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2081 La cantant de flamenc i pop rock Soleá Morente, filla i 
germana de destacats artistes, va cursar estudis de 
filologia hispànica a la Universitat de Granada. En finalitzar 
els estudis universitaris va començar la seva carrera artística 
col·laborant amb el seu pare, el cantaor Enrique Morente, i 
amb la seva germana, la cantant Estrella Morente. Al 
marge de les seves col·laboracions amb artistes com Jota, 
Antonio Arias, Florent Muñoz o Eric Jiménez, ha publicat tres 
discs sota el seu nom: «Encuentro» (El Volcán / SONY), al costat 
de Los Planetas, «Tendrá que haber un camino». Al març 
de 2018 va publicar el seu últim disc «Ole Lorelei» on oscil·la 
entre l'elegància pop i l'espontaneïtat flamenca. Com a actriu 
destaquen els seus treballs en obres com Yerma, dirigida 
per Miguel Narros, Lisístrata, amb José Carlos Plaza, i Clara 
Bow, amb Secun de la Rosa.
 
Ha estat distingida amb el Premi FPdGi Arts i Lletres 2018 
per tractar-se d'una artista completament genuïna que 
ha sabut extreure el millor de la tradició flamenca per 
fusionar-la amb altres gèneres com el pop i el rock. Soleá 
destaca per la seva capacitat emprenedora per liderar 
projectes musicals en un món sovint difícil per a les dones.

PERFIL A TWITTER I WEB

> @soleamorente

>www.soleamorente.com



Va començar a tocar el violoncel amb els seus 
pares a l’edat de tres anys. Als tretze anys va 
entrar a la prestigiosa Escuela Superior de 
Música Reina Sofía, de la qual va ser un dels 
alumnes més joves acceptats i on fou premiat 
durant quatre anys consecutius com a alumne 
més excel·lent, beneficiant-se d’una beca 
completa durant els seus estudis. A l’octubre 
del 2011 va entrar a formar part del programa 
de postgrau de la Kronberg Academy 
(Alemanya), on va estudiar amb Frans 
Helmerson, gràcies al suport del Sodalitas 
Stipendium. També ha cursat estudis amb 
músics tan reconeguts com David Geringas, 
Philippe Muller, Gary Hoffman, Arto Noras o 
Ivan Monighetti.

Ferrández va gravar el seu primer disc (que 
inclou els concerts per a violoncel i orquestra 
de Dvořák i Schumann) amb l’Orquestra 
Filharmònica de Stuttgart sota la direcció de 
Radoslaw Szulc i, poc després, un segon disc 
amb concerts de Rossini i Menotti que va 
enregistrar al costat de la Kremerata Baltica 
sota la direcció de Heinrich Schiff. Amb el seu 
violoncel Stradivarius «Lord Aylesford» (1696), 
ha tocat en llocs com Amsterdam, Tòquio, 
París (Auditorium du Louvre), Florència 
(Maggio Musicale Fiorentino), Madrid 
(Auditorio Nacional) i Buenos Aires (Teatro 
Colón), amb orquestres com la Filharmònica 
de Sant Petersburg, la Filharmònica de Buenos 
Aires, la Simfònica de Galícia o la 
Württembergisches Kammerorchester 
Heilbronn i amb directors com Yuri 
Temirkanov o Ryan McAdams.   
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> @Pablo_Ferrandez �
> http://pabloferrandez.com
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José Miguel Bermúdez Miquel és enginyer 
aeronàutic, especialitzat en vehicles espacials, 
per la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), i ha treballat per al grup tecnològic privat 
GMV Aerospace & Defence desenvolupant 
programari per a la simulació de trajectòries 
d’aeronaus.

En acabar els estudis es va unir, en el moment 
de la seva fundació, a zero2infinity (z2i), una 
start-up del sector espacial on va dur a terme 
tasques de desenvolupament de negoci i 
enginyeria. En paral·lel, Bermúdez va cofundar 
Marvelmat, que presta serveis al sector hoteler. 
El 2014 va fundar bound4blue (b4b) amb 
l’objectiu de revolucionar el transport marítim 
tal com el coneixem avui dia, emprant de nou el 
vent com a propulsió complementària a través 
d’un innovador sistema de vela rígida. La 
tecnologia desenvolupada permet que les veles 
generin part de l’empenta necessària, la qual 
cosa redueix el consum de combustible i les 
emissions. Ha estat distingit per la seva 
trajectòria empresarial i de recerca, que 
actualment se centra a desenvolupar un 
revolucionari sistema de propulsió per al 
transport marítim usant el vent.

