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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.



IMPULSA’14



IMPULSA és un procés que la Fundació Príncep de Girona va endegar el 2010 amb l’objectiu de 

descobrir i proposar 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: científic, tecnològic, empresarial, social, artístic i cultural.

El Fòrum IMPULSA 2014 es va centrar en totes les formes de col·laboració que contribueixen a 

transformar la societat actual cap a un model obert i col·laboratiu. En la seva cinquena edició, el 

Fòrum es va convertir en un altaveu d’iniciatives i projectes en tres vessants diferents: l’oportunitat 

que té una població jove, formada i connectada; el moment en què les organitzacions exploren 

noves maneres de fer; i l’horitzó que obre un accés universal al coneixement.

Què és?

El Fòrum IMPULSA



El Fòrum IMPULSA

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. 

Qui?



El Fòrum IMPULSA

IMPULSA s’estructura al voltant de diferents formats en què 
ponents i assistents interaccionen, de manera que s’estableixin 
lligams que puguin desembocar en nous projectes. 

IMPULSA ofereix l’ocasió d’escoltar experts prestigiosos en les sessions plenàries i de participar 

en diferents activitats paral·leles, com ara tallers i converses en format reduït amb persones 

reconegudes des del punt de vista professional i personal. Tot, amb l’objectiu comú de dotar els 

joves d’eines per definir el seu futur. 

Com?



Oberts i col·laboratius
El Fòrum IMPULSA 2014

L’oportunitat que representen milions de joves —la meitat dels habitants del 

planeta— formats, connectats i amb nous recursos disponibles per transformar els 

processos de creació i de distribució de valor. 

El moment en què les organitzacions exploren noves vies i un nombre creixent de 

ciutadans assaja estils de vida basats a compartir recursos i generar iniciatives altament 

innovadores. 

L’horitzó que obre un camp ple de possibilitats, que permet superar les limitacions 

del sistema actual i fixar fites més ambicioses en l’accés universal al coneixement, en la 

participació dels ciutadans en tots els àmbits i en la generació d’un sistema econòmic i 

social eficient i sostenible.



L’oportunitat. El moment. L’horitzó
IMPULSA’14



1.300 participants en el Fòrum.

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

Més de 450 joves van compartir les seves idees i intercanviar punts de vista 

directament amb emprenedors destacats, patrons i experts a través dels 

Close Encounters i les Open Sessions.

La plataforma de networking va registrar més de 1.400 usuaris actius, 

que van concertar entre ells més de 500 trobades i van intercanviar 3.278 missatges.

Durant 5 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 2014 en xifres

50 % júniors / 50 % sèniors



El blog del Fòrum IMPULSA 2014 va rebre més de 36.000 visites, amb prop de 113.000 

pàgines vistes, i va generar més de 10.000 mencions a Twitter.

Posteriorment es van fer més de 10.500 descàrregues de vídeo dels canals 

de YouTube i Vimeo. 

Més de 300 professionals de 60 mitjans de comunicació 

diferents van cobrir IMPULSA 2014, i es van registrar més de 1.500 impactes 

en premsa escrita, ràdio, televisió i mitjans digitals. 

L’organització del Fòrum va tenir el suport de 36 joves estudiants que com a 

voluntaris van fer tasques de suport i acompanyament durant els dos dies en què van 

tenir lloc el Fòrum IMPULSA i els Premis FPdGi.

IMPULSA 2014 va generar 148,84 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 2014 i els Premis FPdGi 
en directe en els principals magazins de ràdio

Dijous 26 de juny

Catalunya Ràdio va emetre en directe des de l’Auditori l’informatiu del vespre, 

que va incloure una entrevista a James D. Wolfensohn.

Divendres 27 de juny

Els programes líders d’audiència El món a RAC1 de RAC1, amb Jordi Basté, 

i Hoy por hoy de la Cadena SER, amb Pepa Bueno, es van emetre en directe 

des de l’Auditori de Girona.

També van fer connexions i entrevistes a ponents i premiats els programes  

8 al dia de 8TV, Tinc una idea i Audiencia abierta de TVE així com TV3, 

Antena 3 TV, l’agència EFE, El Mundo, La Vanguardia o Diari de Girona.





2013



Inauguració



Vivim moments complexos i als joves us ha tocat la pitjor part, però segueix havent-hi oportunitats, 

i bones oportunitats. Hem d’assumir que nosaltres, els sèniors, som els artífexs d’aquest estat de 

negativitat que avui ens acompanya. Per tant, la nostra generació s’ha de mobilitzar a fi que els joves 

pugueu construir el vostre futur. 

Confiem en tots vosaltres. 

