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La col·laboració
en moviment 
IMPULSA 
el creixement.





Aplicar la força necessària perquè una cosa es mogui.

Dotar de la força o ajuda necessària perquè una cosa, 
generalment una activitat, creixi, es desenvolupi i obtingui èxit.

Proporcionar a una persona l’ànim i la força necessaris per 
emprendre una cosa.

IMPULSAR



La Fundació Príncep de Girona



La Fundació Príncep de Girona entén el su-

port als joves com una manera de potenciar la 

capacitat de les noves generacions en la cons-

trucció d’una societat millor i més solidària, 

amb atenció especial als joves procedents dels 

entorns més desafavorits. En aquest sentit, as-

pira a convertir-se en una plataforma global i 

un referent de l’impuls al progrés i al talent a 

través de projectes en què els joves siguin els 

veritables protagonistes. Joves d’edats dife-

rents i d’àmbits diversos: empresarial, social, 

cultural i esportiu, i acadèmic i científic.

L’actuació de la FPdGi se centra en quatre 

grans línies: el foment de la iniciativa em-

prenedora, l’èxit escolar dels més joves, la 

millora de l’ocupabilitat i l’estímul de les vo-

cacions. Pel que fa al foment de la iniciati-

va emprenedora, ocupa un lloc central el 

Fòrum IMPULSA, basat en el convenciment 

que l’actitud emprenedora, la creativitat i la 

innovació són tres factors fonamentals en la 

generació d’oportunitats per als joves. Els  

Premis Fundació Príncep de Girona, al seu 

torn, reconeixen el talent emprenedor en tots 

els àmbits del coneixement.

La Fundació Príncep de Girona es 

va constituir el 26 de juny de 2009 

arran d’una iniciativa de la Cambra 

de Comerç de Girona, Caixa 

Girona, la Fundació Gala-Salvador 

Dalí i “la Caixa” a la qual s’han 

sumat més de 60 patrons que hi 

donen suport. El seu objectiu principal 

és treballar per als joves del nostre 

país en tots aquells aspectes que són 

crítics per al seu futur.
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Vicepresident 2n.

Sr. Jaime Carvajal Hoyos

Vicepresident 3r.

Sr. Enric Brancós Núñez

Secretari

Sra. Mònica Margarit Ribalta

Directora General
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Director General Tècnic



PATRONAT

Sr. Juan Claudio Abelló Gamazo a títol personal, Sr. Salvador Alemany Mas Abertis Infraestructuras, S.A., Sr. César Alierta Izuel Telefónica, S.A.,  
Sr. Isidoro Álvarez Álvarez Fundación Ramón Areces, Sr. Isak Andic Ermay Punto Fa, S.L., Sr. Plácido Arango Arias a títol personal,  
Sr. Antonio Asensio Mosbah Grupo Zeta, S.A., Sr. Simón Pedro Barceló Vadell a títol personal, Sr. Josep Maria Berga Ferrés Alzamora 
Packaging, S.A., Sr. José Felipe Bertrán de Caralt Fundació Bertrán, Sr. Ramon Boixadós Malé Fundació Gala-Salvador Dalí, Sra. Anna Maria 
Bosch Güell Noel Alimentaria, S.A.U., Sr. Javier Botín O’Shea Fundación Marcelino Botín-Sanz de Sautuola y López, Sr. Enric Brancós Núñez 
a títol personal, Sr. Antoni Brufau Niubó Fundación Repsol, Sr. Arcadi Calzada Salavedra a títol personal, Sr. Jaime Carvajal Hoyos Arcano 
Asesores Financieros, S.L., Sr. Antonio Castañer Sauras Espadrilles Banyoles, S.L., Sr. Francisco Castañer Basco Nestlé, S.A., Sr. Francisco 
Daurella Franco Cobega, S.A., Sr. José Manuel Entrecanales Domecq Acciona, S.A., Sr. Sebastián Escarrer Jaume Sol Meliá, S.A.,  
Sr. Domènec Espadalé Vergés Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, Sr. Antoni Esteve Cruella Esteve, Sr. Isidre Fainé 
Casas Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, Sr. Tomás Feliu Bassols Hijos de José Bassols, S.A., Sr. Josep Ferrer Sala Fundació Privada 
Ferrer Sala Freixenet, Sr. Ignacio Ferrero Jordi Nutrexpa, S.L., Sr. Amado Franco Lahoz Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón 
y Rioja (Ibercaja), Sr. Salvador Gabarró Serra Gas Natural SDG, S.A., Sr. Antonio García Ferrer Fundación ACS, Sr. Carlos Godó Valls Grupo 
Godó de Comunicación, S.A., Sr. Francisco González Rodríguez Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), Sra. Laura Halpern Serra 
Fundación Jesús Serra, Sra. Victoria Carolina Ibarra Güell, Baronessa de Güell a títol personal, Sr. Pablo Isla Álvarez de Tejera Industria de 
Diseño Textil, S.A. (Inditex), Sr. Josep Lagares Gamero Metalquimia, S.A., Sr. José Manuel Lara Bosch Planeta Corporación, S.R.L., Sr. 
Manuel Marín González Fundación Iberdrola, Sr. Ramon Miquel Ballart Miquel Alimentació Grup, S.A.U., Sr. Javier Monzón de Cáceres Indra, 
Sra. Maria del Mar Nogareda Estivill Laboratorios Hipra, S.A., Sr. Josep Oliu Creus Banc de Sabadell, S.A., Sr. Tomás Osborne Gamero-
Cívico Grupo Osborne, S.A., Sr. Borja Prado Eulate Endesa, S.A., Sr. Marian Puig Guasch Fundació Privada Puig, Sr. Joan-Baptista Renart 
Montalat Vichy Catalán, S.A., Sr. Javier-Emilio Robles González Danone, S.A., Sr. Leopoldo Rodés Castañé a títol personal, Sr. Gonzalo 
Rodés Vilà Inversiones y Servicios Publicitarios, Sr. Jordi Rubau Comalada Construccions Rubau, S.A., Sr. Sebastià Salvadó Plandiura Reial 
Automòbil Club de Catalunya, S.L. (RACC), Sr. Àngel Simón Grimaldos Fundació Agbar, Sr. Alfonso Soláns Soláns Pikolin, S.A., Sr. Javier 
Suqué Mateu Cavas del Ampurdán, S.A., Sr. José Buenaventura Terceiro Lomba Fundación Focus-Abengoa, Sr. Miguel A. Torres Riera Miguel 
Torres, S.A., Sra. Judit Viader Codina Frit Ravich, S.L., Sr. Juan-Miguel Villar Mir Obrascón Huarte Laín, S.A. (OHL).



