
 

 

  
L’enginyer aeronàutic José Miguel 

Bermúdez, Premi Fundació Princesa de 
Girona Empresa 2018 

 
El premiat ha estat distingit per la seva trajectòria empresarial que 
actualment se centra en desenvolupar un revolucionari i innovador 
sistema de propulsió per al transport marítim usant el vent  
 
S.M. el Rei ha presidit aquest matí a l’Auditori de Tenerife “Adán 
Martín” de Santa Cruz de Tenerife l’acte de proclamació del premi 
FPdGi 
 
Tenerife ha estat la tercera parada d’aquesta edició dels Premis en 
la gira de proclamacions de “5 capitals del talent jove” que com 
cada any fa la FPdGi per tota Espanya anunciant els guanyadors 

 
Fotografies de l’acte: http://ca.fpdgi.org/premsa/notes-de-premsa/1108-lenginyer-
aeronautic-jose-miguel-bermudez-premi-fpdgi-empresa-2018/  
 
Santa Cruz de Tenerife, 7 de març de 2018.-  L'enginyer aeronàutic José Miguel Bermúdez ha 
estat reconegut amb el Premi Fundació Princesa de Girona (FPdGi) Empresa 2018. El nom del 
premiat s'ha anunciat avui en un acte celebrat a l'Auditori de Tenerife “Adán Martín” de Santa 
Cruz de Tenerife i presidit per S.M. el Rei. El jurat ha destacat del premiat la “seva trajectòria 
empresarial i d'investigació liderant projectes industrials de gran impacte social vinculats a 
sectors altament competitius i amb fortes barreres d'entrada”. 
 
L'emprenedor Bernardo Hernández, president del jurat, ha valorat positivament els 
projectes desenvolupats pel premiat que actualment lidera l'empresa Bound4Blue, amb la 
qual pretén revolucionar el transport marítim usant el vent com a propulsió complementària a 
través d'un innovador sistema de vela rígida. Aquesta tecnologia permet que aquestes veles 
generin part de l'empenta que necessiten els grans vaixells de transport, reduint-se fins a un 
40% el seu consum i emissions. 
 



Per tot això, el jurat ha considerat que José Miguel Bermúdez "reuneix les capacitats 
d'exemplaritat, diferenciació, impacte en la societat i d'excel·lència en la gestió empresarial 
que aquest premi reconeix". El premiat, que formava part dels convidats a l'acte com a 
candidat al premi, ha agraït el reconeixement i l’ha volgut compartir amb la resta dels 
membres del seu equip sense els quals, ha dit, "no hagués estat possible". 
 
El jurat ha estat format pel propi Hernández; l'emprenedor i Premi FPdGi Empresa 2016, 
Sergio Álvarez; la directora general de Facebook Espanya, Irene Cano; l'economista Fernando 
Fernández; el director general d'Endeavor Espanya, Adrián García-Aranyos; el director de 
Twitter dels països de parla hispana Pepe López de Ayala i el matemàtic i economista, César 
Molinas. 
 
L'acte, organitzat per la FPdGi en col·laboració amb el Cabildo de Tenerife i Tenerife 2030, ha 
comptat, a més de la presidència de S.M. el Rei, amb la presència del ministre d'Hisenda, 
Cristóbal Montoro; el president de la FPdGi, Francisco Belil; el president del Cabildo de 
Tenerife, Carlos Alonso Rodríguez; el president del Govern de Canàries, Fernando Clavijo 
Batlle; la presidenta del Parlament canari, Carolina Darias Sansebastián, i la delegada del 
Govern a Canàries, Mercedes Roldós Caballero, entre altres autoritats i personalitats de la 
societat civil i de l'àmbit empresarial de Canàries. 
 
La proclamació del Premi FPdGi Empresa 2018 ha estat conduïda pel periodista i humorista 
Juan Carlos Ortega i ha comptat amb la participació d'Ignasi Belda (Premi FPdGi Empresa 
2014) i Javier Agüera (Premi FPdGi Empresa 2012). 
 
Per finalitzar l'acte, el president de la FPdGi, Francisco Belil, ha assegurat que el Premi 
Fundació Princesa de Girona en la seva categoria d'Empresa és "molt especial" perquè, citant 
al desaparegut membre del Consell Assessor de la Fundació Jorge Wagensberg, "mentre la 
ciència ens serveix per conèixer el món, la tecnologia i l'empresa ens permeten canviar-lo". 
"Vosaltres, els joves, canviareu el nostre món a millor” perquè, ha assegurat, els nostres joves 
“tenen talent i potencial per ser competitius”.  
 
La Fundació Princesa de Girona ha triat la ciutat Santa Cruz de Tenerife com una de les parades 
de la gira de proclamacions dels seus premis unint-se, en aquesta ocasió, a l'estratègia 
Tenerife 2030 del Cabildo de Tenerife que busca preparar la societat de Tenerife i a la Illa en 
general per afrontar els reptes de futur aconseguint una societat creativa, innovadora, 
emprenedora i referent en el món empresarial. La Fundació Princesa de Girona i Tenerife 
2030 comparteixen, a més, l'objectiu de fomentar el talent dels nens i els joves, com ha 
recordat Belil en la seva intervenció. 
 