Preneu com a pròpies les iniciatives que han tirat endavant joves com vosaltres que fa cinc anys seien 

aquí i que ara col·laboren en l’evolució de la nostra societat. Ells són els nostres ambaixadors. 

Ells tenen la paraula per dir-nos si ens trobem en el camí adequat. El lideratge de la Fundació correspon 

al jovent. Això és també un acte de coresponsabilitat. Només així podrem avançar col·lectivament.

Ser oberts i col·laboratius implica també que tothom qui ho vulgui 
pugui ser part del Fòrum. Una iniciativa que ha col·locat Girona a 
l’epicentre de la col·laboració i l’emprenedoria.

“Sigueu oberts, col·laboreu, participeu, comprometeu-vos;  
el Fòrum IMPULSA és vostre” 

Antoni Esteve

President de la FPdGi

Hem de promoure 
el canvi cap a 
un entorn més 
engrescador. 



Obertura



D’aquí al 2050 Àsia creixerà en 3.000 milions de persones i concentrarà el 65 % de la renda 

mundial! I les persones que hi viuen estaran molt més ben formades que ara en ciència 

i tecnologia. Per al vostre futur és crític pensar en Àsia. Tots aquests canvis geogràfics i 

demogràfics, el paper de les dones, l’escassetat de recursos i el medi ambient, són reptes 

que heu d’assumir i pels quals haureu de treballar. 

Què trobarem en el futur? El nostre no serà un món de caixes 
aïllades, sinó un món que es comunicarà globalment i de 
manera instantània. Aquest és el vostre món.

Però amb l’educació per si sola no n’hi ha prou. Cal participar activament en la societat que ens 

envolta. Cal integrar els negocis i el servei a la comunitat.

En aquests moments, el flux d’informació és global, i això obliga a replantejar-se totes les 

institucions internacionals que es van crear després de la Segona Guerra Mundial.

“Si teniu coratge, podeu fer 
  el que vulgueu en la vida!” 

James D. Wolfensohn

Expresident del Banc Mundial

Obertura



L’oportunitat

La meitat dels habitants del planeta té menys de trenta 

anys. Una gran majoria ha pogut accedir a l’educació 

bàsica i està connectada. Per primera vegada, joves 

amb capacitats i amb nous recursos disponibles tenen 

el potencial de transformar els processos de creació i 

de distribució de valor.

La generació col·laborativa.



El 2012 va néixer OuiShare, organitzant esdeveniments arreu del món per aportar 

coneixement sobre els avenços socials de l’economia col·laborativa a fi d’habilitar els 

ciutadans i orientar els governs.

Si realment estem vinculats amb un sentit que sigui més fort que no pas treure profit 

d’una empresa, un sentit consistent a canviar el món i aportar un benefici a tothom, amb 

les xarxes socials és possible aconseguir-ho. És bo confiar en els altres i, 

d’entrada, no crear gaire estructura ni establir gaires regles. Els valors i els principis són el 

cor d’allò que fem cada dia.

Segons l’Institute for the Future, les noves capacitats que ens calen per 
al món que ve són gairebé oposades a les que necessitàvem 
en el món del qual venim. Els genis no tenen feina perquè, quan se’ls presenta 

l’oportunitat de treballar en una empresa tradicional, no encaixen en la seva cultura. 

Recomano contractar-los perquè passin coses impredictibles i increïbles.

“Valors i principis funcionen 
  millor que regles i títols”

Antonin Léonard

Fundador de OuiShare

Hi ha un nou 
món que tot just 
comença a sorgir, i 
vosaltres el creareu.



Com a humans, tenim 700.000 hores de duració. 

Si en restem les que passem dormint, ens queden només 470.000 hores hàbils, així que hem 

d’aprofitar el temps i divertir-nos!

Cal valorar la potència que té donar coses, oferir-les a la societat perquè les 

pugui millorar. Un bon exemple en són els creadors i pioners de moltes de les tecnologies que han 

canviat la nostra existència. Els podríem anomenar VIP, «vells i pobres», perquè són desconeguts i 

cap d’ells no s’ha fet milionari. 

Gràcies a aquests pioners, Internet ha funcionat fins ara com un sistema 
d’intel·ligència distribuïda.

 

Andreu Veà 

President de la ISOC-ES

“Quan penseu que una cosa és màgia, 
  vol dir que és tecnologia!”

Molts dels desenvolupaments 
que ara ens sorprenen 
ja formen part del nostre 
present, no del futur.

Diàleg



Quan es dissenya una tecnologia sempre es fa pensant que la gent la continuï, que 

se li donin nous usos, i no només la finalitat per a la qual 
s’havia concebut inicialment. Va ser així com es van anar ampliant els 

usos d’Internet. 