COMISSIÓ DELEGADA DEL PATRONAT

Sr. Antoni Esteve, President, Sr. Gonzalo Rodés, Vicepresident 1r., Sr. Josep Lagares, 

Vicepresident 2n., Sr. Jaime Carvajal, Vicepresident 3r., Sr. Enric Brancós, Secretari, 

Sra. Mònica Margarit, Directora General.

Sr. Isak Andic, Sr. Simón Pedro Barceló, Sr. Domènec Espadalé, Sr. Javier Monzón, Sra. Mar Nogareda, 

Sr. Josep Oliu, Sr. Leopoldo Rodés.

COMISSIÓ D’AUDITORIA

Sr. Enric Brancós, Sr. Domènec Espadalé, Sra. Mar Nogareda, Sr. Gonzalo Rodés.

Responsables del Servei d’Auditoria Interna: Sr. David Alonso, Sra. Mònica Bayo.

EQUIP DE LA FUNDACIÓ PRÍNCEP DE GIRONA

Sra. Alaina Domínguez, Sra. Maite Esteve, Sra. Gema Guzmán, Sr. Salvador Maneu, 

Sra. Mònica Margarit, Sr. Josep Maria Perramon, Sr. Xavier Ribera.



CONSELL ASSESSOR

Sr. Ferran Adrià Acosta Xef i responsable d’El Bulli Foundation, Sr. Diego del Alcázar President de l’Instituto de Empresa, Sr. Pedro Alonso 
Director del Centre d’Investigació en Salut Internacional, Sra. Carmen Balcells Agent literària, Sra. María Blasco Directora del Centro Nacional 
de Investigaciones Oncológicas de Madrid (CNIO), Sr. Jordi Canals Director General de l’IESE, Sr. Ignasi Carreras Director de l’Institut 
d’Innovació Social, ESADE, Sr. Bonaventura Clotet Director de l’Institut d’Investigació de la Sida (IrsiCaixa), Sr. Zaryn Dentzel Creador i 
conseller delegat de Tuenti, Sra. Elisa Durán Directora General Adjunta de la Fundació “la Caixa”, Sr. Manel Estiarte Duocastella 7 vegades 
millor jugador del món de waterpolo, Sra. Benita Ferrero-Waldner Excomissària europea, Sr. Valentí Fuster Director del Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares, Sra. Anna Maria Geli Rectora de la Universitat de Girona, Sr. Jordi Gutiérrez Director de Comunicació 
de CEIM, Sr. Juan Carlos Izpisúa Belmonte Director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona i professor del Salt Institute for 
Biological Studies (La Jolla, Califòrnia), Sr. Emilio Lamo de Espinosa Catedràtic de Sociologia, Universidad Complutense, Sr. Carlos Losada 
Professor titular del Departament de Política d’Empresa d’ESADE, Sr. Jaume Pagès Conseller delegat d’Universia, Sr. Rolf Tarrach Rector de 
la Universitat de Luxemburg i expresident del CSIC, Sr. Jorge Wagensberg Editor, conferenciant i escriptor, Director científic de la Fundació 
“la Caixa”.
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«IMPULSA és el lloc i el moment en què els joves 
perden la por d’emprendre.»

IMPULSA és un procés endegat el 2010 per la Fundació Príncep de Girona per descobrir quines 

són les condicions educatives, tecnològiques, econòmiques, polítiques i socials necessàries per 

convertir milers de joves inquiets en creadors de progrés mitjançant iniciatives en tots els àmbits: 

cientificotecnològic, empresarial i social, esportiu i artisticocultural.

El Fòrum IMPULSA aglutina en un sol espai una selecció d’experiències a escala global amb 

l’objectiu d’identificar les millors pràctiques i, d’aquesta manera, crear en els joves una actitud 

favorable a la iniciativa i a l’esforç que els ajudi a desenvolupar els seus diversos talents.

El Fòrum IMPULSA és la iniciativa que connecta júniors i sèniors; és l’oportunitat de posar en 

contacte el talent més inquiet amb l’experiència i els recursos que poden convertir les idees dels 

més joves en projectes, i els seus somnis en realitat.

Què és?

El Fòrum IMPULSA



El Fòrum IMPULSA

IMPULSA connecta professionals amb experiència  
amb joves inquiets. 

Combina l’experiència dels uns amb l’energia dels altres i, sobretot, connecta totes les seves 

inquietuds. El projecte IMPULSA catalitza la generació d’«impulsors» que siguin capaços d’exercir 

d’agents de canvi des de les seves responsabilitats respectives, així com de joves emprenedors 

que aprofitin la inspiració i els contactes aconseguits durant el procés IMPULSA per convertir les 

seves idees en projectes. IMPULSA genera un diàleg amb l’objectiu últim de connectar el talent 

ja establert amb el talent emergent i de projectar-ne el resultat final a tota la societat. 

Els joves assistents a les edicions anteriors del Fòrum IMPULSA 
ja comencen a formar la Generació IMPULSA.

Qui?



El Fòrum IMPULSA

IMPULSA s’estructura al voltant d’un innovador format neuronal 
en xarxa.

Ponents i assistents interaccionen, de manera que s’estableixin lligams que puguin desembocar 

en nous projectes. Durant tota la jornada, els joves escolten els experts, però també participen 

en tallers de creativitat per a diferents edats, amb l’objectiu comú de definir el seu propi futur. 

Al llarg dels mesos previs a la celebració del Fòrum IMPULSA s’organitzen activitats paral·leles 

adreçades a desenvolupar les capacitats que tots els agents tenen de fomentar la iniciativa 

emprenedora en tots els camps.

Com?



El Fòrum IMPULSA 2013 es va fixar com a objectiu generar 
idees, detectar oportunitats, trobar recursos i compartir 
actituds a favor del progrés social i econòmic.

La col·laboració en 
moviment IMPULSA 
el creixement

El Fòrum IMPULSA 2013 



idees
recursos
actituds



1.600 participants al Fòrum.

140 joves becats pels patrons de la Fundació Príncep de Girona.

Més de 1.480 participants joves en activitats paral·leles.

Més de 100 joves van compartir les seves idees i intercanviar punts de vista directament 

amb destacats emprenedors a través dels Close Encounters.

Més de 1.100 assistents als 4 tallers pràctics sobre cooperativisme i iniciativa 

emprenedora realitzats durant el Fòrum.

La plataforma de Networking va registrar 1.200 usuaris actius, que van concertar entre 

ells més de 150 trobades i van intercanviar 954 missatges.

Durant més de 7 hores el Fòrum es va retransmetre en directe, via streaming,  

a 1.200 universitats de tot el món a través de la xarxa Universia.

