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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 provinents 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 el talent a través 

de projectes on els joves siguin els veritables 

protagonistes. Joves d’edats diferents i que es 

mouen en àmbits diversos: empresarial, social, 

cultural i esportiu, i acadèmic i científic.

La FPdGi centra la seva actuació en quatre 

grans línies: el foment de la iniciativa empre-

nedora, l’èxit escolar dels més joves, la millora 

de l’ocupabilitat i l’estímul de les vocacions.  

Pel que fa al foment de la iniciativa emprene-

dora, ocupa un lloc central el Fòrum IMPULSA, 

basat en el convenciment que l’actitud empre-

nedora, la creativitat i la innovació són tres fac-

tors fonamentals en la generació d’oportunitats 

per als joves. Els Premis IMPULSA, finalment, 

reconeixen el talent emprenedor en tots els ves-

sants del coneixement.

La Fundació Príncep de Girona  

es va constituir el 26 de juny del 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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PATRONAT

Sr. Juan Abelló Gallo 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 CAS, Sr. Carlos Godó Valls Grupo 
Godó de Comunicación, S.A., Sr. Francisco González Rodríguez Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), 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. Jordi Miarnau Montserrat Comsa-Emte, S.L., 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., Sra. Elena Pisonero Ruiz Hispasat, 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. Manel Rosell Martí Catalunya Caixa, Sr. Jordi Rubau 
Comalada Construccions Rubau, S.A., Sr. Sebastià Salvadó Plandiura Reial Automòbil Club de Catalunya, S.L. (RACC), Sr. José María 
Serra Farré Fundación Jesús Serra, 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. Plácido Arango, Sr. Simón Pedro Barceló, Sr. Domènec Espadalé, Sr. Jordi Miarnau, 

Sr. Javier Monzón, Sra. Mar Nogareda, Sr. Josep Oliu, Sr. Leopoldo Rodés, Sr. Alfonso Soláns.

COMISSIÓ D’AUDITORIA

Sr. Enric Brancós, Sr. Domènec Espadalé, Sr. Jordi Miarnau, 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’Institut d’Empresa i President del Grupo 
Vocento, Sr. Pedro Alonso Director del Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona, Sra. Carmen Balcells Agent literària, Sra. María 
Blasco Directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid (CNIO), Sr. Jordi Canals Director General d’IESE, Sr. Ignasi  
Carreras Director de l’Institut d’Innovació Social, ESADE, Sr. Bonaventura Clotet Director de l’Institut de Recerca 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 Cap de Relacions Externes del FC Barcelona, 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 de la 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, escriptor i 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 que la Fundació Príncep de Girona va endegar el 2010 per descobrir 

quines condicions educatives, tecnològiques, econòmiques, polítiques i socials s’han de donar 

per convertir milers de joves inquiets en creadors de progrés a través d’iniciatives en tots els 

camps: 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 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 fer realitat els seus somnis.

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 in-

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

com a agents de canvi des de les seves responsabilitats respectives, així com de joves empre-

nedors que aprofitin la inspiració i els contactes aconseguits durant el procés IMPULSA per con-

vertir 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 

de tots els agents de fomentar la iniciativa emprenedora en tots els camps.

Com?



El Fòrum IMPULSA‘12 es va basar en la COL·LABORACIÓ. 

La col·laboració entre disciplines, entre empreses, entre grups de recerca, entre sectors i 
entre talent emergent i talent establert serà, durant els propers anys, el catalitzador més 
important de transformació de la societat. 

L’objectiu d’IMPULSA‘12 va ser fomentar els projectes col·laboratius com una actitud social 
imprescindible dels nostres joves i de la nostra societat per impulsar el progrés i per resoldre 
la complexitat creixent del món. 

El Fòrum IMPULSA‘12 



Perquè el món és CO-



1.270 participants, 50% júniors i 50% sèniors.

Dels 600 joves de tot Espanya que van participar en el Fòrum del 2012, 139 van ser  
becats pels patrons de la Fundació Príncep de Girona.

La plataforma de networking posada en marxa per poder connectar tots els assistents al 

Fòrum IMPULSA va registrar 717 usuaris actius, que van concertar entre si més de 300 trobades 

presencials i van intercanviar prop de 2.000 missatges, així com un centenar de demandes i 

ofertes de col·laboració.

Durant 10 hores, el Fòrum va ser retransmès en directe, via streaming, 

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

La retransmissió per streaming va rebre més de 28.000 visites.

El bloc del Fòrum IMPULSA va rebre més de 40.000 visites, amb un total de 105.000 

pàgines vistes. Durant els mesos posteriors al Fòrum es van fer 23.344 càrregues de vídeos.

El Fòrum IMPULSA va generar més de 7.300 mencions a Twitter.

El Fòrum IMPULSA‘12 en xifres 

10 hores

50% joves

50% professionals

1.270 inscrits



Més de 150 estudiants i professionals de l’àmbit educatiu van assistir, a la Factoria 

Cultural Coma-Cros de Salt, al taller «Tendències en educació», a càrrec d’Alfons Cornella i Antonella 

Broglia, d’Infonomia, on es van presentar nous models, eines i conceptes que canviaran els formats 

educatius els propers anys. 