Actualment qualsevol persona pot gestionar un domini a Internet, construir la seva 

pròpia identitat i actualitzar el sistema. Hi ha seixanta usos diferents dels DNS que són 

populars. Jo només en vaig inventar tres!

Quan s’amplia una tecnologia, també se li estan donant 
més anys de vida. 

En el món obert encara no hem trobat el punt mig entre privacitat i publicitat. Però segur 

que hi ha una solució senzilla i que d’aquí a uns quants anys ens preguntarem per què 

el 2014 encara no se li havia acudit a ningú. Trobeu-la vosaltres!

“Penseu que no tot està inventat!”

Paul Mockapetris 

Inventor dels DNS

És preferible fer 
alguna cosa que 
pugui evolucionar 
que no pas un pla 
perfecte que funcioni 
de cop al 100 %.



Perdem de vista la finalitat de la recerca quan deixem que es converteixi en un article 
d’accés restringit i controlat pel sector privat. 

Cada any es gasten desenes de milers de milions de dòlars de diner públic per finançar la 

investigació científica. 

Per lògica, sembla que els contribuents haurien de tenir dret a 
accedir als fruits d’una recerca que ells mateixos han finançat.

La comunicació científica deixarà enrere el model de la revisió estàtica per passar a una valoració 

dinàmica que reflecteixi les últimes descobertes i l’evolució de les idees científiques al llarg del temps. 

Un flux totalment lliure de la informació permetrà avançar més de 
pressa i millor en la recerca. I això és bo per a la ciència, per a l’educació, per als 

contribuents, per als metges, per als pacients i per a tots nosaltres.

 

Elizabeth Marincola

Directora general de 
Public Library of Science

“M’imagino un futur en què els únics límits 
a la imaginació científica siguin els que 

provenen de la nostra pròpia ment”

Només un 12 % dels 
treballs científics, tècnics 
i mèdics que es publiquen 
estan disponibles en una 
plataforma d’accés lliure.



A PLOS (Public Library of Science) 

definim el concepte d’accés lliure com la possibilitat de 

publicar articles científics de manera immediata i de posar-los 

gratuïtament a l’abast de qualsevol persona, sigui on sigui, 

per tal que pugui descarregar-se’ls, imprimir-los, distribuir-los, 

llegir-los i reutilitzar-los sense cap mena de limitació, sempre 

que n’identifiqui correctament l’autor i la font original. 



El moment

(…) L’efecte combinat d’aquests canvis en el model social i 

econòmic i en la manera de fer les coses afecta tots els àm-

bits de la nostra vida. Les organitzacions exploren vies per 

integrar capacitats externes en els seus processos d’inno-

vació i formulació de propostes. Avui un nombre creixent de 

ciutadans assaja estils de vida basats a 

compartir recursos.



Inspirat en el MIT, l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT) no és una universitat, sinó 

un institut en el qual cristal·litza la voluntat política d’Europa d’abordar la innovació d’una 

manera diferent i que dóna una importància més gran a les persones com a agents del canvi. 

L’EIT intenta dinamitzar el concepte del «poder de la innovació enfocat a les persones».

L’emprenedoria és un «esport de contacte» per al qual ens podem 

entrenar; és una actitud que es pot educar i que se sol contagiar a través de les històries i els 

testimonis dels qui ja se n’han sortit. 

A Europa disposem d’universitats prestigioses, d’alguns dels millors centres de recerca del 

món i d’una xarxa industrial activa, amb unes pimes fortes i dinàmiques. Però tenim massa 

nuclis i ens falta l’actitud correcta: tant el món acadèmic com la indústria s’haurien de 

comprometre amb la societat.

La innovació empresarial és un viatge que pots veure com un repte o com una oportunitat, 

amb por o amb alegria. Però gaudir-ne és l’opció més intel·ligent. 

Gaudir és maximitzar les teves oportunitats d’èxit!

“Les conviccions   
  creen realitats”

José Manuel Leceta

Director de l’Institut Europeu 
d’Innovació i Tecnologia

El cervell humà és 
la millor brúixola per 
ajudar-nos a navegar 
per la vida si som 
sincers i confiem en 
nosaltres mateixos. 



Diàleg

Antonella Broglia:  Com ha evolucionat el 

repte fonamental de l’eficiència?

Josu Jon Imaz: Els recursos són limitats, 

la nostra empresa genera emissions i si vo-

lem ser més competitius el cost de l’energia 

és important. Si les emissions de CO2 repre-

senten un problema, per què no en fem una 

oportunitat? Va ser així com ens vam plantejar 

reduir les emissions un 15 %, un repte que ha-

via d’implicar les persones de dins i fora de 

l’empresa.