El Fòrum IMPULSA 2013 en xifres 

50% Júniors / 50% Sèniors



Posteriorment es van realitzar 7.000 descàrregues de vídeo dels canals de 

YouTube i Vimeo. El blog del Fòrum IMPULSA 2013 va rebre més de 34.000 visites, 

amb prop de 84.000 pàgines vistes. El Fòrum va generar 7.425 mencions a Twitter i 

més de 1.500 persones van comentar i compartir l’esdeveniment a través de la pàgina de 

Facebook del Fòrum IMPULSA.

250 professionals dels mitjans de comunicació van cobrir IMPULSA 2013, i es van 

registrar unes 600 mencions en mitjans de comunicació digitals.

Un total de 18 projectes i noves empreses es van presentar al 

Projectarium, habilitat a la Fira de Girona.

Més de 1.000 nens de Girona i Salt van participar a La Festa de les Idees,  

que va culminar el programa de creativitat seguit pels escolars durant el curs.

Durant els mesos posteriors al Fòrum prop de 400 usuaris van publicar el seu compromís o 

adhesió a la plataforma Compromou-te!

IMPULSA 2013 va generar 152,9 tones de CO2. La FPdGi va compensar aquestes emissions 

amb la seva aportació equivalent a diversos projectes de conservació de la 

Fundación Ecología y Desarrollo.





El Fòrum IMPULSA 2013 i els Premis FPdGi
en directe en els principals magazins de ràdio.

Dimecres 26 de juny
El programa “La Ventana” de la Cadena SER es va desplaçar a l’Auditori de 

Girona per fer l’emissió en directe, coincidint amb l’acte de lliurament dels Premis 

FPdGi. El director i presentador d’aquest espai, Carles Francino, va entrevistar 

la directora general de la FPdGi , Mònica Margarit, l’emprenedor Pau Garcia-Milà 

i quatre dels guardonats amb el Premi FPdGi 2013: Felipe Campos, Oriol Mitjà, 

Catalina Hoffman i Auxiliadora Toledano.

Dijous 27 de juny
El programa matinal “El Món a RAC1”, que s’emet diàriament de 06:00 a 12:00h 

a Catalunya i que presenta el periodista Jordi Basté, es va realitzar en directe des 

de l’Auditori de Girona coincidint amb la celebració del Fòrum IMPULSA. Durant 

l’emissió, es va fer un seguiment de totes les ponències i activitats i es van rea-

litzar entrevistes al president del Fòrum IMPULSA, Josep Lagares, i als ponents 

Xavier Verdaguer, Miguel Deparamo, Barbara Hendricks, Elena Gadel, Jonàs Sala 

i Sean Carasso.
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obertura



La creativitat és una qüestió de pràctica. Qualsevol situació ens ofereix una 

oportunitat de ser creatius. Hem de sucumbir als nostres propis sentits i desenvolupar el nostre instint 

i la nostra intuïció.

Al Cirque du Soleil som caçadors de tresors a la recerca de les perles més precioses. 

No contractem les persones per allò que són ara, sinó pel seu 
potencial de transformació creativa, per allò en què poden convertir-se en un 

futur com a persona o artista, i especialment com a gestor o director creatiu.

Cal treballar fora de les nostres zones de confort, estar disposat a assumir riscos, provar coses noves, 

compartir experiències amb els altres i aplicar la inventiva o la creativitat a les tasques i els problemes 

de la vida quotidiana.

Hem d’estar oberts a la influència de tot el que ve de fora de la nostra organització i saber respondre a 

altres estímuls més mundans. 

“La creativitat és, abans que res, 
una qüestió de valentia” 

Lyn Heward

Cirque du Soleil

Les restriccions de 
recursos ens obliguen 
a ser encara més 
creatius i enginyosos.
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Necessitem joves que no siguin indiferents, però tampoc indignats. 

Joves implicats a donar el millor de si mateixos per construir el seu propi futur.

La Creativació (CREATIvitat x innoVACIÓ) s’aprèn, 
com s’aprèn a anar en bicicleta. I per fer-ho, es necessiten tres condicions: 

ser conscient que n’ets capaç, tenir-ne ganes i conèixer el procés, la manera d’aconseguir-ho.

Si pensem que la creativitat és un dret universal de tots els nens, necessitem persones, 

empreses, organitzacions, mestres i pares compromesos en aquest projecte.

Necessitem 100 empreses que ens proposin els seus reptes i 100 personalitats creatives que 

ens ajudin a promoure la Creativació entre els nens.

Encara ens cal més acció per reduir el fracàs escolar i l’atur juvenil, 

perquè els nens es converteixin en inventors del seu futur.

“És possible educar la inquietud 
i la confiança?”

Miquel Àngel Oliva

Fundació per la Creativació©

La creativitat és 
imaginació, passió, 
convertir les idees en 
acció, en transformació.



Es mou entre el lideratge i l’emprenedoria. La idea és donar als estudiants l’oportunitat de 

crear el seu propi futur. Els ajuda a trobar una direcció en la seva carrera i a construir una 

plataforma d’actuació.

El model de KaosPilot es basa en la pràctica, en l’experiència.  
No només llegir i escoltar, sinó també i, sobretot, actuar. 

Aquest vessant experimental és per als estudiants i, alhora, per a la mateixa institució, 

ja que el món avança molt de pressa i les organitzacions s’han d’adaptar constantment.

El nostre currículum es basa també en el model de les competències. 

Fomentem el treball en equip, la construcció de comunitats, la transmissió del 

coneixement d’uns a altres.

Christer Windeløv-Lidzélius

Kaospilot

“Hi ha molta gent que coneix molta gent, 

 però no hi ha prou acció, cal promoure l’acció”

Kaospilot és un híbrid  
d’una escola de negocis 
i una escola de treball 
social. 



Fa vint anys hi havia molts més obstacles per tirar endavant 
un projecte. Calia convèncer algú perquè et deixés diners, llogar un local, tenir una 

oficina, certa infraestructura, etc. I, fins i tot així, no era fàcil tenir accés a un mercat mundial.

Ara hi ha milers de projectes que pots posar en marxa sense cap tipus d’infraestructura;  

a través del crowdfunding podem anar directament a demanar diners als clients o usuaris 

que voldran comprar el nostre producte. I a ells no els interessa quin currículum o quin padrí 

tenim sinó, senzillament, si el nostre producte és bo o no. Quan vas directament a la gent pots 

prescindir del que no és essencial.

Amb només 250 dòlars vaig poder desenvolupar Basecamp, 
la meva primera empresa. I posteriorment, mentre creava Ruby on Rails, vaig tenir 

accés a comunitats amb els millors desenvolupadors de programari del món.