Paral·lelament, també a la Factoria Cultural Coma-Cros de Salt, 50 representants de  

diversos col·lectius i associacions van aprendre a crear la seva pròpia comunitat autofinançada amb 

Jean Claude Rodríguez-Ferrera, fundador d’aquest concepte i ponent del Fòrum IMPULSA’12.

Un grup de 50 nens de primària va participar en un taller amb l’objectiu de posar en valor l’acció 

educativa i d’inclusió social a través de les arts escèniques, i 25 nens de cinquè de primària van 

assistir a un taller de Scratch dirigit per UdiGital.edu, de la Universitat de Girona, durant el 

qual van crear una història interactiva amb ordinadors a través d’aquesta eina de creativitat ideada 

pel Massachusetts Institute of Technology.

Més de 200 periodistes de premsa, ràdio i televisió es van acreditar i van cobrir 

el Fòrum IMPULSA durant tota la jornada.  

La celebració del Fòrum IMPULSA’12 va generar un total de 115,9 tones de CO2 equivalent, segons 

el càlcul fet per la Fundación Ecología y Desarrollo a partir de les dades sobre consums d’energia i 

desplaçaments dels participants. Aquestes emissions es van compensar amb la col·laboració 
de la FPdGi en els projectes de conservació de l’Amazònia a Madre de Dios, 

al Perú, i de generació d’energia eòlica a l’Índia.

2

Un total de 70 joves 

van participar en la segona 

Plant-for-the-Planet 
Academy,  
organitzada per la FPdGi 

durant els dies previs al Fòrum.
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CO-educar 3 CO-il·lusionar 3 CO-emprendre = CO-transformar                       ‘12



El futur és

CO-



No hi ha en tot el món un exemple millor de cooperació internacional 

que el dels astronautes de diversos països que participen en 

missions espacials, perquè de la col·laboració en 
depèn la seva supervivència.

El fet d’estar tan estretament vinculats i de dependre tant l’un de 

l’altre durant la missió espacial fa que, un cop s’acaba aquesta, 

la col·laboració es mantingui com una acció instintiva.

«Si miro enrere en la meva carrera professional, 

és molt fàcil trobar-hi la paraula col·laboració.»

Michael López-Alegría

Astronauta i President de la 
Commercial Spaceflight Federation

La Commercial Spaceflight Federation està formada per moltes empreses que treballen amb l’objectiu 

comú d’obrir un mercat per al desenvolupament tècnic i del turisme espacial. Encara que aquestes 

empreses són competidores, totes s’han ajuntat en una federació perquè allò que ens uneix 
són els reptes als quals hem de fer front conjuntament.



CO-
-educar



Cal afavorir que els nens puguin tenir idees i fer propostes, i que tinguin prou confiança 

per dissenyar i actuar en pro d’un futur més desitjable i sostenible per al seu entorn.

No pots canviar algú si abans no canvies tu mateix. 

L’objectiu de l’educació és simple: aconseguir una vida millor que l’actual. I això no passa 

per casualitat; s’aconsegueix amb el disseny per al canvi.

«Sigues tu mateix el canvi 
que vols veure en el món.» 
(Mahatma Gandhi)

Kiran Sethi

Fundadora de Design for Change

A Design for Change 
promovem que els nens 
sentin, que imaginin, que 
facin i que comparteixin. 



La iniciativa emprenedora genera un impacte educatiu positiu i transmet habilitats i 

actituds per a intraemprenedors, emprenedors socials i emprenedors productius.

Hem d’obrir els centres educatius, buscar fora la interacció amb certs agents. 

Els centres educatius han de deixar de ser centres acadèmics per esdevenir centres de 

transformació cultural. 

Necessitem equips educatius emprenedors, centres educatius emprenedors i comunitats 

educatives emprenedores per provocar una revolució metodològica a les aules.

Necessitem crear incubadores de docents que els forneixin les habilitats i les eines necessàries 

per transmetre la cultura emprenedora. Formadors de formadors.

David Rosendo

Professor de secundària 
i portaveu del projecte 
Educació emprenedora de la FPdGi 

«Creem alumnes competents i capaços d’actuar en l’entorn.

De la societat del coneixement passem a la societat de les 
competències.»



«Creem alumnes competents i capaços d’actuar en l’entorn.

De la societat del coneixement passem a la societat de les 
competències.»

Hem de formar els nostres joves en contacte estret amb un món global perquè aprenguin 
a treballar en equip, a organitzar-se, a ser ambiciosos i a no posar-se límits, a afavorir 

el progrés social i també a fracassar i a aprendre del fracàs. 

Tota la comunitat educativa ha de ser conscient de la necessitat de crear mentalitat 
emprenedora a les escoles, ja que és una experiència que, faci el que faci cada 

jove estudiant, li serà útil per a tota la vida.  

Hem de reconèixer el valor afegit que l’educació emprenedora aporta a la societat en forma 

d’una millor preparació dels joves, de més oportunitats d’ocupació i de més 

ingressos que repercuteixen directament en els impostos que recapta el govern, el qual, 

d’aquesta manera, pot invertir més en educació.

«quan parlem d’educació emprenedora,
estem parlant de potencial humà però, sobretot,
del futur en termes econòmics i socials.»

Caroline Jenner

CEO de Junior Achievement-Young 
Enterprise Europe



ACTIVITATS 
Tendències en educació

«Per aprendre cal recordar. Recordes allò que penses. Només penses allò que et motiva.»