Josu Jon Imaz 
Conseller delegat de Repsol

Antonella Broglia
Publicista i consultora en innovació 
i emprenedoria social

“L’entusiasme pot ser 
  més potent que les barreres”

AB: Què feu per aconseguir que aquest 

coneixement de les organitzacions no es 

perdi?

JJI: Tenim unes 7.000 persones treballant. 

Vam proposar concursos d’idees a tota 

l’empresa i es van presentar 700 projectes. 

També vam crear comunitats de coneixement. 

El repte serà reduir les emissions en un 22 % 

el 2016 i en un 35 % el 2020. I això repercuteix 

en el variable dels sous de les persones.



AB: Quan es considera que un proveïdor 

es converteix en un soci estratègic?

JJI: Des de fa dues dècades col·laborem amb 

un centenar de centres tecnològics i universi-

tats internacionals. Estem canviant el concep-

te de proveïdor: plantegem reptes a les em-

preses que ens ofereixen serveis, i són elles 

les que ens proposen solucions. Després, es 

comparteixen els beneficis.

AB: Com és la relació de Repsol amb els 

col·lectius d’emprenedors i start-ups?

JJI: Cal ampliar l’ecosistema de la innovació. 

Fa dos anys vam posar en marxa el programa 

Inspire, en el qual plantegem un repte de millo-

ra en un aspecte específic, com, per exemple, 

el grafè com a element d’emmagatzematge 

energètic. 

Des de fa tres anys, la Fundación Repsol pro-

mou el Fondo de Emprendedores, en el marc 

del qual se seleccionen projectes empresarials 

enfocats a l’eficiència energètica.  

Per potenciar la innovació a 
Europa cal perdre la por de 
fracassar.  

No passa res: equivocar-se 
és necessari. Innovar suposa 
córrer riscs, superar límits.

AB: Quins són els grans obstacles en l’ús 

de conceptes d’innovació oberta en l’em-

presa?

JJI: El problema som nosaltres mateixos, que 

estem poc disposats a canviar o a obrir la 

ment. L’entusiasme pot ser més potent que les 

barreres. Es necessiten grans mobilitzacions i 

centrar-se en objectius concrets.



El 2008 vam crear Shareable, amb la vocació de convertir el fet de compartir en 
dinamitzador econòmic d’una societat interconnectada i més 
transversal, en lloc d’una societat industrial piramidal que només buscava la prosperitat a 

través del creixement econòmic.

La manera com produïm i consumim està canviant ràpidament. 

Hi ha un gran ecosistema de persones que capaciten els individus per crear i vendre productes 

d’una manera que fins ara només estava a l’abast de les grans corporacions. Això, només als EUA, 

ja mou un volum de 129.000 milions de dòlars l’any.

Transport i espai de treball compartit, serveis compartits entre 
empreses, nous models que ajuden les persones a pagar pels béns només quan els 

necessiten, en comptes de ser-ne propietàries. 

 Aquest canvi depèn de nosaltres, i les eines les tenim a les nostres mans.

Neal Gorenflo

Fundador de Shareable

“Compartir us pot salvar la vida”

Compartir permet 
aconseguir un canvi 
sistèmic: disminueix el 
consum de recursos, 
augmenta els recursos 
compartits i desenvolupa 
l’economia local.



Ja hi ha més de tres-cents projectes en el món de tecnologia 

open source, i divuit milions de persones s’organitzen en 

cooperatives, que tenen un paper molt important en les 

economies locals. 



L’horitzó

S’obre un camp ple de possibilitats que permet superar limita-

cions del sistema actual i fixar fites més ambicioses en l’accés 

universal al coneixement, en la participació dels ciutadans  

en tots els àmbits i en la generació d’un 

sistema econòmic i social 
eficient i sostenible.



L’horitzó

Actuació



Berklee College 
of Music
El Berklee College of Music va ser fundat el 1975 amb la vocació d’atraure alumnes de 

procedències i talents diversos, cosa que es posa de manifest amb un 

alumnat provinent de més de cent països. 

Tres estudiants del campus de València, l’única seu del Berklee College of Music fora 

dels Estats Units, van presentar al Fòrum IMPULSA diversos projectes 
d’innovació tecnològica aplicada a la música. 



La Wikipedia té 30 milions d’articles en 287 llengües diferents. El meu somni era que cada 

persona del planeta pogués tenir accés lliure a la suma de tot el coneixement humà. 