Tots nosaltres no tenim més opcions que crear alguna cosa nova. Llanceu-vos-hi!

“Totes les excuses que posem per no emprendre 

 són culpa nostra!”

David Heinemeier

37 Signals

Avui totes les barreres 
per fer realitat els 
projectes han desaparegut. 
Ja no tenim excuses.
 



TALLERS FÒRUM IMPULSA 2013
Descobreix els millors recursos per emprendre

Alfons Cornella

Fundador i president d’Infonomia

El primer problema és que no reconeixem els 

problemes com a tals fins que no els resolem. 

Per tant, cal fer “mineria de problemes”, dedicar-

se a detectar-los i pensar en les possibles 

solucions.

És fonamental poder aplicar a la nostra idea els 

conceptes NABCH:

N = necessitat (quina necessitat té el mercat) 

A = aproximació (approach, o com 

desenvolupem el nostre producte)

B = benefici (quin benefici té per al client) 

C = competidors (què aporta la nostra proposta 

respecte als competidors)

H = hook (ganxo), la proposta s’ha de poder 

sintetitzar en un missatge clar

Hi ha molts tipus de recursos disponibles per 

a emprenedors, tant de finançament com de 

formació i intercanvi d’experiències, però cada 

recurs és més adequat per a una fase concreta 

del cicle de vida de l’empresa:

1. “Només” tinc una idea. 

Per on començo a donar-li forma? De la idea al 

Pla d’Empresa.

2. Com converteixo la foto del meu projecte 

en quelcom tangible? 

Del Pla d’Empresa al prototip.

3. Ja tinc el producte i fins i tot algú disposat a 

comprar-lo. Això va de debò!



TALLERS FÒRUM IMPULSA 2013
Descobreix els millors recursos per emprendre

4. Estic facturant. Això funciona. Necessito 

ser eficient i créixer.

5. Model de negoci provat i facturació 

sostenible. De l’eficiència a la rendibilitat.

6. El meu mercat és el món (o així és com 

hauria de ser).

7. Les millors pràctiques per ajudar a 

emprendre. De qui en podem aprendre?

Tots els recursos disponibles a 

www.emprenderesposible.org/cat

“La clau és saber convertir la idea en quelcom de valor que algú 
estigui disposat a apreciar, i això vol dir que la idea representi una 
solució a un problema o una millora.”
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active learning: en comptes de seure i escoltar un professor fins que la teva atenció 

va disminuint, mantens l’atenció mentre segueixes vídeos o fas exercicis interactius. 

Feedback instantani: abans rebíem els deures o els exàmens setmanes després 

d’haver-los fet. Ara, els ordinadors poden resoldre exercicis gairebé en temps real amb eines 

d’intel·ligència artificial. Mentre l’alumne fa un exercici, la pantalla li va marcant si el que planteja 

és correcte o erroni.

Gamification: els joves estan acostumats als videojocs. Van provant, provant, fins 

que aconsegueixen l’objectiu. Els encanta treballar amb tècniques de simulació i veure 

automàticament els seus progressos.

Recerca: a edX estem processant grans quantitats de dades sobre l’aprenentatge actiu. 

El comportament dels estudiants davant la pantalla ens ajuda a ajustar els programes d’estudi.

“Els MOOC, o cursos en línia oberts i massius, estan 

revolucionant la manera en què hem 
conegut l’educació fins ara”

Anant Agarwal

edX

edX suma un milió 
d’estudiants de tot 
el món, i no ens hem 
gastat ni un dòlar en 
màrqueting.



Wayra, paraula que vol dir ‘vent’ en quítxua, va començar 
a l’Amèrica Llatina. Allà, els emprenedors miraven cap a Silicon Valley, però en 

cada regió hi havia molt de talent, moltes idees per crear startups, i era interessant que es 

desenvolupessin allà mateix.

Ara detectem talent en el món tecnològic i li donem finançament, un espai físic, 

assistència tecnològica, gestió empresarial i la possibilitat que els productes que surten  

de Wayra es puguin desenvolupar a Telefónica, la qual cosa representa una oportunitat  

per a les startups.

Wayra té 14 acadèmies a 12 països, hem rebut 21.000 
projectes i invertit en 264 startups.

Gonzalo Martín-Villa 

Wayra

Wayra es considera 
l’accelerador de startups 
tecnològiques més 
gran del món.

“No hi ha crisi, sinó gent apassionada que treballa molt”



Wayra hi posa el ‘vent’, 
i nosaltres, les veles 
per arribar al port que 
volem.

TedCas és una startup iniciada a la seu de Wayra a Madrid. TedCas 

és com el minority report dels metges. Desenvolupem interfícies naturals d’usuari per a 

metges i altre personal sanitari. Això els permet accedir a l’historial sense tocar res. 

En l’entorn mèdic, dins una sala blanca, si el cirurgià vol ampliar la informació sobre el 

pacient, ha de sortir, consultar-la, memoritzar-la i tornar a entrar. TedCas resol aquesta 

situació, redueix personal i facilita la tasca, però, sobretot, evita infeccions. A Espanya, 

300.000 persones emmalalteixen cada any per infeccions adquirides en hospitals, i 6.000 

moren per aquesta causa.

I hem detectat la necessitat de canviar la manera en què els metges interactuen amb el 

software mèdic.

Aprofitem les oportunitats per millorar i continuar aprenent, 
no tenim por o, més aviat, controlem la por, som resistents. 

“Els emprenedors som inquiets, volem innovar 
 i solucionar problemes, no ens rendim, 
acceptem els desafiaments”.

Jesús Pérez Llano

TedCas 



Tenim grans possibilitats de millorar el nostre entorn, siguem on siguem, i d’oferir solucions 

als reptes que ens envolten.

Als Estats Units tots els nous llocs de treball nets han estat creats per empreses que tenien 

menys de cinc anys de vida. Per això cal que ens centrem en les startups 
noves i joves, com fem també amb els nostres fills. 

Treballant en prop de 130 països, el que observo és que aquest fenomen es produeix arreu 

del món. I aquesta capacitat creadora de baix a dalt no és un fenomen d’individus, sinó 

d’equips de persones.

Ja no parlem d’èxit i de fracàs, sinó d’una realimentació constant, d’un procés de reciclatge 

en què permanentment estàs ajustant l’equip, el producte, els processos; tot plegat és 
un procés orgànic.

Jonathan Ortmans

Kauffman Foundation

Els emprenedors són 
els que creen el capital 
per invertir, i no pas a 
l’inrevés. Avui dia hi ha 
grans oportunitats per 
experimentar a costos 
molt baixos.

“Les institucions i els governs cada vegada són 

menys importants. El món, ara, és dels 
individus i dels equips!”
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Verónica Torras

Propulsora del canvi. 
Experta en capacitar equips en 
l’ús del Business Model Canvas.