Repte a Santa Cruz de Tenerife 
 

Abans de l'acte públic de proclamació del Premi FPdGi Empresa 2018, el mateix Auditori de 
Tenerife “Adán Martín” ha acollit la celebració d'un repte emprenedor on quasi 200 joves de 
Tenerife han tingut 180 minuts per buscar idees innovadores per resoldre el repte: "I don’t 
like Mondays. Idees per millorar la motivació laboral". Aquesta activitat, que s'ha celebrat de 
9 a 12 hores, forma part del programa especial dissenyat per la FPdGi amb motiu de la 
proclamació del Premi FPdGi Empresa 2018. L'emprenedor Xavier Verdaguer d'Imagine 
Creativity Center -una empresa especialitzada en impulsar projectes d'innovació per altres 
empreses- dinamitza aquest taller d'innovació creativa seguint el mètode Lombard, dissenyat 
pel mateix Verdaguer, i que consisteix en superar diferents fases per convertir un problema en 
una oportunitat. Les fases d'aquesta metodologia passen per formular el problema, compartir 
una pluja d'idees, crear un prototip i aprendre a comunicar el projecte.   



 
Distribuïts en equips, els joves han treballat a contrarellotge per dissenyar un projecte capaç 
de resoldre el repte plantejat. L'equip guanyador d'aquest taller ha estat B2B Exchange que 
han plantejat una iniciativa empresarial amb la idea d'intercanviar monotonia per motivació en 
els centres de treball. Aquest objectiu s'aconseguiria impulsant l'intercanvi de treballadors 
entre empreses de diferent sector però amb interessos similars que puguin desenvolupar 
projectes en comú. 
 
Biografia del premiat 
José Miguel Bermúdez Miquel (Barcelona, 1986) 
 

José Miguel Bermúdez Miquel és enginyer aeronàutic, especialitzat en vehicles espacials, per la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i ha treballat pel grup tecnològic privat GMV 
Aerospace & Defense, desenvolupant programari per a la simulació de trajectòries d'aeronaus. 
En acabar els seus estudis es va unir a la seva fundació a zero2infinity (z2i), una startup del 
sector espacial on va desenvolupar tasques de desenvolupament de negoci i enginyeria. En 
paral·lel Bermúdez va cofundar Marvelmat, que proveeix serveis al sector hoteler. El 2014 va 
fundar bound4blue (b4b) amb l'objectiu de revolucionar el transport marítim com el coneixem 
avui dia, usant de nou el vent com a propulsió complementària a través de l'ús d'un innovador 
sistema de vela rígida. La tecnologia desenvolupada permet que les veles generin part de 
l'empenta necessària, reduint així el consum de combustible i les emissions. 
 
La gira dels Premis FPdGi 
 

La gira de proclamacions dels Premis de la Fundació Princesa de Girona 2018 va arrencar a 
Mèrida el 7 de febrer amb la proclamació del Premi FPdGi Arts i Lletres que va recaure en la 
cantant Soleá Morente i el violoncel·lista Pablo Ferrández. La següent parada va ser el 21 de 
febrer a Sevilla amb l'anunci del Premi FPdGi Investigació Científica que va reconèixer les 
trajectòries de l'enginyera química María Escudero i el químic Guillermo Mínguez. 
 
Després de passar avui per Santa Cruz de Tenerife, la gira recalarà a l'Hospitalet de Llobregat, 
el 21 de març, i finalitzarà a Sòria, l'11 d'abril. Els premis Fundació Princesa de Girona, dotats 
amb 10.000 euros i una reproducció d'una obra de l'escultor Juan Muñoz, reconeixen la 
trajectòria innovadora i exemplar de joves d'entre 16 i 35 anys, així com la d'una entitat de la 
Unió Europea que treballi a favor dels joves. Es lliuraran a finals de juny en una cerimònia que 
presidiran SS. MM. els Reis a Girona. 
 
Sobre la FPdGi 
 

La FPdGi és una fundació privada que aspira a ser un referent estatal en el desenvolupament 
professional i personal dels joves, posant un interès especial en la detecció de joves amb talent 
que siguin referents contemporanis a altres joves (Premis FPdGi), el llançament de programes 
per a la millora de l'ocupabilitat (Programa Rescatadores de Talent) i la innovació educativa en 
la formació de formadors (Educar el Talent Emprenedor). Al 2018, la FPdGi destinarà 2.8 
milions d'euros a programes en benefici dels joves. 
 
Para más información: 
Fundación Princesa de Girona 
Silvia Bonet, Departamento de Comunicación sbonet@fpdgi.org / 689 351 612 
 

Agencia de medios (Comedia sl) 
Marc Gall - mgall@comedianet.com / 619 307 620 
Mima Garriga - mimagarriga@coolmedialab.es / 686 98 41 66 
Toñi Escobero – tescobero@gmail.com / 630 455 545 