«El sistema educatiu ha de permetre experimentar, fallar, connectar i practicar. 

L’esforç i la motivació tenen molt a veure amb la resolució de problemes.»

«Anem cap a un mercat planetari del talent.»

«Necessitem noves habilitats: gent adaptativa i transdisciplinària, gent que sigui capaç  

de desaprendre (gestionar la càrrega cognitiva), que pugui dissenyar i prototipar.»

«Cada persona és una història d’aprenentatge diferent. Emergeix tota una indústria de 

personalització de l’educació i l’aprenentatge P2P.»

«Tot aprenentatge hauria de tenir un retorn social.»

«L’objectiu fonamental de l’educació és aconseguir la felicitat, entesa com el propòsit de 

trobar el sentit de les coses.»

«Cal deixar que les escoles experimentin.»

Alfons Cornella
Antonella Broglia

Factoria Cultural Coma-Cros de Salt





CO-
-il·lusionar



A l’Àfrica hi ha milions de nens que mai no han tingut un llibre en propietat. 

En dos anys hem aconseguit enviar més de 182.000 lectors electrònics a Ghana, Kenya i 

Uganda a un cost molt baix. El nostre proper objectiu és portar un milió 
de lectors electrònics a l’Àfrica.

En les nostres vides, tots arribarem a un punt en què haurem assolit un cert èxit i haurem 

de prendre una gran decisió: fer alguna cosa diferent; evolucionar de l’èxit a la 

rellevància per poder tenir un impacte entre aquells que ho necessiten.

«Espero que tots els que som a IMPULSA puguem, algun dia,
convertir el nostre èxit personal o professional en impacte per

millorar la vida dels altres.»

David Risher

Fundador de Worldreader

A través de la lectura, 
aquests nens canviaran  
el món, i nosaltres volem 
ajudar-los a fer-ho.





TS: Es necessita una generositat màxima per materialitzar un 

projecte de col·laboració com aquest.

GF i MJ: El cinema requereix molta col·laboració:  

al darrere hi ha un equip immens. Si totes les pel·lícules fossin com Puzzled 

Love, la indústria del cinema seria molt diferent. L’autoria probablement no 

existiria. Però també hi ha una necessitat de fer el que cadascú vol.

TS: Com a publicistes, som creadors de petites peces cinematogràfiques, 

bàsicament per a la televisió. Però ara ens veiem obligats a col·laborar  

amb altres professionals i a compartir l’autoria, i no és tan fàcil. Creiem que  

la col·laboració succeeix d’una manera natural 
però que no funciona sense un líder, sense algú que 

dirigeixi les coses per un camí determinat. 

ESCAC 
(Escola Superior de Cinema 
i Audiovisuals de Catalunya)

Gemma Ferraté i Marc Juvé, 
representants dels 13 directors que 
van fer la pel·lícula Puzzled Love (2011)

Toni Segarra

Publicista a SCPF

«La col·laboració s’ha d’aprendre; no ens han format per col·laborar.»



El naixement de la meva filla, amb hidrocefàlia, va canviar la meva manera de veure el món.  

Vaig pensar que tenia molt més sentit ajudar les persones que ho necessitaven, com ella, i,  

en comptes de demanar diners, vaig veure que era millor que la gent treballés 
en col·laboració.

La idea de Teaming és que cada treballador d’una empresa dóna un euro de la nòmina i, 

a partir d’aquí, es decideix a qui es destinen aquests fons. 

Actualment, més de 1.000 empreses de 40 països practiquen Teaming, 
i cada mes es generen més de 200.000 euros. 

Jil van Eyle

Creador i impulsor de Teaming

«Comparteix el teu somni 
i les teves idees absolutament amb tothom.»

Teaming no és ni una 
organització ni tampoc 
una empresa i no té 
número de compte; és, 
simplement, una idea: 

la de les microdonacions 
en equip. 



Tenir un somni i creure-hi ens ajuda a seguir pel bon camí, 
ens guia a l’hora d’escollir bé la ruta en les diverses cruïlles que ens anem trobant.

De petit jo sempre havia somiat ser mag. Els meus pares ho veien bé com una afició, però res 

més. Vaig estudiar a la universitat i, després, vaig treballar de professor; tot i així, mai no vaig 

deixar de banda el meu somni. Vaig tenir la sort de guanyar uns quants campionats de màgia, 

però encara em faltava alguna cosa: creure en el que feia. 

Per a mi, el més important és la confiança en un mateix, i això, 
de vegades, pot venir de fora, d’algú que ens ajudi.

Com deia Albert Einstein, «en temps de crisi, només la imaginació 
és més important que el coneixement».

«La màgia és el món en què totes les respostes són sí.

Creure que puc resoldre una cosa 
és el primer pas.»

Jorge Luengo

Mag 



Taller de música

Una cinquantena de nens va participar en un taller de música i 

escena organitzat amb l’objectiu de posar en valor l’acció 
educativa i d’inclusió social a través de les arts 
escèniques. 

La sessió va anar a càrrec de professors de música i alumnes de 

les escoles de música l’ARC, Taller de Música, Fundació Privada, de 

Barcelona, Xamfrà, Centre de Música i Escena del Raval, de Barcelona,  

i Claudefaula, del barri de Santa Eugènia de Girona.

creació de
col·lectiu

relacions
social 

inclusió
treball 

perseverança

cultura de treball
en xarxacompromís emocions

confiança
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Europa necessita col·laborar per sobreviure. 
No n’hi ha prou amb innovacions incrementals; el que convé és centrar-se 

en innovacions estratègiques que qüestionin cada sector a escala mundial.