PERFIL A TWITTER I WEB

> @bound4blue
> http://bound4blue.com



María Escudero és enginyera química per la 
Universidad de Extremadura i doctora en 
Química per la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM). Durant el seu doctorat, va ser 
becària de la Residencia de Estudiantes i va fer 
estades de recerca a l’Argonne National 
Laboratory (Estats Units) i a la Universität Ulm 
(Alemanya). El 2012 va continuar la seva 
formació a la Danmarks Tekniske Universitet i 
el 2014 va rebre la beca Sapere Aude - 
Research Talent del Govern danès, gràcies a la 
qual va passar dos anys a la Stanford University 
(Estats Units). Des del març del 2017 és 
professora a la Københavns Universitet, on 
dirigeix el grup de Nanoelectroquímica. Ha 
publicat el seu treball en revistes com Science, 
té tres patents i ha rebut nombrosos premis 
d’investigació, com ara el Premi Jove Químic 
Europeu 2016 i el Premi Investigador Jove de 
la Divisió d’Energia de la Societat Americana 
d’Electroquímica 2018

La Dra. Escudero investiga nous materials que, 
a partir de reaccions electroquímiques, 
permetin obtenir energia neta i produir 
compostos químics i combustibles sostenibles. 
El seu principal objectiu és dissenyar i 
optimitzar el lloc actiu de catalitzadors per a 
reaccions d’interès en dispositius de conversió 
d’energia com les piles de combustible i els 
electrolitzadors.
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Guillermo Mínguez Espallargas és llicenciat en 
Química per la Universidad de Sevilla i doctor per 
la University of Sheffield (Regne Unit). 
Actualment és investigador Ramón y Cajal a 
l'Institut de Ciència Molecular de la Universitat 
de València, on lidera quatre projectes de 
recerca. La investigació del Dr. Mínguez 
Espallargas es dirigeix al desenvolupament de 
nous materials porosos conceptualment 
diferents dels ja existents, amb l'objectiu que 
siguin capaçoss d'emmagatzemar molt 
selectivament certs gasos i, per tant, que tinguin 
aplicació en la separació de gasos. La 
implementació de propietats magnètiques 
permet detectar la incorporació d'aquestes 
molècules de gas i desenvolupar sensors. 
Aquests èxits poden tenir un impacte positiu 
rellevant en àrees com el medi ambient o 
l'energia.

Mínguez ha estat distingit pel seu treball en el 
disseny de tamisos moleculars híbrids que 
permeten la síntesi de materials 
nanoestructurats a la carta. Es destaca l’impacte 
dels seus treballs en MOF (Metallic Organic 
Frameworks) magnètics, des del seu estudi 
fonamental fins a la seva aplicació en sensors i en 
catàlisi. Els nous materials porosos 
desenvolupats tindran una gran repercussió en 
camps com el medi ambient i l’energia.
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Aránzazu Martínez és graduada en ciències 
empresarials i relacions internacionals per 
ICADE, i també ha fet estudis d’història a la 
UNED i un màster de gestió d’ONG. Amb 24 
anys ja tenia clar que canviar el món és 
possible. Per això, el 2008 va viatjar a l’Índia 
per col·laborar com a cooperant amb un 
objectiu: ser part activa del canvi. Va ser en 
aquest país on va descobrir la seva vocació: 
aprofitar els seus coneixements i experiència 
professional en màrqueting estratègic i 
finances per aplicar-los al sector social a fi 
d’intentar maximitzar l’impacte social dels 
projectes de cooperació i acció humanitària. 

El 2009 va fundar It Will Be, una organització 
que té com a objectiu aportar eficiència i 
professionalitat al sector humanitari per tal de 
maximitzar l’ajuda i els fons fent-los arribar a 
moltes més persones. El seu èxit principal fins 
a la data ha estat la creació d’un sistema de 
reconeixement i seguiment de col·lectius 
vulnerables no documentats que desenvolupa 
perquè les ONG i les organitzacions d’acció 
humanitària millorin les seves intervencions. 
Aquest innovador sistema s’utilitzarà 
properament a l’Índia, al Senegal, a Tunísia i al 
Sàhara Occidental, entre altres llocs. Ha estat 
reconeguda pel seu compromís social, que l’ha 
portat a impulsar el projecte It Will Be, una 
ONG tipus start-up que treballa en models més 
col·laboratius i solidaris per al sector social i 
l’àmbit de la cooperació.
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> @AranchaMtnez_
> http://it-willbe.org