Al final d’aquest any esperem assolir la xifra de 3.000 milions 
de persones connectades a Internet, i farem que la Wikipedia arribi a tots 

els racons del món.

Un dels casos més interessants és el de la Wikipedia en català. 
El català és actualment ja la llengua núm. 17 del món, amb 430.000 articles publicats.  

Hi ha 56 editors de la Wikipedia en català per cada milió de parlants, mentre que l’anglès en  

té 21 i l’espanyol, 8, per exemple. 

Ara hem creat WIKEA, que permet aprofundir en un tema, sempre de manera col·laborativa. 

Són comunitats molt més especialitzades, com ara la dels fans de Joc de 

trons o dels tractors mecànics. Actualment ja és la divuitena web més utilitzada al món.

Jimmy Wales

Fundador de Wikipedia

“Wikipedia és la punta de l’iceberg d’un moviment molt 

més ampli. Hem demostrat que la gent pot 
col·laborar per fer coses increïbles”

Quan la gent té accés 
a Internet s’uneix a 
les converses globals: 
tothom accedeix al mateix 
coneixement.



IMPULSA 2014
Altres activitats del Fòrum



Close Encounters 

Aquests Close Encounters, que van tenir lloc en diferents cafeteries 

de la plaça de la Independència de Girona, van servir per 

intercanviar punts de vista, projectes i inquietuds sobre diferents 

àmbits professionals: des de quins perfils són els més indicats per 

iniciar una empresa fins a la formació necessària o consells per 

superar els obstacles que tot emprenedor trobarà en el seu camí.

Estudiants de batxillerat que participen en projectes d’emprenedoria, 

grups de recerca universitària que volen portar el seu coneixement al 

mercat i joves llicenciats amb vocació de muntar el seu propi 

projecte van compartir dubtes i experiències. 

Dos-cents vuitanta joves van participar en 
vint-i-sis trobades informals amb ponents 
del Fòrum IMPULSA, premiats, patrons 
i membres del Consell Assessor de la 
Fundació Príncep de Girona.
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empresainici
formacióperfil
camíobstacle
projecteconsell
dubteestudiants
mercatvocació
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Aquestes són algunes de les reflexions 

«El meu comitè de savis preferit 
són els nens, que encara no 
han estat condicionats pels 
paradigmes socials establerts.»
Sergi Figueres, cofundador i CEO de Worldcoo

«Gràcies als 
emprenedors, 
la mentalitat de la 
gent està canviant.» 
Ricard Garriga, emprenedor i captador 

d’empreses innovadores per a la xarxa 

social d’emprenedors YouNoodle





«Per què no fem del nostre 
primer fracàs el nostre 
proper èxit? L’emprenedor 
no ha de ser un kamikaze, 
però sí que ha de tenir un 
cert component d’heroi.» 
Marc Bonavia, fundador de SITmobile i president 

dels Joves Empresaris de Catalunya (AIJEC). 

Premi FPdGi 2011

«Tot és possible, excepte si no ho intentes.» 
Teresa Perales, nedadora paralímpica guanyadora de vint-i-dues medalles

«Els problemes del model d’educació que hem de 
tenir per al futur són globals. Però és evident que a la 
universitat calen canvis d’actitud i de persones.»  
Israel Ruiz, vicepresident executiu i tresorer del Massachusetts Institute of Technology

«Quan una empresa és 
responsable, es torna més 
eficient i innovadora, la seva 
marca és més apreciada 
i acaba resultant més 
atractiva per al talent 
i per als inversors.» 
Ignasi Carreras, director de l’Institut 

d’Innovació Social d’ESADE



«Actualment falta un lideratge fort a la UE, però el projecte 
de l’europeisme ens l’hem de fer cadascú.»  
Manuel Marín, president de Fundación Iberdrola

«També des d’un sector molt tradicional 
cal saber detectar les oportunitats i emprendre.»  
Antonio Castañer, conseller delegat d’Espadrilles Banyoles 

«Dins de l’empresa hi ha d’haver 
molta relació entre els diferents 
departaments. Això és enriquidor.»  
Judit Viader, directora general de Frit Ravich 

«En la vida no hi ha res millor 
que l’experiència, sigui bona o 
dolenta.»  Catalina Hoffmann, fundadora i CEO 

de Vitalia. Premi FPdGi 2013



obertespúblic
creaciómodel
virtualbotiga
treballnegoci
redcol·laboratiu

Open 
Sessions

La col·laboració, l’emprenedoria i la creativitat 
van ser les protagonistes de les Open Sessions, 
que van tenir lloc en diversos espais de la Casa de 
Cultura de Girona. 

