




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 necessàries per a 
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 

construcció d’una societat millor i més soli-

dària, amb atenció especial als joves provinents 

d’entorns més desafavorits. En aquest sentit 

aspira 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 veri-

tables protagonistes. Joves d’edats diferents i 

d’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 emprene-

dora, l’èxit escolar dels més joves, la millora de 

la ocupabilitat i el foment de les vocacions. Re-

ferent al foment de la iniciativa emprenedora, el  

Fòrum IMPULSA ocupa un lloc central i es basa 

en el convenciment que l’actitud emprenedora, 

la creativitat i la innovació són tres factors fona-

mentals per la generació d’oportunitats per als 

joves. Els Premis IMPULSA, al seu torn, reco-

neixen el talent emprenedor en tots els vessants 

del coneixement”.

La Fundació Príncep de Girona 

es va constituir el 26 de juny del 2009 

com a resposta de la Casa Reial 

a la iniciativa de la Cambra de 

Comerç de Girona, la Caixa Girona, 

la Fundació Gala-Salvador Dalí 

i “la Caixa”, a la que s’hi han sumat 

més de 60 patrons que hi donen 

suport. El seu objectiu principal és 

el de treballar pels joves del nostre 

país en tots aquells aspectes crítics 

pel seu futur. 
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IMPULSA és un procés que la Fundació Príncep de Girona va endegar el 2010 per 

tal de descobrir quines condicions educatives, tecnològiques, 
econòmiques, polítiques i socials s’han de donar per convertir 

milers de joves inquiets en creadors de riquesa a través d’iniciatives en tots els 

camps: cientificotecnològic, empresarial i social, esportiu i artisticocultural.

El Fòrum IMPULSA pretén aglutinar 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 per fer realitat els seus 

somnis.

El Fòrum IMPULSA

Què és?



IMPULSA pretén connectar professionals amb experiència 

amb joves inquiets. Combinar l’experiència dels uns amb l’energia 

dels altres. El projecte IMPULSA catalitza la generació d’«impulsors» que puguin exer-

cir com a 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 vol generar un 

diàleg amb l’objectiu de connectar el talent ja establert amb el 

talent emergent, 

i projectar-ne el resultat final a tota la societat.

El Fòrum IMPULSA

Qui?



IMPULSA té lloc amb un innovador format neuronal en 

xarxa en el qual ponents i assistents interaccionen 

i que facilita el contacte entre tots dos grups, per tal que 

s’estableixin lligams que puguin desembocar en nous 
projectes. Durant tota una 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. 

El Fòrum IMPULSA

Com?



va tenir com a eixos centrals 

la il·lusió, 
l’educació, 
la iniciativa emprenedora 
i la transformació social.

El Fòrum IMPULSA‘11 



Les xifres del Fòrum IMPULSA‘11

1.100 inscrits al Fòrum IMPULSA 2011. 

Un 50% dels inscrits eren joves inquiets, seleccionats especialment per 

l’organització del Fòrum. El 50% restant eren professionals consolidats de tots els àmbits d’activitat.

Durant el 2011 es van detectar més de 30 projectes potencials, 

alguns de transnacionals, fruit dels contactes entre els assistents i els ponents del Fòrum IMPULSA.

Més de 7.500 joves de 14 a 23 anys van participar en l’enquesta feta a través de la xarxa social 

Tuenti. Un 44% dels enquestats es veu en el futur emprenent i dirigint el seu propi negoci; un 30% 

addicional se situa treballant en una empresa, mentre que un 8% desitja treballar com a autònom 

o freelance si rep l’educació i el suport necessaris.

Els patrons de la FPdGi van finançar 160 beques per què joves universitaris de tot 

Espanya assistissin al Fòrum i participéssin en diverses dinàmiques de creativitat amb l’objectiu 

de formular idees trencadores en els quatre àmbits del Fòrum IMPULSA’11: Il·lusionar, 
Educar, Emprendre i Transformar.

El Fòrum va ser retransmès en directe per streaming durant 10 hores.
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A través de la xarxa Universia, a més, es va retransmetre a 1.200 universitats  
de parla catalana, castellana i portuguesa d’arreu del món.