El Model Canvas d’Alex Osterwalder serveix per 

prendre millors decisions. Està compost de nou 

blocs que defineixen tota iniciativa amb afany de 

lucre o sense. El model relaciona els nou blocs: 

quan es fa un canvi en un bloc, s’ha d’integrar al 

bloc pertinent i revisar la seva repercussió en els 

altres blocs.

1. Aliances: Qualsevol plataforma que ens 

ajuda a optimitzar un bloc del nostre model de 

negoci. Podem tenir, per exemple, una aliança 

relacionada amb els canals. Optimitza, redueix 

riscos, millora el servei. No s’ha de confondre 

amb un proveïdor.

2. Activitats clau: En què invertim el temps i els 

recursos. 

3. Recursos clau: Poden ser intel·lectuals 

(registre de marca, patent), físics (locals, 

maquinària, etc.) i humans (el know-how). 

“El model de negoci és la manera com una organització crea  
i captura un valor”
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4. Proposta de valor: Què ofereixo i les 

característiques que valoraran els clients 

potencials. 

5. Relació amb els clients: Concretar si vull 

tenir-hi una relació personal, automatitzada, 

transaccional, repetitiva (que implica fer una 

estratègia de fidelitat), en línia, etc. 

6. Canals: Com arribo als clients? Quins 

canals obro per fer saber que existeixo però 

també per a la conscienciació, l’avaluació, la 

venda, el lliurament i la postvenda del meu 

servei.  

7. Segment de clients: Conjunt de clients 

que tenen punts en comú i una necessitat 

comuna.

8. Estructura de costos: Quina és la càrrega 

més gran de despeses en el meu negoci. 

9. Flux d’ingressos: Com genero ingressos, 

com garanteixo un marge de beneficis oferint 

el meu servei: venda d’actius, pagament per 

ús, venda, subscripció.

L’anàlisi de debilitats, fortaleses i riscos de 

cada organització es fa tenint en compte 

els nou blocs del model i procurant generar 

solucions.



Verkami és un neologisme en esperanto que significa 
‘amor per la creació’.

El micromecenatge consisteix en finançar projectes culturals gràcies a petites aportacions 

de moltes persones, que donen suport al projecte a canvi del producte o l’obra dedicada. 

És una iniciativa basada en la confiança entre el creador i el públic.

Verkami ha finançat més de 1.200 projectes en dos anys, gràcies a les aportacions de 

150.000 persones. S’han invertit sis milions d’euros, que han anat directament a projectes 

culturals. La mitjana d’aportació és de 40 euros.

Es tracta d’un win-win on tothom hi surt guanyant; permet 
democratitzar la cultura: amb 100 o 200 persones cada creador pot fer realitat 

qualsevol projecte (excepte una pel·lícula, que requereix més aportació). A més, participar 

com a mecenes permet viure la creació, seguir el procés creatiu i de producció dels projectes.

Jonàs Sala

Verkami

És una experiència 
diferent que comprar 
un llibre en una llibreria 
o un disc en una botiga.

“Acostem persones a projectes”



Fa dos anys estàvem 
aquí asseguts 
inspirant-nos en el 
Fòrum IMPULSA. 
Avui venim a presentar 
el nostre projecte.

Worldcoo és una plataforma de micromecenatge per a 
projectes de cooperació, solidaris. 

Suposa un canvi en el model de negoci, ja que nosaltres trobem persones i empreses perquè 

facin donacions, i ingressem només de les empreses a qui oferim determinats serveis. 

S’estan tirant endavant projectes com un banc d’aigua a Etiòpia, desenvolupar l’energia 

renovable a l’Índia, oferir beques menjador a Catalunya, etc. 

No només ens interessa aconseguir els diners, sinó també fer un seguiment, de 
forma transparent, que els micromecenes puguin veure fotos i vídeos del projecte, 

que puguin visitar-lo.

“Junts podem fer grans coses”

Sergi Figueres
Worldcoo



Si en un país com Espanya, al marge de la seva situació econòmica, 100 emprenedors fossin capaços de 

fer créixer les seves empreses i projectar la seva influència en altres companyies, 

invertir-hi i compartir la seva experiència i energies, el PIB augmentaria un 1%.

Arreu del món hi ha 65 milions d’empreses que paguen impostos i que tenen personal en nòmina. I en 

l’economia submergida n’hi ha moltes més. El 90% d’aquests 65 milions d’empreses són microempreses, 

és a dir, mai no han contractat més d’una sola persona: el seu fundador. Si hi suméssim les pimes  

(amb una mitjana de 35 empleats), arribaríem al 99,7%. La resta de les empreses, unes 200.000 en total 

(amb més de 500 empleats), són les que mantenen l’ocupació, però ja no poden créixer més.

El que importa és que les empreses creixin per generar ocupació i desenvolupament econòmic, 

sigui quina sigui la seva dimensió.

És possible fer créixer una economia des de baix, a partir d’un grup reduït d’emprenedors que reinverteixin 

la seva experiència en el seu propi ecosistema local? Això és el que vol dir, precisament, ser un 

emprenedor d’alt impacte: assumir el compromís de reinvertir l’èxit.

Fernando Fabre

Endeavor Global

En el món hi ha molt 
pocs emprenedors d’alt 
impacte, i cal trobar-los.

“Ser un emprenedor d’alt impacte vol dir 

assumir el compromís de reinvertir l’èxit”
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“Ser activista és una obligació de cada ciutadà. 
Sigueu subversius, qüestioneu-vos les regles”



Elena Gadel: Com podem saber els joves 

si som capaços d’aconseguir els nostres 

objectius? 

Barbara Hendricks: El més important és 

conèixer-te a tu mateix, conèixer la teva veritat. 

Cadascú té la seva pròpia veritat, el seu talent. 

És important saber qui ets, quina és la 

teva passió, cap on vols anar. Està en la teva 

ànima, has de buscar aquesta veritat dins teu.

Barbara 

Hendricks 
      Elena 

/ Gadel 

EG: La gent jove sovint se sent insegura. 

Com podem evitar-ho?

BH: La vida consisteix en enfrontar-nos amb les 

nostres pors. Vaig créixer com una refugiada 

en el meu propi país, perquè de jove no tenia 

els drets dels altres nord-americans, i no va 

ser fins al 1965 que vaig ser una ciutadana de 

ple dret. Vaig créixer amb por. Com més pors 

afrontes, més fort esdevens. Has d’anar fent 

passets i cada vegada tindràs menys temors.

