiats 2016 va ser el més 
seguit des de la taula rodona amb Risto 
Mejide el 2015.

3. En resum, les activitats de l�1 i el 2 de 
juliol van generar 631 in�ormacions en 
els mitjans (28 més que el 2015), amb 
més espai global en nombre de pàgines 
i, sobretot, un 150 % més de temps en 
els mitjans audiovisuals (5 h 39 min 
03 s).

4. Pel que fa a les xarxes socials, les con·
verses sobre els Premis van aportar 467 
seguidors més a Twitter (185 durant els 
dos dies que es van celebrar els Premis; 
el 31 d’octubre es va assolir un total de 
9.800 seguidors).

Aquesta xifra suposa un increment del 
25 % respecte a l’esdeveniment de l’any 
anterior i un creixement de gairebé un 
50 % en la nostra comunitat en tan 
sols un any. La III Jornada d’Educació 
Emprenedora va ser trending topic du·
rant el matí del 2 de juliol, amb més de 
38.000 impactes.