Més de 74.000 minuts de vídeo visionats durant les 10.751 visites que va rebre  
el bloc IMPULSA’11.

Més de 15.000 descàrregues de vídeos del Fòrum IMPULSA’11.

Més de 100.000 pàgines vistes del web www.forumimpulsa.org.

5.000 mencions al Fòrum IMPULSA a Twitter. 

El canal #ForumImpulsa va ser trending topic a Twitter Espanya i va arribar a més de 
4 milions de seguidors potencials. 

Els participants del Fòrum IMPULSA van rebre un exemplar del llibre Tree by Tree, 

publicat per The Plant-for-the-Planet Children Initiative. El seu fundador, Felix Finkbeiner, també va 

organitzar una «Academy» per explicar a diverses escoles gironines com es pot canviar el 
món plantant milions d’arbres a cada país.

El Fòrum IMPULSA’11 va generar un total de 96,5 tones de CO2 equivalent, segons ha calculat la 

fundació Ecología y Desarrollo a partir de les dades sobre consums energètics i desplaçaments de 

tots els participants. Aquestes emissions es van compensar amb la col·laboració en un 

projecte de generació d’energia eòlica a l’Índia i un altre de 
reforestació a la selva amazònica.
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Benvinguts a IMPULSA‘11 Poseu un jove a la vostra vida!



Poseu un jove a la vostra vida!

Aquest va ser l’eix central del Fòrum IMPULSA‘11: 
una interacció constant entre júniors i sèniors.







Quantes oportunitats perdem 

i quin potencial tan enorme 

estem desaprofitant si no fem 

una bona combinació entre l’experiència 



i la imaginació sense límits.una bona combinació entre l’experiència 



«Fa uns quants anys vaig decidir deixar de cobrar un sou per passar a 
pagar-ne uns quants. Em vaig fer emprenedor, i quan buscava diners per 
finançar l’empresa, una persona molt intel·ligent em va preguntar si ens 
faríem rics. Jo vaig contestar: “Rics, en què?”.» 

A IMPULSA s’ha parlat d’il·lusió, de passió i de transformació, 

des del convenciment que tenim una missió:

El missatge del Fòrum als sèniors és que és absurd no utilitzar el talent dels joves. 
No és només una qüestió de responsabilitat, sinó també d’eficiència. 

Hem de plantejar l’educació dels joves a base de reptes de la vida 
real, i donar-los les eines necessàries per superar-los.

Alfons Cornella, 
president i fundador
d’Infonomia



TALLER
Un grup d’alumnes de primària de Girona 
va participar en un taller de creativitat per 
definir com ha de ser l’escola en el futur. 
Amb diversos recursos plàstics, els nens i 
les nenes van plasmar els seus conceptes 
i idees sobre com es pot millorar el seu 
entorn educatiu i l’experiència d’aprendre.

Conclusions

«Dissenyem l’escola del futur»

Els infants no diferencien entre la vida fora de l’escola i dins de l’escola; 

tot és susceptible de ser après. 

Integren espais rurals i urbans i creen nous àmbits d’aprenentatge.

Volen fer de l’escola un element molt més obert i participatiu.

Donen molta importància a l’experiència vivencial. 
Es preocupen per com s’han de finançar les activitats de l’escola o què cal fer perquè 

sigui més sostenible.

Demanen més proximitat a la natura (tenir hort, arbres, animals de 

granja, peixos, etc.) com a element d’aprenentatge.



El món mai no ha estat fàcil. 

L’angoixa d’emprendre un projecte ha estat sempre molt gran. 

Però ara tenim més instruments. Després de cada muntanya ve una vall i, 
llavors, una altra muntanya. No hem de parar mai.  
El món actual és molt més complex, però disposem d’instruments fascinants.

«Els que ara som adults volíem 
canviar el món, però ens faltaven 
eines per fer-ho. Aquesta generació 
de joves té actualment les millors 
eines al seu abast, i és la que 
canviarà realment el món. 