En total es van celebrar disset sessions en format de ponència, taller o seminari, 

obertes al públic general, i que van anar des de la generació del model de negoci 

i la creació de negocis com ara una botiga virtual o una empresa d’activitats 

turístiques fins al treball col·laboratiu per reunir coneixement a la xarxa, com és el 

cas de Wikipedia o Wikiartmap.    

17ponències
tallers
seminaris



Aquestes són algunes de les orientacions 

«Per transmetre, cal connectar 
amb les emocions.»  
Eva Snijders, storyteller i CEO de Química Visual

«El model econòmic de 
Wikiartmap no és la publicitat 
o el posicionament dels 
continguts, sinó l’oferta de 
serveis: ajudem les entitats que 
volen publicar el seu patrimoni 
a penjar els continguts.»
 Maite Oliva, Wikiartmap

«Obrir un web és com obrir 
una botiga al desert: no hi 
passa ningú i cal anar a 
buscar la gent.» 
Glòria Molins, fundadora de Trip4real 

«Abans, les multinacionals 
atreien el talent. Ara són les 
empreses digitals les que 
l’atrauen. Per diversos motius: 
per la visió, pel procés, per 
l’equip, pel producte i pel 
sentit de col·laboració que 
despleguen.»  
Fernando de la Rosa, fundador de Foxize School

«El talent més valorat al segle 
xxI està relacionat amb la 
creativitat i la capacitat de 
col·laborar amb els altres.»
Arancha Ruiz, headhunter i talentist

«Combinar crowdfunding i 
crowdsourcing té molt de 
sentit.» María G. Perulero, Goteo

«No confieu gaire en les 
subvencions per tirar 
endavant. La millor subvenció 
és aconseguir el primer client. 
Qui té client, té mercat.»  
José Antonio Ruiz Pérez, responsable del programa 

d’emprenedors d’Ibercaja i fundador d’Emoziona



En col·laboració amb el Concurs de Música Maria Canals de Barcelona, es van 

col·locar 4 pianos de cua en diferents llocs emblemàtics 
de la ciutat perquè qualsevol persona pogués tocar-los 
al llarg de tot el dia 26 de juny. L’objectiu era fomentar la pràctica de 

la música i donar suport als joves talents.

Així mateix, s’oferia als ciutadans que passejaven per aquests indrets l’oportunitat de 

dedicar una estona a escoltar de forma espontània, diferents pianistes, gratuïtament i 

en espais no tradicionals.

Durant tota la jornada, van estar convidats a tocar 
el piano tots els que vulgessin gaudir de l’experiència 
d’una forma totalment improvisada.
 

Pianos de cua 
als carrers 







Durant una de les pauses de l’activitat del dia 27, a la sala de premsa de 

l’Auditori es va organitzar una roda de premsa, moderada per l’Agència EFE, en 

què els qui van fer preguntes a un dels ponents del Fòrum van ser nois i noies 

de 10 a 16 anys d’escoles de Girona. 

Els professors van preparar el personatge i les preguntes amb 25 alumnes de 

diferents edats, 10 dels quals van ser els encarregats de formular-les durant la 

roda de premsa. EFE va difondre informació de l’acte en text, foto i vídeo i es 

va permetre l’enregistrament d’imatge i so als altres mitjans presents, però els 

únics que van poder plantejar preguntes van ser els nens.

Roda de premsa 
amb nois i noies 
com a periodistes
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Josep M. Pou
Actor i director de teatre “El talent i    

  l’aplaudiment”



Ser actor és una manera d’entendre la vida, comporta un compromís amb un mateix i amb la societat. 

A un jove que comença la carrera d’actor, i qualsevol altra carrera, li diria:
 

- No comencis aquesta carrera perquè vols fer-te ric, sinó perquè és el que més t’agrada. 

Planifica, imagina’t on seràs d’aquí a deu o vint anys, i pensa què pots fer perquè això esdevingui una realitat.

- Confia en tu, en els teus instints, i comença a sembrar, truca a portes. No és només per a aquella feina 

que ho has de fer, sinó per a tota la teva carrera: estàs invertint.

- Tingues molt clar qui ets tu, no et comparis amb els altres. Tu només pots ser tu.

- Ser un temps a l’atur no és un fracàs, és un període de la teva carrera. 

Que una persona es trobi a l’atur no ha de ser negatiu, perquè una persona no val només per la seva feina.

“Prefereixo fracassar en allò 
que estimo que no pas tenir 
èxit en allò que odio’’



El talent és la petita espurna que ho encén tot, que posa en marxa tot el procés. 

El talent és la conseqüència de saber el que un vol fer i no apartar-se’n ni un mil·límetre. És el sentit de 

la responsabilitat, la consciència del que un fa. La lluita per la qualitat i el rigor. 