Cal augmentar la qualitat de les idees, reduir l’abast de 

l’experimentació pràctica (posar les idees a prova i experimentar des del 

principi mateix) i fer tot això en col·laboració. 

Cal formar els alumnes perquè aprenguin a col·laborar, a confiar en les 

seves pròpies capacitats i a posar en pràctica les seves 
idees. Aquesta combinació realment els empodera. Són aquestes 

accions les que canviaran la societat. És, clarament, un enfocament que  

va de baix a dalt.

Lotta Hassi

Investigadora de MIND 
a l’Aalto University (Finlàndia)

«Pensa a gran escala, actua a petita escala i 

fes-ho en col·laboració.»



Per aconseguir la transformació social necessitem un emprenedor (algú que estiri el carro, 

que conegui el terreny), actuar sobre les causes dels problemes, trobar solucions 
eficients i fer que aquestes idees siguin escalables.

Les comunitats autofinançades (CAF) reuneixen persones que posen diners en comú en una 

caixa i que decideixen què en faran. A final d’any es reparteixen els interessos generats. 

La gent es pot autofinançar: és un do-it-yourself. Crea cohesió social i confiança. 

Fins que es demostri el contrari, hem de confiar en les persones.

«Hem d’enviar la pobresa, les presons, la fam i l’analfabetisme

als museus. I treballar perquè els nostres fills ja no
visquin amb tots aquests problemes.»

Jean Claude 
Rodríguez-Ferrera

Fundador de les comunitats 
autofinançades (CAF)

Les CAF ja són 
presents en 50 països 
i vinculen 6 milions 
de persones. 



ACTIVITATS 
Com es crea una comunitat autofinançada (CAF)

Prop de 50 persones van participar, a la Factoria Cultural Coma-Cros de Salt, en un taller 

en què representants de diversos col·lectius i associacions van aprendre a crear la seva 

pròpia comunitat autofinançada (CAF) amb el fundador d’aquest concepte, Jean Claude 

Rodríguez-Ferrera.

Les CAF són comunitats en les quals els socis aporten 
quantitats econòmiques moderades que permeten oferir 
crèdits per cobrir necessitats petites. Rodríguez-Ferrera, emprenedor 

social d’Ashoka Internacional, i també ponent del Fòrum IMPULSA‘12, va explicar amb 

detall com es genera el clima de confiança necessari entre els membres de la comunitat, 

quines són les quantitats òptimes per començar a invertir i com s’ha de gestionar 

adequadament el retorn dels crèdits i els petits guanys que obté la comunitat.

El fundador de les CAF va destacar també la importància de tenir un coneixement pràctic 

i precís de tot un seguit de conceptes financers que ajuden a prendre les decisions 

adequades i a gestionar millor les capacitats financeres de cadascú

Jean Claude Rodríguez-Ferrera

Factoria Cultural Coma-Cros de Salt
Càritas Diocesana de Girona i Fundació SER.GI





«Ritme, 
energia, 
precisió, 
elegància, 
espontaneïtat 
i improvisació.»

Claqué



Els ballarins de claqué Guillem Alonso i Roser Font són solistes 

internacionals reconeguts que han viatjat arreu del món amb formacions 

com ara Fire of Dance, Tap Olé, Camut Band, Trakatap, American Tap Dance 

Orchestra i Manhattan Tap, entre altres. En el Fòrum IMPULSA‘12 van actuar 

juntament amb Aitor Montesinos i Cristina Terrassa, dues 

joves promeses del claqué i alumnes de l’Escola Luthier de Barcelona. 



El futur requereix optimitzar els recursos existents, l’economia social i col·laborativa i l’ús 

d’energies renovables. A Europa, els cotxes passen més del 90% del temps aturats. 

Hem de canviar aquesta situació; hem comprat massa i ens trobem amb uns actius 

infrautilitzats. Cal que fem una revolució del consum. 

És important que els agents de la societat connectin, 
que col·laborin. Utilitzem la tecnologia i les xarxes socials per resoldre problemes  

de la societat. Si vols un ou, et compres una gallina? Si vols conduir, et compres un cotxe?

A Social Car també hi ha un valor de comunitat en un moment de certa crisi de valors: 

genera proximitat, perquè llogues el cotxe del teu veí. 

Creem comunitat. Perquè compartir ens fa feliços.

Mar Alarcón

Fundadora de Social Car

«Emprendre és, bàsicament, una actitud 
que no només necessita finançament econòmic,  
sinó també, i sobretot, el suport de tota la societat.»



De molt jove vaig tenir l’oportunitat d’aprendre en contacte amb persones que exploraven 

les noves tecnologies. Una de les millors experiències va ser poder desenvolupar software  

i que tant els experts com els mateixos usuaris anessin validant el que feia i millorant 

el meu treball. Això va ser, per a mi, la motivació més gran, i em va donar 

seguretat per desenvolupar el meu propi projecte. 

Tot i que vam tenir l’oportunitat de créixer molt ràpidament com a 

empresa, vam preferir conservar una estructura petita i seguir 
el nostre instint, que ens deia que ho fèiem per passió i que 

havíem de mantenir el projecte al nostre abast. 