Però no es pot canviar el món 
sense canviar-ne les regles i, 
sobretot, els valors que ens guien.»

Tariq Krim, 
emprenedor 
i fundador de 
Netvibes i Jolicloud



En aquest Fòrum no podem deixar de parlar 
del fenomen del descontentament social 

de sobte ha aparegut, d’una manera molt clara, la intel·ligència col·lectiva. 

«Jo sóc un indignat educatiu. 
És indecent no donar al nostre 
jovent el sistema educatiu que es 
mereix. La riquesa de les nacions 
és el talent i la nostra nova frontera 
educativa és originar talent, una 
intel·ligència pràctica que aporti 
solucions amb la tenacitat suficient. 

El Fòrum IMPULSA és una festa de la intel·ligència pràctica.»

José Antonio Marina, 
investigador sobre 
educació i fundador de la 
Universidad de Padres



La paraula màgica del Fòrum IMPULSA’11 és il·lusió, però també, 

i sobretot, projecte. Tot això va de projectes. Les coses s’han d’executar. 

Els protagonistes som tots nosaltres. Ets protagonista si trobes el 
teu nord, si trobes allò que t’interessa. En Felix és protagonista 

perquè planta arbres i fa que milers de nens també en plantin.

«Els nens som el futur, però si no tenim futur, què 
ens queda? Els adults sabeu quins són els problemes que 
amenacen el planeta i passeu anys i panys parlant de les 
solucions, però, per què hi ha tan poca acció? 

No ens digueu que necessiteu 
més temps. 

Felix Finkbeiner, 
fundador de 
The Plant-for-the-Planet 
Children Initiative



Deixeu de parlar i comenceu a plantar!» 



«És la primera vegada que una generació 
viu menys que la generació anterior,  
i a tot el món hi ha centenars de milers de nens 
que pateixen obesitat. Necessitem la implicació 
de tothom per millorar aquesta situació. 

La nostra actitud ha de ser no creure’ns mai que ja hem fet prou. 
Sempre hem de voler fer més. 

Això és el que ens IMPULSA.» 

Magnus Scheving 
atleta, emprenedor, 
escriptor i productor 
de la sèrie de televisió 
Lazy Town

En Magnus és protagonista perquè fa que 

milers de nens tinguin 
millors hàbits de salut.
 





«Si hi ha una realitat social que no ens agrada, 
hem de lluitar per arreglar-la. Estem acostumats a 
queixar-nos del món, a criticar-lo, però si pensem que el 
volem canviar, hem de començar per nosaltres mateixos. 

«Quan vaig muntar l’organització Sonrisas de Bombay 
no vaig pensar que fos un heroi, sinó que feia un exercici 
d’humanitat, que és el que ha d’aportar justícia al món.»

Jaume Sanllorente, 
periodista, escriptor 
i director de Sonrisas 
de Bombay

Què hem fet avui per millorar el món en el qual vivim?» 

Jaume Sanllorente és protagonista perquè 

dirigeix un orfenat a Bombai.



Als joves: «El món us necessita, fins i tot abans que 
adquiriu molta experiència. Per transformar la societat, 
el talent, la passió i la determinació de la gent jove són 
més importants que no pas l’experiència. Us animo 
a canalitzar la vostra energia per resoldre els 
problemes del món. 

Són problemes difícils i que 
requereixen temps, així que 
espero que comenceu aviat.»

En un món amb multiplicitat d’estímuls resulta difícil concentrar-se. 

La felicitat consisteix precisament a concentrar-se en alguna cosa.

Com podem ser feliços en un entorn amb tants estímuls? 
La «resposta IMPULSA» és que has d’utilitzar els estímuls que tens al teu voltant 

per convertir-los en un projecte en el qual puguis concentrar la teva passió. 

Wendy Kopp, 
cofundadora i CEO 
de Teach For America 
i de Teach For All

Jaume Sanllorente és protagonista perquè 

dirigeix un orfenat a Bombai.





«Avui hem comprovat al Fòrum que els somnis es 
poden convertir en realitat i que podem crear futur 
amb la il·lusió com a arma fonamental.» 