Tenir talent és ser 
valent, agosarat. 

Quan s’acaba la funció, sortim a recollir el reconeixement del públic. No és un acte vanitós, sinó un acte 

de responsabilitat, per rebre el veredicte de l’audiència. 

Compte amb l’aplaudiment: per molt que aplaudeixin, ningú no sap millor que un mateix 

si l’aplaudiment d’aquell dia és merescut.



Es tracta de tenir la consciència 
tranquil·la, quan has fet tot el que 
podies i més. 

Aleshores pots 
somriure relaxat i 
aplaudir-te a tu mateix.



Un somriure té molta més força que l’àtom d’urani, 
perquè pot canviar el món sense necessitat de destruir-lo.

The Gospel Viu Choir és un projecte musical, humà i solidari, tres requisits que hauria 

de complir qualsevol projecte.

La primera necessitat de tot projecte és disposar d’un gran equip de persones.

No pots ser un líder si al darrere o al costat no tens un equip que et reconeix com a tal.

Tenim dues possibilitats: existir i generar passats, o bé viure, que, en canvi, crea històries.  

Vosaltres podeu viure i fer viure molta gent.

“No deixeu mai que els vostres records 

 siguin millors que els vostres somnis”

The Gospel Viu Choir





“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.





Mohamed El Amrani

Nascut al Marroc, és creador de l’Associació 

Xarxa de Convivència de Roses, dirigida a joves 

en risc d’exclusió social o que formin part de 

famílies desestructurades, sobretot immigrants 

amb problemes d’integració, i, en general, a 

tota la ciutadania que aposti per un model de 

societat cohesionada. També és comunicador 

en diversos mitjans.

Premi FPdGi Social 2014

Per la seva personalitat exemplar, la seva ac-

titud de comunicació positiva, el seu caràcter 

integrador, el seu treball de base comunitària i 

la seva capacitat de trobar petites solucions a 

grans problemes.

Hugo Fontela

Artista plàstic nascut a Grado (Astúries), actual-

ment resideix a Manhattan (EUA). Des de la 

seva adolescència ha rebut importants guar-

dons internacionals per la seva obra. Fruit 

d’una estada amb Oscar Niemeyer a Rio de 

Janeiro es va dur a terme, al seu centre d’Avi-

lés, Niemeyer by Fontela, que actualment forma 

part de la Galeria Carles Taché.

Premi FPdGi Arts i Lletres 2014

Per haver desenvolupat una pintura reflexiva, 

essencial i compromesa amb la defensa de la 

natura, que sorprèn per la seva maduresa i in-

tensitat.

Ignasi Belda

Nascut a Alcoi, és enginyer informàtic i doctor 

en intel·ligència artificial aplicada al disseny de 

fàrmacs. Ha participat activament en l’engega-

da d’empreses capdavanteres en el sector cien- 

tificotecnològic, com ara Intelligent Pharma, 

SOM Innovation Biotech o BioCloud Research.

Premi FPdGi Empresa 2014

Per ser un jove emprenedor de sòlida pre-

paració acadèmica que està iniciant la seva 

trajectòria professional en l’àmbit biosanitari i 

tecnològic amb gran esforç, perseverança i ca-

pacitat innovadora i per la seva clara vocació 

internacional, que és el reflex viu de la realitat 

dels emprenedors en una societat global.

Els premiats FPdGi 2014



Alberto Enciso Carrasco

Doctor europeu en física, actualment és inves-

tigador Ramón y Cajal de l’Institut de Ciències 

Matemàtiques (ICMAT) del Consell Superior d’In-

vestigacions Científiques. El resultat de les seves 

recerques s’ha plasmat en més de quaranta 

articles publicats pels quals ha rebut premis de 

la Reial Societat Matemàtica Espanyola i de la 

Societat Espanyola de Matemàtica Aplicada.

Premi FPdGi Recerca Científica 

2014  ex aequo 

Per les seves recerques orientades al desen-

volupament de noves tècniques per a l’anàlisi 

d’equacions diferencials d’ús en física i d’apli-

cabilitat directa en múltiples camps de la ciència 

i la tecnologia. 

Rui Miguel Dos Santos Benedito

Doctor en biomedicina molecular i nascut a 

Lisboa, actualment és professor assistent i in-

vestigador al Centre Nacional d’Investigacions 

Cardiovasculars (CNIC). Les seves recerques 

han estat reconegudes amb guardons interna-

cionals com el Werner Risau-Preis o el Peter 

Hans Hofschneider-Preis. 