Així vam aconseguir ser un dels 20 llocs web més populars  
dels Estats Units, amb només 20 persones treballant a Tumblr. 

«No renuncieu a ser intel·ligents, 
i mantingueu els projectes al vostre abast.»

David Karp

Fundador de Tumblr

Actualment, Tumblr 
allotja més de 62 milions 
de creadors de continguts 
de tot el món.







La cooperació i la col·laboració, al teu abast!

Tots els participants del Fòrum IMPULSA‘12 van tenir l’oportunitat de registrar-se 
a la plataforma de networking creada perquè es poguessin conèixer, interactuar i 
relacionar-se així com acordar trobades presencials. 

Durant el Fòrum hi va haver 717 usuaris actius, que van concertar entre si més de 
300 trobades presencials i van intercanviar prop de 2.000 missatges, així com un 
centenar de demandes i ofertes de col·laboració.

NETWORKING IMPULSA‘12 
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«Ritme, 
energia, 
precisió, 
elegància, 
espontaneïtat 
i improvisació.»

«Si en qualsevol punt d’aquest planeta nostre desapareix un sol bri de cultura, 

tots desapareixem una mica. La diversitat és progrés. La cultura és progrés. 

Les tradicions són progrés. Tots som progrés.»

Adrià Bauzó i Xavi Lloses han reinventat el so de la tenora, l’instrument 

català per excel·lència. Tenora 2.0 basteix un pont de col·laboració entre un 

instrument musical amb més de 150 anys d’història i la sonoritat pròpia del 

segle XXI, en un projecte desenvolupat especialment per a IMPULSA‘12.

TENORA 2.0

Tenora i producció 

de directe amb manipulació 

de bases rítmiques: Adrià Bauzó 

Teclat, piano i producció 

de directe amb manipulació 

de bases rítmiques: Xavi Lloses 

Veu: Rosa Pou 

Vibràfon: Andreu Vilar i Juanola 

Contrabaix: Joan Motera



Cada dia moren 6.000 nens a conseqüència de malalties relacionades amb la 

manca d’aigua potable. Davant d’aquest fet, a l’escola vam iniciar uns programes de voluntariat i 

de recollida de diners per poder dur l’aigua potable a llocs on no hi tenen accés. A més, formem 

terceres persones sobre la gestió eficient de l’aigua perquè multipliquin els coneixements de les 

comunitats on instal·lem pous.

No s’hi val a dir «jo només sóc un nen», «jo només sóc un jove», «jo només sóc un mestre»... 

La nostra capacitat no és limitada. Tots els inicis són bons, i en col·laboració amb altres persones 

tots som capaços de fer arribar molt lluny la nostra ajuda.

Val la pena fer voluntariat, sense deixar de banda qualsevol altre interès que puguem tenir en la 

vida. Només cal ser conscients quan trobem una passió: lluitar per aquesta passió, 
aconseguir que ens faci feliços i mirar de tenir un impacte en 
altres persones.

Ryan Hreljac

Fundador de Ryan’s Well Foundation 

«No sóc cap superheroi. Podem fer coses
extraordinàries essent normals.»



Nos Quartiers ont des Talents és una organització sense ànim de lucre que 

connecta empreses i joves llicenciats de zones en risc d’exclusió social. 

Va néixer l’any 2005 de la necessitat d’ajudar els joves procedents 
d’entorns marginals que no trobaven feina malgrat que s’havien 
format durant anys amb il·lusió i esforç.

Els joves han de complir uns requisits: han d’acumular com a mínim quatre anys 

d’estudis i presentar dificultats per trobar feina a causa de la seva procedència 

d’àrees marginals. Els mentors, d’altra banda, han d’estar en actiu i comprometre’s 

a fer servir la seva xarxa per ajudar els joves i compartir amb 
ells la seva experiència.

«Un bon mentor et pot canviar la vida.»

Kadija James

Directora General Adjunta de 
Nos Quartiers ont des Talents (París)
 

En sis anys de vida, 
l’associació ha ajudat 
13.210 joves gràcies a 
3.340 mentors, i s’ha 
assolit un percentatge 
del 75% d’ocupació. 



El vídeo mostra una actuació dels Marrecs de Salt en la qual aquest grup 

casteller puja un pilar de quatre per les escales de la catedral de Girona. 

«Torna’t a aixecar, una vegada i una altra.»

Ester Bertran

Periodista. 
Autora del vídeo Ho portem dins

El missatge que transmet és que 

«davant de l’adversitat, 
el que compta és la 
col·laboració de tots per 
aixecar-se i tirar endavant 
amb optimisme i confiança».



Abans, innovar era una acció intensiva en capital i formar-se i crear una empresa costava molts 

anys. Avui dia, un noi de catorze anys pot muntar un negoci global. Això ho canvia radicalment tot. 

És la primera vegada que els joves ensenyen als grans.

Campus Party va néixer a Màlaga el 1997. D’aleshores ençà s’ha convertit en l’esdeveniment de 

tecnologia i coneixement més gran, ja que aglutina 200.000 campuseros d’arreu del món. 

Una nova generació de persones, els geeks, ho està transformant absolutament tot. 

Els geeks estan canviant també la manera d’innovar. 

Fora de l’empresa hi ha moltes més persones que poden innovar que no pas a dins. 