«Tots vosaltres formeu part, des d’avui, del que a la 
Fundació ens agrada denominar Generació IMPULSA. 
Amb la vostra complicitat i suport, aquesta generació 
creixerà dia a dia, amb cada activitat, amb cada 
Fòrum, amb cada Premi. Amb la vostra complicitat, 

la Generació IMPULSA 
transformarà el món.»
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«De petita treballava al restaurant xinès dels meus 
pares, i això em va ensenyar a tenir presents els 

valors de l’esforç, la constància i el sacrifici. 
Després vaig voler estudiar, perquè jo volia volar 
i l’educació em permetria fer-ho! 

Sóc jove, tinc molta ingenuïtat i, per això, crec que tot és possible. 

Emprendre el teu propi projecte 
és el millor màster que pots 
fer en la vida.»

Jiajia Wang Liu, 
emprenedora 
i fundadora de 
Jiajia Edicions

Jiajia és protagonista perquè 

ha creat un projecte editorial



Una composició artística júnior/sènior que 
desprèn il·lusió en totes les seves notes: 
la cantant, trompetista i saxofonista Andrea Motis 

i els també músics Eva Fernández, Iscle Datzira, 

Josep Traver i Esteve Pi, sota la batuta de Joan 

Chamorro, director de la Sant Andreu Jazz Band.

Andrea Motis, 
cantant, trompetista 
i saxofonista de jazz





Cor de Teatre 
no és pròpiament un grup 

vocal ni una formació teatral, 

sinó totes dues coses alhora.

COR DE 
TEATRE,
grup vocal 
i teatral

IMPULSA va voler apostar 

per aquesta jove companyia, 

convertida ja en un referent per la seva 

capacitat de generar il·lusió amb 

originalitat, ritme, expressivitat i 

força visual. 



Durant les setmanes prèvies al Fòrum IMPULSA, dotze joves amb idees i somnis 

van conversar amb professionals amb experiència de tots els 

àmbits. Uns i altres van parlar sobre allò que els il·lusiona i allò que no, sobre el que els ofereix 

o no el sistema educatiu i sobre què cal fer per ser més emprenedors i 

acabar transformant la societat en benefici del progrés de tots. 

Fruit d’aquestes converses és el llibre Links, que es va entregar a tots els assistents al Fòrum.

LINKS

IL.LUSIONAR.  AntonellA BrogliA - Agnese grossi. José MAnuel lArA - lAiA rAMió. FrAncisco MArtín FríAs - rAFAel cAno

EDUCAR.  AnABel cArrillo - MAríA isABel AMo - FrAncisco JAvier Burón. gregorio luri - cAMil Piqué. JAvier lóPez- roMán iglesiAs

EMPRENDRE.  senén BArro - sAúl Beceiro. JAuMe PAgès - BAltAsAr lóPez. seBAstián escArrer - Jorge serrAno - JAuMe MAteu

TRANSFORMAR.  toni segArrA - cArlos cAsAs. MAriAn Puig - AlexAndrA Hors FAges. cristóBAl colón - MercHe gArcíA





Sobre l’escenari es van presentar quatre parelles, 

escollides perquè materialitzen la il·lusió, l’educació, 

la iniciativa emprenedora i la transformació 

en la seva tasca diària. Fruit d’aquestes trobades van ser unes converses 

estimuladores que júniors i sèniors van compartir amb tots els assistents al 

Fòrum IMPULSA’11. 



júnior  èniors



Barrabés-Mas de Xaxars

Teresa 
Mas de Xaxars, 
biòloga i esportista 
professional

Carlos 
Barrabés, 
President Barrabés 
Internet i Fundador 
Barrabes.com «La il·lusió és, probablement, 

el lubricant de la vida.»

«A mi, el que més em motiva a canviar el món és que 

realment el podem canviar!»

«La il·lusió és el que 
mou el món. Es contagia, és 
com si tiressis una pedra dins l’aigua: 
va creant ones expansives que afecten 

primer el teu cercle més proper i que, de 

mica en mica, arriben a tota la societat.»