Has de plantejar-te perquè apareixes a l’esce-

nari i cantes. Has de ser honest. Per mi ser 

artista és una de les coses més honestes, però 

sempre has d’estar darrere del teu art, perquè 

li fas un servei. Estàs allà per compartir un mis-

satge universal, és quelcom més gran que tu, i 

llavors ja no tens por.

EG: Quan estem treballant en diverses 

disciplines, per exemple docència i música, 

s’ha de triar?



BH: Has d’anar amb la teva passió per davant, 

i així ja no et faràs aquesta pregunta. Si t’aixe-

ques al matí i penses que vols cantar, t’hi has 

de dedicar. La meva vida és un gra de sorra, 

però aquest gra importa. Per una noia del 

sud dels Estats Units com jo, l’educació era 

molt important, el coneixement no fa mai nosa, 

per això vaig estudiar matemàtiques i química. 

Ara que estic retirada, canto perquè m’agrada, 

o perquè es tracta d’un projecte interessant. 

No podria viure sense cantar, però sí que po-

dria viure sense les carreres que he fet.

EG: Com ho combines amb el compromís 

social?

BH: Ser activista és una obligació de cada ciu-

tadà. Quan vaig tenir els drets com a ciutada-

na, vaig preocupar-me també per les meves 

responsabilitats. Cadascú ha de col·laborar en 

el grau que pugui. Sigueu subversius, qüesti-

oneu-vos les regles: les regles canvien en el 

temps, i canvien perquè les persones ho pro-

voquen. És feina vostra preguntar-vos per-

què les coses són com són. 

Hauríeu d’entendre la 
crisi com una oportunitat, 
perquè vosaltres, la 
joventut, podeu establir 
noves regles.



actuació



Vaig estudiar dret, vaig treballar en un banc i un bon dia em vaig adonar que volia 
dedicar-me al que m’agradava de veritat: la música.

Vaig deixar el banc, una feina segura, i em vaig embarcar en una idea boja, mentre la gent em 

preguntava: I si no et va bé? Quant guanyaràs fent això? Si tenies una nòmina a final de mes i 

catorze pagues, quant et quedarà d’atur?

No en tenia ni idea, de muntar un espectacle: a la meva família no hi 

ha cap artista. Vaig començar a fer preguntes, a investigar, a comentar-ho amb tothom.  

Vaig lluitar contra vent i marea. Jo ho tenia al cap i m’eren igual els obstacles.

Si creus que pots ser bo en alguna cosa, encara que no tinguis ni la més mínima idea del 

camí que has de seguir, encara que no tingui res a veure amb el teu sector, si hi poses 

tenacitat i ganes, segur que te’n sortiràs.

Miguel Deparamo

Músic

Vull ser un músic 
internacional perquè 
penso que amb la 
música puc fer felices 
les persones. 

“Si hi poses tenacitat i ganes, 
ho comuniques i t’ajuntes amb gent que confiï en tu, 

segur que te’n sortiràs”



Leader in Me és un programa estès a tot el món: escoles, universitats, famílies, empreses. 

Es basa en el llibre de Stephen Covey Els set hàbits de la gent altament efectiva. 

1. Ser proactiu. No podem escollir el que passa al nostre voltant, però podem triar quina 

actitud prenem.

2. Tenir l’objectiu sempre en ment. I tenir un pla per arribar-hi.

3. Posar les coses importants primer.

4. Win-win, pensar en el benefici mutu.

5. Primer entendre i després ser entès. Hem de posar-nos al lloc dels altres.

6. Sinergitzar. Podem fer coses més grans si les fem junts.

7. Esmolar la serra. Hem de tenir cura de nosaltres mateixos, avaluar, aprendre coses noves, invertir 

en les nostres relacions.

Ella Björnsdóttir

Leader in Me

“Eduquem per ser líders de cor”

Estem incorporant el 
lideratge a les escoles 
amb el sistema de Leader 
in Me, segons el qual 
cada nen té l’oportunitat 
de desenvolupar els seus 
potencials.  



En un viatge al Congo vaig descobrir un campament militar on entrenaven els nens per 

combatre. Els que aconseguien escapar-se eren castigats per haver comès crims que havien 

estat obligats a perpetrar sense ni tan sols saber-ne el motiu. 

Els més petits, que no tenien prou força als braços per carregar un fusell, els enviaven a la 

primera línia del front amb un xiulet que ajudava a detectar l’enemic, i allà es convertien en carn 

de canó. Eren els primers a caure morts.

Després d’escoltar aquesta trista història, vaig escriure un petit diari que vaig titular Falling 

Whistles (‘xiulets caiguts’) i el vaig enviar per correu electrònic a tots els meus coneguts. 

Al cap d’unes hores tenia desenes de missatges de resposta preguntant-me què podien fer.

Així vam iniciar una campanya que ha aconseguit formar líders locals per evitar aquesta situació. 

Però encara ara, mentre respirem, mentre vivim, moltes persones pateixen episodis de violència.

Podem aturar-ho. 
Fem que l’arma d’aquests nens sigui la nostra veu.

“Hi ha molt poques coses que no puguem aconseguir.

Perseguiu una causa. Intenteu-ho. 
Mobilitzeu-vos perquè la gent pugui ser lliure”

Sean Carasso

Falling Whistles

Tot comença amb la 
determinació d’una sola 
persona amb el coratge 
suficient per dir prou, 
aixecar-se i actuar.
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Xavier Verdaguer

Emprenedor en sèrie de Barcelona

Tots podem ser creatius i emprenedors i 

existeixen mètodes per aprendre tant la 

creativitat com l’emprenedoria.

Mètode Lombard per desenvolupar idees:

• Repensa el problema abans de posar-te a 

pensar solucions, posa’t al lloc de l’usuari.

• Genera idees, però sempre aportant valor 

per al client. 

• Prototipatge. Si tens una idea, prova-la com 

més aviat millor amb el client, encara que sigui 

en fase beta. Incorpora l’usuari en el procés 

creatiu.

• Una bona idea, si no es comunica bé, no 

serveix per res. Tots els emprenedors han de 

saber comunicar i ocupar-se de fer-ho.

De la idea al negoci:

• Comparteix la teva idea amb tothom. 

Si l’expliques amb molta passió, potser hi 

invertiran. I si algú te la copia, tu ja estaràs a la 

fase 2, més avançat, perquè explicar-la també 

serveix per fer evolucionar la idea.

• Arrisca’t. Si no comets errors emprenent, 

és que no t’estàs arriscant prou. Ens fa massa 

por el fracàs.
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• Coopera. No estàs sol. Has de sumar 

esforços amb altra gent i treballar en equips 

pluridisciplinars.

• Creix. Si tens una idea, fes-la gran, i pensa 

en gran. Hi ha diners per les teves idees, i 

forma part de la teva feina anar-los a buscar.