Premi FPdGi Recerca Científica 

2014  ex aequo

Per la seva excel·lent recerca en el camp de la 

biologia vascular, tan rellevant en diversos àm-

bits de la salut com són el càncer i les malal-

ties cardiovasculars, i per la seva capacitat de 

lideratge.

Valnalón

La missió de Ciudad Industrial del Valle del Nalón 

S.A.U. (Valnalón) és fomentar el canvi d’actituds 

per promoure una cultura emprenedora en tots 

els àmbits de la societat. Durant els seus vint-

i-sis anys d’activitat, l’entitat ha treballat amb 

379.808 membres de diferents comunitats 

educatives, ha assessorat 3.593 persones 

amb els seus processos i ha ajudat a crear 550 

empreses.

Premi FPdGi Entitat 2014

Per haver estat pionera en el compromís i l’ac-

tuació en el camp de l’educació, promovent així 

l’actitud emprenedora com a via cap al desenvo-

lupament de les capacitats dels més joves, amb la 

finalitat de millorar el seu entorn econòmic i social.



La preocupació per allò que ens envolta ha de 

ser inherent a cada un de nosaltres, de manera 

que siguem capaços de veure les coses des 

d’una perspectiva més humana i solidària en 

tot el que fem i en allò en què ens impliquem. 

És una responsabilitat de la qual depèn el 

nostre benestar.

Enmig d’un context difícil, no tots els joves 

tenim les mateixes oportunitats, i és important 

crear espais de confiança que facin possible 

el creixement personal de la nostra generació.

Els Premis Fundació Príncep de Girona ens 

impulsen a continuar creient en el poder dels 

somnis i en la possibilitat de fer-los realitat.

A través de l’energia, la curiositat i la vi-

talitat, i amb el màxim sentit crític i de la res-

ponsabilitat, els joves som capaços de generar 

nous paradigmes per a problemes antics. 

Mohamed El Amrani
Premi FPdGi Social

Intervenció en nom dels 
premiats FPdGi 2014

Des de Girona, enviem al món un 

missatge d’il·lusió i esperança, però, 

alhora, de perseverança i 
sentit crític per afrontar tots 
els reptes. 

Tenim el futur a les nostres mans, de manera 

que agafem-lo amb força i construïm-lo a base 

d’esforç i sacrifici. I mentre ho fem, continuem 

buscant les forces que ens han de permetre se-

guir lluitant per convertir les utopies en realitat.



seus professors i mestres, per transmetre’ls 

amb més eficàcia aquestes actituds tan 

necessàries per a l’ocupació. Hem treballat 

per lluitar contra l’abandonament escolar, 

per potenciar l’aprenentatge i promoure la 

formació permanent, i també per a l’afirmació 

i el desenvolupament de les vocacions dels 

joves.

La FPdGi compleix ara cinc anys. Des de 

l’inici vam assumir amb força i il·lusió l’objectiu 

d’ajudar joves de diferents edats i àmbits a 

participar més i ser més protagonistes en 

la construcció de la societat del futur. Hem 

estimulat la seva iniciativa emprenedora, la 

seva creativitat, innovació i talent. I ho hem 

fet directament amb ells, però també amb els 

Paraules de S. M. el Rei 
en l’entrega dels Premis FPdGi

El Fòrum IMPULSA enriqueix la nostra comprensió de cap 
on camina la societat del futur i ens facilita refrescar la nostra 
capacitat d’aprendre, d’innovar i d’avançar cap a solucions 
per a molts dels problemes i els reptes socioeconòmics 
actuals i futurs.
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Agraïments
La Fundació Príncep de Girona vol expressar el seu agraïment més sincer 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 2014.





Alzamora Packaging, S.A.
Cavas del Ampurdán, S.A. 
Coca-Cola Iberian Partners, S.A.
Fundació Privada Ferrer Sala Freixenet
Grupo Godó de Comunicación
Grupo Zeta
Hijos de José Bassols, S.A.

Comunica
Eddy Kelele Fotografia, S.L.
EIP-Escuela Internacional de Protocolo
Equipo Singular
Escoles d’hostaleria de les comarques de Girona
ESPRI- Escola Superior de Protocol i Relacions Institucionals

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

Gerona Grup
Hispasat
Ideas4Change
Interactiu
Interprofit
Playbrand
Palau de Congressos de Girona
Restaurant El Celler de Can Roca
Susanna Cros
Teresa Turiera-Puigbó
Traduccions Link
traslapuerta
Universia
Universitat de Girona
Visual13

Han fet possible el Fòrum IMPULSA 2014:
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Us esperem a IMPULSA



www.forumimpulsa.org
www.fpdgi.org