Cal obrir-se, canviar la manera de pensar, buscar fora les 
solucions que no trobem a dins.

«Si pots, posa un geek o més en la teva vida.»

Paco Ragageles

Cofundador de Campus Party

 



En ple segle XXI, el lloc en el qual neixes encara determina les teves possibilitats de tenir salut. 

Aquesta manca d’equitat ofèn tota la humanitat.

L’any 2011, més de 6 milions de persones van morir al món a causa de malalties relacionades 

amb la pobresa; un 95% dels casos es va produir en països en vies de desenvolupament.

Ens trobem al bell mig de la revolució més gran de la història de l’ésser humà: durant els 

darrers 25 anys, la mitjana de longevitat ha augmentat un quart de segle, cosa que no havia 

passat els últims 10.000 anys. Ara tenim eines noves, i som la primera generació que té el 

poder real de canviar el futur dels habitants més pobres del món. 

Aquesta és una responsabilitat enorme, 
i la història ens jutjarà per això.

«Si volem avançar ràpid, val més que anem sols, però si el que volem

és arribar lluny, ho hem de fer en col·laboració  
amb científics de totes les disciplines i de diferents països.»

Pedro Alonso

Director de l’Institut 
de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) - 
CRESIB (Hospital Clínic - Universitat de Barcelona)





Taller de Scratch

Vint-i-cinc nens i nenes de cinquè de primària de l’Escola El Veïnat de 

Salt (Girona) van participar en un taller de Scratch durant el qual van crear 

junts una història interactiva. 

L’Scratch és una eina ideada pel Massachusetts 
Institute of Technology que incentiva el 
pensament creatiu dels infants i els joves. 

UdiGital.edu (UdG)

agents de canvi
creativitat tecnologia

robòtica educativa
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La col·laboració és la clau de l’èxit de Geronimo Stilton: 
74 milions de còpies venudes en 40 països. La satisfacció, més que dels resultats 

econòmics, prové del fet de saber que donem felicitat a molts nens.

Tothom col·labora en l’èxit del projecte: artistes, 
il·lustradors, impressors, distribuïdors, llibreters, etc.

Geronimo Stilton va néixer quan vaig descobrir que no podia tenir fills i vaig començar 

a fer de voluntària en hospitals amb nens malalts. Em preguntava si hi havia un 

final feliç per a la seva història i per a la meva. Tots necessitem creure 
que hi haurà un final feliç. L’únic que ens cal és una 
esperança. I vaig entendre una cosa sobre mi mateixa: era mare perquè em 

llegien molts nens, perquè hi havia una connexió entre ells i jo. 

«Tots tenim la responsabilitat d’ajudar les properes

generacions en la construcció d’un futur amb
esperança.» 

Elisabetta Dami

Autora de la col·lecció de llibres 
de Geronimo Stilton





Leticia Moreno

«Virtuosisme, sensibilitat, 
força escènica, emoció, 
coratge i passió.»

 

Des dels dotze anys ha actuat amb formacions com ara la Wiener Symphoniker, 

la Mozarteumorchester Salzburg, la hr-Sinfonieorchester de Frankfurt, la National 

Philharmonic of Russia i la majoria de les principals orquestres espanyoles. Guanyadora 

de prestigiosos concursos internacionals, ha estudiat, entre altres mestres, amb Zakhar 

Bron, a l’Escuela Superior de Música Reina Sofía i a la Musikhochschule de Colònia, i ha 

gaudit del privilegi de tenir com a mentor el gran violoncel·lista Mstislav Rostropovitx.



La Generació IMPULSA no tenim les coses 

fàcils, com tampoc no les hi han tingut 

abans altres generacions. Però el que 

sí que tenim a l’abast són les eines i la 

motivació necessàries per conquerir 
el nostre propi futur. 

És essencial perseguir els nostres propis 

somnis, costi el que costi. Junts 
farem que es converteixin 
en realitat, amb iniciativa, 
amb il·lusió, amb molt 
d’esforç i, sobretot, amb 
col·laboració.

Eduard Machado 
Sílvia Camacho
Cosmos Fowler

Estudiants de secundària

COnclusions
Necessitem esquemes 
nous per poder aprendre 
millor; un sistema capaç 

de convertir els estudiants en 

professionals amb diferents capacitats 

i talents per col·laborar i transformar 

les seves idees en acció.

Animem les empreses, els professionals 

i les organitzacions representats avui 

aquí a fer aquest pas. Perquè 
el nostre futur és també 
el futur de la generació 
sènior. 



Mai no havíem tingut tantes oportunitats 

com ara de compartir, difondre i 
accedir al coneixement.

No importen ni la nostra edat ni el nom 

de l’escola on hem estudiat. Avui dia 
fins i tot podem ensenyar 
coses als sèniors.

Si us plau, sèniors, feu que les vostres 

empreses i organitzacions estiguin obertes 

a aquesta oportunitat.

Col·laborem per fer un món 
millor! Col·laborar no és solament una 

oportunitat, sinó també un imperatiu ètic 

que hem d’afrontar com a societat.

Col·laborar, Compartir, Construir, Conviure, 

Connectar, Cooperar, Contribuir... 

per Transformar.

Necessitem ments obertes disposades 

a escoltar noves propostes i a creure-hi. 

Volem experimentar; volem 
evolucionar cap a nous 
models!