• Continua somiant i diverteix-te. Pots triar 

ser actor o espectador de la teva vida. 

• No et deixis contaminar per l’espiral 

negativa que t’envolta.

Pots posar l’energia en els problemes o en les oportunitats: tu esculls.







Aliances entre iniciatives!

18 emprenedors van presentar els seus 

projectes innovadors en el PROJECTARIUM, un espai del Fòrum 

IMPULSA 2013 destinat a donar visibilitat a projectes impulsats per 

joves i/o dirigits a joves amb la finalitat d’afavorir aliances entre les 

iniciatives més emprenedores.





Networking IMPULSA 2013

La cooperació i la 
col·laboració al teu abast!

Més de 1.000 persones van intercanviar contactes o 

concertar trobades i entrevistes privades gràcies a l’eina de NETWORKING per 

a tots els participants del Fòrum IMPULSA, que ja es va posar en funcionament 

durant l’edició de 2012.



Geronimo Stilton
un viatge inoblidable

Reconeixement
“El Celler de Can Roca”

Llibre editat exclusivament per al Fòrum IMPULSA en què Stilton explica 

la seva experiència com a ponent al Fòrum i parla de com superar la por 

a parlar en públic.

L’autora de la saga Stilton, Elisabetta Dami, va participar en el  

Fòrum 2012.

Els tres germans Roca, Joan, Josep i Jordi, van rebre de mans de 

S.A.R. els Prínceps d’Astúries i de Girona el reconeixement de la FPdGi 

per la designació del seu establiment com el “millor restaurant del món”.

Des de la primera edició del Fòrum IMPULSA els germans Roca han 

dirigit els serveis de càtering amb la col·laboració de més de 50 alumnes 

d’escoles d’hostaleria de Girona.



Close Encounters 

#conversar #intercanviar 
#aprendre #motivar 
#compartir #fer

Més de 100 joves van tenir l’oportunitat de participar als  

Close Encounters amb emprenedors com:

Marc Bonavia, fundador de SITmobile i President de l’AIJEC

Ignasi Carreras, director de l’Institut d’Innovació Social d’Esade

Jil Van Eyle, fundador de Teaming

Pau Garcia-Milà, fundador d’eyeOS

José Mariano López Urdiales, fundador de Zero2Infinity

Jorge Luengo, campió mundial de màgia

Israel Ruiz, Vicepresident Executiu i Tresorer del Massachusetts Institute 

of Technology (MIT)

Jaume Sanllorente, fundador de Sonrisas de Bombay

Xavier Verdaguer, fundador de Silicon Valley Innovalley Inc, Seven4Seven 

i el Centre de Creativitat Imagine
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Antonio Cancelo

Fundador de la Cooperativa Eroski.
Expresident de la Corporació 
Mondragón

El model cooperatiu suposa crear riquesa social, 

però no individual.

Les grans decisions es prenen democràticament.  

El poder rau en els socis, independentment del càrrec 

que ocupen i del temps que fa que pertanyen a la 

cooperativa. Això requereix un aprenentatge molt 

difícil, és un exercici d’humilitat.

La fórmula cooperativa és enormement engrescadora, 

però també molt exigent. Es necessita voluntat i 

compromís.

El soci participa en la gestió, el finançament i els 

resultats. És un dret, però també una obligació. 

Cal que cadascú aporti la seva capacitat de 

pensar, que tothom tingui la capacitat d’aportar 

idees. El coneixement que no es comparteix 

es rovella.

La innovació com un principi que regeix l’acció 

de les persones, l’actitud que tot es pot superar. 

Gestionar el canvi és un dels elements bàsics. 

 

“Fes el possible per assolir l’impossible, i si finalment l’impossible 
no és possible, torna a intentar-ho”
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La generació més formada de la història 

s’ha de rebel·lar no només davant de l’atur, 

sinó també davant de la limitació dels 

nostres drets. 

Quines compensacions té emprendre? 

Fer allò que un vol fer. Contribuir a la millora 

personal, a la d’altres persones i a la de 

l’entorn.

Cal que emprengueu perquè teniu una 

formació excel·lent; perquè heu de 

construir les vostres vides.



“L’actual context econòmic i social suggereix que, més enllà 

dels talents i les responsabilitats de cadascú, la generació 

de nou progrés només és possible si junts anem més enllà i 

adoptem una autèntica actitud de compromís i d’acció cap el 

moment que ens ha tocat viure”.

“SOM PERSONES QUE ENS 
COMPROMETEM A MILLORAR EL NOSTRE 
ENTORN AMB ACCIONS CONCRETES.

MOU-TE AMB NOSALTRES. COMPROMOU-TE!”

www.compromoute.org

Josep Lagares
President del Fòrum IMPULSA



El Fòrum IMPULSA es compromou per generar un nou moviment 

social. Aquesta iniciativa conjunta del Fòrum IMPULSA (Fundació Príncep de Girona), Campus Party i 

la Fundació Teaming es materialitza en la creació d’una plataforma des d’on entitats i persones poden fer 

públics els seus compromisos d’acció.

Es tracta d’una iniciativa oberta que vol buscar el compromís de cada persona o organització a emprendre 

accions concretes per millorar la societat.

‘Compromou-te’ s’articula a partir d’una xarxa social de compromisos 

des d’on una persona o una entitat pot crear el seu perfil, en el qual defineix, crea, s’adhereix i replica 

compromisos que generin acció i transformació social.

“Em comprometo 
a comprometre 
gent compromesa a 
Compromou-te”

“Em comprometo a fer 
realitat el somni que junts 
comencem, el somni que 
junts somniem”
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L’Orquestra de Cadaqués ha apostat pels joves talents, tant amb el seu concurs 

de directors menors de 35 anys, com amb la Jove Orquestra de les Comarques 

Gironines, que forma part de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.

Els premiats són exemples de compromís. I ens demanen una cosa ben senzilla: 

que recordem les persones per allò que són i no pas pel seu destí, no pas pel que 

la vida els ha portat.

Ens calen líders ben preparats. Talent, formació, 
lideratge i treball en equip; considerar les persones per millorar la 

competitivitat.

Els artistes podem generar el superàvit de connexions neuronals, però, a més, 

els músics ho podem fer en un llenguatge universal. 
Jaume Lleixà & Ensemble Jove Orquestra 
de les Comarques Gironines

“Està científicament demostrat que la música 
estimula i beneficia el nostre cervell i, per 
extensió, la nostra vida”



Els meus pares van ser cantants de sarsuela, i jo vaig tenir l’ocasió d’estudiar música i aprendre’n des 

de ben petit. Escollir no va ser difícil. Però desenvolupar una carrera professional 
en el camp de les arts és complicat, i les bones qualificacions no suposen l’èxit.  

Les arts són un món complex; és impossible que una mateixa cosa agradi a tothom.

Els anys més curts de la vostra vida són els que esteu vivint ara; i s’han de viure amb entusiasme, 

amb alegria i amb passió, però també amb responsabilitat. 

La resta de la vida serà molt més llarga que els anys d’estudi. Avui dia el jovent té la possibilitat 

d’aprendre massa ràpid; tant, que pot ser perillós. Ara heu d’afrontar moltes coses –la competència,  

la crítica–, però la preparació és importantíssima.

La passió, unida a la disciplina i a la responsabilitat, és un element que tots 

heu de tenir molt present des del principi de les vostres carreres.

Plácido Domingo

Cantant líric i director d’orquestra

“En les arts no hi ha una seguretat. I és aquí, justament, 

on intervenen la tenacitat i la passió”



«Joves normals que estan fent coses extraordinàries»

Els Premis FPdGi promouen i fomenten la iniciativa i l’esforç, la investigació i la creativitat, 

la solidaritat i el desenvolupament del talent en joves que demostren inquietud per construir 

un món més just en un entorn globalitzat.





Felipe Campos Rubio

Director general de l’Associació Educativa 

Ítaca, vertebradora de projectes socials 

destinats a la millora de la vida de la infància, 

la joventut i les famílies del barri de Collblanc-La 

Torrassa (L’Hospitalet de Llobregat).

Premi FPdGi Social 2013

Pel seu compromís personal en l’àmbit social 

arrelat al territori i al llarg del temps, per la 

seva capacitat de lideratge, per la seva actitud 

exemplar i per la seva lluita per la igualtat 

d’oportunitats dels col·lectius més desfavorits, 

en un context social de grans dificultats.

Oriol Mitjà Villar

Metge especialista en malalties infeccioses, 

doctor en Medicina i assessor especial de 

l’OMS en la malaltia de Pian, una infecció tro-

pical oblidada que afecta nens en poblacions 

pobres i rurals i causa desfiguració i lesions do-

loroses a la pell i als ossos. 

Premi FPdGi Recerca Científica 2013 

Per la seva dedicació exemplar en el camp del 

tractament de malalties infecciones endèmi-

ques en països en desenvolupament. I pel gran 

impacte internacional del seu treball orientat a 

eradicar la malaltia de Pian del planeta.2013



Auxiliadora Toledano Redondo

Jove soprano amb una brillant carrera musical 

reconeguda internacionalment.

Premi FPdGi Arts i Lletres 2013 

Per ser una artista singular amb capacitat d’en-

trar a la història de la lírica gràcies el seu talent 

musical i escènic.

Catalina Hoffmann Muñoz-Seca

Fundadora de Vitalia, una xarxa de centres de 

dia amb tractaments terapèutics especialitzats i 

creadora del “Mètode Hoffmann”.

Premi FPdGi Empresa 2013 

Per ser una jove empresària que ha aplicat inno-

vació en un sector tradicional, i ha aconseguit 

així un gran impacte social en la millora de la 

qualitat de vida de la tercera edat. El creixement 

del negoci a nivell nacional i internacional no ha 

estat obstacle per desenvolupar el seu compro-

mís amb els valors humans que promou.

Fundación Novia Salcedo

Entitat sense ànim de lucre amb seu a Bilbao 

que compta amb més de 30 anys d’experiència 

acompanyant els joves en el procés d’integració 

professional i social en un món en canvi constant. 

Premi FPdGi Entitat 2013 

Per la seva trajectòria i pels extraordinaris resul-

tats en l’acompanyament i la integració laboral 

de joves, amb programes concrets i ben definits 

que cobreixen un abast molt ampli d’actuacions. 

La seva taxa d’èxit en el crític context actual és 

un referent d’excel·lència en el sector.



“Els nostres joves no poden aspirar a una 

ocupació de qualitat sense una formació 

adequada.”

“No podem desaprofitar el talent creatiu. 

Ja ha passat massa vegades. Cal que 

potenciem l’entusiasme i la imaginació i que 

encoratgem la creativitat del jovent. 

Hem d’aconseguir que les seves idees, per 

molt irrealitzables que semblin, es puguin 

materialitzar, pel seu bé i pel bé de tots.”

“Quan parlem del futur del jovent no ens 

referim només a la seva trajectòria vital i 

professional, sinó també al futur del nostre 

país. Per això, cal que tots junts, Estat, 

societat civil i també la joventut, caminem  

en una mateixa direcció.”

S. A. R. el Príncep d’Astúries i de Girona

Discurs de cloenda
Premis FPdGi

“Necessitem també que els nostres joves 

perdin la por. Que siguin capaços d’afrontar 

i superar el fracàs. Perdem, doncs, la por 

d’emprendre, de fer realitat els nostres 

anhels.”

“Si aconseguim despertar-vos l’emoció, si 

recupereu l’esperança que un altre futur és 

possible, haurem aconseguit que comenceu a 

transformar la societat. Haurem aconseguit 

començar a canviar.”

“Perdem la por d’emprendre, de fer realitat els nostres anhels”





2013
Agraïments

La Fundació Princep de Girona vol expressar el seu més sincer agraïment a tots 

els seus patrons, membres del Consell Assessor i altres òrgans de govern, així com 

a totes les persones que, amb el seu esforç, entusiasme i professionalitat, han fet 

possible la celebració del Fòrum IMPULSA 2013.





Alzamora Packaging, S.A.
Cavas del Ampurdán, S.A. 
Fundació Privada Ferrer Sala Freixenet
Grupo Godó de Comunicación
Grupo Zeta
Hijos de José Bassols, S.A.
Metalquimia, S.A.

Campus Party
Comunica
Eddy Kelele fotografia S.L.
EIP-Escuela Internacional de Protocolo
Equipo Singular
Escoles d’Hostaleria de les comarques de Girona

Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
Edifici Centre d’Empreses - Giroemprèn
C. Pic de Peguera, 11, B·2·12, 17003  GIRONA
Tel. +34 972 410 410 - Fax +34 972 410 400
info@fpdgi.org  -  www.fpdgi.org

Fundació Privada Fira de Girona
Gerona Grup
Infonomia
Interactiu
Interprofit
Palau de Congressos de Girona
Playbrand
Restaurant El Celler de Can Roca
Teaming/Jil Van Eyle
Traduccions Link
traslapuerta
Universia
Universitat de Girona
Visual13

Han fet possible el Fòrum IMPULSA 2013:
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Us esperem a IMPULSA



www.forumimpulsa.org
www.fpdgi.org