Teniu el deure i la nostra llicència per actuar 

d’una manera diferent i per convertir-nos tots 

plegats en IMPULSORS del canvi.

No us atureu. 
IMPULSA continua els 365 
dies de l’any.

IMPULSA s’ofereix a ser un 
catalitzador i un aglutinador 
d’aquest repte col·lectiu.

‘12
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Empresa
Social
Ciència i Acadèmia
Arts i Lletres
Entitat





«Joves normals que estan fent coses extraordinàries.»

Els Premis IMPULSA 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. 



Daniel Osia, de la Fundació Privada Marianao, Edgar Vinyals Rojas, Javier Agüera, Guadalupe Sabio i Leticia Moreno.  



Premi IMPULSA Empresa

Javier Agüera 

Estudiant d’enginyeria de telecomunicacions, 

Javier Agüera és el promotor principal de 

l’empresa GeeksPhone, que ja ha dissenyat i 

produït tres terminals mòbils amb marca prò-

pia. Creada quan Agüera tenia setze anys, 

GeeksPhone ha estat la primera marca euro-

pea a produir i comercialitzar un terminal amb 

la darrera versió del sistema operatiu Android 

4.0 de Google. 

Premi IMPULSA Social

Edgar Vinyals Rojas 

Estudiant d’educació social, Edgar Vinyals 

va fundar el 2009 l’Associació d’Oci Inclusiu 

Saräu, que defensa els drets de les persones 

amb discapacitat i problemes de salut mental 

i que incideix especialment en la reducció dels 

prejudicis i els estereotips socials. L’associació 

ofereix serveis d’oci a més de 50 entitats de 

Catalunya pertanyents als sectors de la disca-

pacitat intel·lectual i física i de la salut mental. 
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Premi IMPULSA Ciència i Acadèmia

Guadalupe Sabio 

Veterinària, investigadora i professora del Cen-

tro Nacional de Investigaciones Cardiovascula-

res de l’Instituto Carlos III de Madrid, ha estat 

també investigadora del Howard Hughes Me-

dical Institute de la University of Massachusetts 

(Estats Units) i del Centro Nacional de Biotec-

nología del CSIC. La seva línia de recerca prin-

cipal se centra en els mecanismes pels quals 

l’obesitat ocasiona malalties concomitants (dia-

betis, trastorns cardiovasculars i càncer).

Premi IMPULSA Arts i Lletres

Leticia Moreno  

Internacionalment aclamada per la crítica gràcies 

al seu virtuosisme i profunda força interpreta-

tiva, Leticia Moreno ha actuat des dels dotze 

anys amb formacions tan destacades com ara 

la Wiener Symphoniker, la Mozarteumorchester 

Salzburg, la hr-Sinfonieorchester de Frankfurt, 

la National Philharmonic of Russia i la majoria 

de les principals orquestres espanyoles. Gua-

nyadora de prestigiosos concursos interna-

cionals, ha estudiat, entre altres mestres, amb 

Zakhar Bron, a l’Escuela Superior de Música 

Reina Sofía i a la Musikhochschule de Colònia, 

ha estat la becada més jove de la prestigiosa 

Alexander von Humboldt Stiftung de Berlín i ha 

gaudit del privilegi de tenir com a mentor el gran 

violoncel·lista Mstislav Rostropovitx, de qui va 

rebre consell personal durant els seus últims 

anys de vida.

Premi IMPULSA Entitat

Fundació Privada Marianao

La Fundació Privada Marianao és una institució 

de base comunitària que des de l’any 1985 des-

envolupa projectes socials i educatius al servei 

de tota la comunitat, i que treballa de manera 

preferent amb persones que pateixen vulnerabi-

litat social a partir d’un model d’atenció integral i 

socialitzador. Els seus objectius generals són es-

timular el desenvolupament personal i comunitari 

i afavorir processos d’inclusió social. L’entitat té 

el seu àmbit preferent d’actuació en la realitat lo-

cal de Sant Boi de Llobregat i de la comarca del 

Baix Llobregat.



«Marxem amb ganes i energia per afrontar 

les coses d’una altra manera, d’una manera 

més positiva i constructiva; d’una 

manera més col·laborativa.»

«Ha estat un veritable plaer observar que 

les idees més prometedores començaven a 

convertir-se en fets en les converses entre uns 

i altres. No deixem que aquests diàlegs tan 

fructífers quedin només en projectes;  

fem que el futur es materialitzi 
en aquestes realitats.»

«La col·laboració entre persones, 

entre institucions, entre diferents àmbits 

de la nostra vida pública, entre joves i no 

tan joves, s’ha de convertir els propers 

anys en el catalitzador més gran de la 
transformació de la societat.»

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

Cloenda

«Quants dels joves d’aquest Auditori estan 

cridats a aportar noves idees per 

canviar o millorar el nostre present tal com 

el coneixem? Quants joves d’aquest Auditori 

estan ja dissenyant el nostre futur?»

«Estic convençut que, des d’aquesta mateixa 

tribuna, d’aquí a uns anys podré explicar que 

uns quants joves dels que sou avui aquí, els 

joves de la Generació IMPULSA, 

haureu estat capaços d’escriure una bona 

part del vostre futur. I, des de l’èxit, haureu 

ajudat els altres i tot el país.»





@MontseArtigas
No hay dinero para emprender? Atiende 
#forumimpulsa. Un magnate americano 
trae 50M para invertir en #Start-ups. Tú 
puedes ser su proyecto!

@alfredvernis
#forumimpulsa the future is CO-, 
colaborar, no egos!!!

@alexgrip
“The only difference between dreamers 
and doers is that doers are living their 
dream” #forumimpulsa

@MartaMarti21
... Positive messages get good changes 
... Great#KiranBir Sethi Co-education 
expert at#forumimpulsa !

@G_Lechuga
Passar d’una societat del coneixement 
a una societat de competències. M’hi 
apunto sens dubte! #forumimpulsa

@VictorDomFet
Ojalá mis padres oyeran esto!! 
#forumimpulsa

@SilviaPaneque
#forumimpulsa M’ agrada que 
els presents a Impulsa compartim 
importancia educacio per una societat 
mes justa i igualtat oportunitats.

@BeatrizTejeiro
inspirador, envolvente, motivador, 
émpatico, solidario, ambicioso... GENIAL 
David Risher #forumIMPULSA

@msantolaria
“there comes a time in your career 
that you decide to move from success 
to significance”  @davidrisherWR  
#forumimpulsa

@MariaVB_
Our polititians here had better listen: 
entrepreneurship education is such a 
necessary investment in our progress... 
#forumimpulsa

@Joan_Barbe
Educar ilusionant per fer noves 
generacions sense por a la innovacio i 
l’emprenedoria, el @ForumImpulsa de 
Girona es un exemple de futur

@EsteveAgusti
#forumimpulsa: no nomes es tracta 
de sumar contactes sino de multiplicar 
projectes.

@Jordi Poater
Bona representació de la @univgirona 
al #forumimpulsa entre professors, 
estudiants i voluntaris #udgent

Resum de missatges de Twitter 
emesos pels participants durant el 
Fòrum IMPULSA’12. 



@elassoj
Si quieres ir rapido ves solo. Si quieres 
llegar lejos ves acompañado. Proverbio 
africano. #ForumImpulsa

@miquelcdp
Think big, act small & collaborate 
#forumimpulsa

@Miquel_Oliva
Tant sols soc un jove, un empleat, un...
tant sols, tant sols, tant sols....abandona 
els tant sols i aprofita el teu potencial 
#forumimpulsa

@ManagersMag
antoni_flores: Jornada post 
#forumimpulsa reflexionant, interioritzant 
i gaudint de tot el rebut. Com tornar ho? 
@JosepLagares “junts camb...

@mariabatetr
Màgia, sentits, coneixement, educació, 
sentiments. Dedico un post del bloc al 
#forumimpulsa http://goo.gl/B2EvD  
Felicitats organització!

@JoanCasasC
@IuriAranda and me explaning @uwhisp 
to @davidkarp founder of @tumblr on  
#forumimpulsa

@EsteveRamoneda
As a senior I’ve got much + from 
#forumimpulsa than what I’ll be able to 
give back Thank you @JosepLagares 
@ForumIMPULSA @Maite_Esteve

@licuende
Thanks @JosepLagares for organizing 
#forumimpulsa 2012! Lots of amazing 
people, lots of interesting talks and a lot 
of fun!

@ClubEmprendeMAS
Dia despues del #forumimpulsa 
Recordamos que las buenas intenciones 
no bastan. Hacen falta acciones 
valientes, colaborativas y generosas.

@PuntCentric_ca
Dia molt productiu al #forumimpulsa 
a l’Auditori de Girona. Calen més 
#emprenedors al país.

@anna_mercade
El furur es Cooperacio Col.laboracio 
Co emprendre es el motor de canvi i ho 
ha ratificat el #forumimpulsa Fundacio 
Princep Asturias Girona

@albert_bosch
Si caiem hem d’aixecar-nos i continuar 
lluitant. Brutal aquest video d’Ester 
Bertran (@esterilla10).

@eli_blanch
S’han repartit 182,013 ebooks per 
a nens d’Àfrica. Impressionant!!!! 
#forumimpulsa

@jarbuse
“Les persones no fracassen quan cauen, 
però si fracassen quan es queden a 
terra “#emprenedoria #optimisme 
#forumimpulsa

@JosepLagares
A todos los que habéis experimentado 
el espíritu del #forumimpulsa 
COmpartidlo... Sólo así el futuro será 
vuestro!



‘12
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‘12.





Acciónatura
Associació Catalana d’Universitats Públiques
Auditori-Palau de Congressos de Girona
Cambra de Comerç de Girona
Campus Party
Càritas Diocesana de Girona
Claudefaula, barri de Santa Eugènia, Girona
Comunica
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Equipo Singular
ESADE Business School
Escola El Veïnat de Salt
Escoles d’hostaleria de les comarques de Girona
Fira de Girona
Fundació Pere Tarrés
Fundació SER.GI

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
IESE Business School
Infonomia
Interactiu
L’ARC, Taller de Música, Fundació Privada
Interprofit
Novagroup
Plant-for-the-Planet Academy
Playbrand
Restaurant El Celler de Can Roca
traslapuerta
UdiGital.edu
Universia
Universitat de Girona
Xamfrà, Centre de Música i Escena del Raval, Barcelona

Han fet possible el Fòrum IMPULSA‘12:
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Us esperem a IMPULSA



www.forumimpulsa.org
www.fpdgi.org