«Les persones millorem a mesura que ens relacionem amb els altres. 

Cada ésser humà és un regal potencial 
per als altres. 
L’educació i l’aprenentatge permeten que aquest regal tingui un valor cada vegada més gran.»

«Hi ha un error en la universalitat de l’educació, ja que 

crea una falsa situació de seguretat que explota quan 

xoques amb la realitat. Hem de donar respostes noves. 

Cal incorporar l’educació de la 
sensibilitat.»

Jordi Canals, 
IESE

Cristina Segura, 
artista plàstica

Canals-Segura

«L’educació que he rebut m’ha aportat moltes coses, però també m’ha deixat moltes 

carències. Quan entrem en una dinàmica de necessitar més i més títols, 
l’educació que rebem és insuficient.»



Monzón-Latorre

Javier Monzón, 
President Indra

Adrian Latorre, 
El Androide Libre

«Tenim la generació més formada de joves, però els hem format per a 

una cosa que no ens serveix prou. La universitat ha d’ensenyar coneixements, 

però també les habilitats i les actituds necessàries per ser emprenedors. 

Ens ha d’ensenyar a ser més creatius, 
a fer que les coses passin com les imaginem.»

«Què entenem per una persona 
inquieta? Algú que té la necessitat de fer 

una cosa diferent a partir de l’observació 

de la realitat. Una persona inquieta no és 

un emprenedor, però quasi.

Per arribar a ser emprenedor ha de creuar 

una línia fina; s’ha d’arriscar i 
ha de tirar endavant un 
projecte.»  



“Qui mira cap a dins, somia; i qui mira cap a fora, 
es desperta” (C. G. Jung).

«Per transformar, hem de partir d’un cert 

inconformisme. I cal tenir la valentia de 
posar-se a treballar.»

«La transformació és un viatge. Ens transformem 
nosaltres mateixos i transformem l’entorn al nostre voltant. 

Necessitem una cultura més 
permissiva amb la gent que vol 
somiar.» 

«Hem de prendre decisions amb coratge i 

hem d’estar preparats per al fracàs. 
Però cal que no perdem de vista el nostre 
objectiu. Dels errors en podem aprendre, 
hem de saber-los manejar. I també 

hem de ser conscients 
de les nostres pròpies 
limitacions.»

Brosa-Mateos

Carlota Mateos, 
Cofundadora de 
Rusticae

Albert Brosa, 
Periodista i director 
Olot TV



«A la FPdGi creiem fermament en el valor de compartir: 
quatre parelles de joves i no tan joves ho han fet avui 
aquí, compartir i conversar, com moltes més parelles 
durant els mesos previs al Fòrum. 



«A la FPdGi creiem fermament en el 
valor de compartir: quatre parelles 
de joves i no tan joves ho han fet avui 
aquí, compartir i conversar, 
com moltes més parelles durant els 
mesos previs al Fòrum. 

L’audàcia i l’experiència, unides per al canvi. Les 
paraules de Mireia Seguí, estudiant de la Universitat 
de Girona, ens han confirmat el valor d’aquesta 
unió. Les idees sorgides d’aquestes trobades 
marcaran, sense cap mena de dubte, 
els valors d’IMPULSA, que des de la Fundació ens 
proposem de portar fins allà on puguem arribar.»
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IMPULSA també té com a objectiu estimular l’emprenedoria. 

«Missió Cos Humà»TALLER
DE ROBÒTICA

150 joves de vuit centres 
educatius de les comarques de Girona 
van aprendre a construir i programar un 
robot valent-se de l’enginy, el treball en 
equip i l’esperit de superació. Sense cap 
tipus de coneixement previ en la matèria, 
els joves van aprendre a construir un 
robot i a programar-lo per dur a terme la 
missió que se’ls havia assignat: salvar un 
pacient abans que no se li acabés l’oxigen 
mitjançant la construcció, la programació 
i la posada en marxa de nanorobots 
comandats de manera remota des d’un 
centre d’operacions. 

Conclusions



Jon Dudas, 
president de FIRST® 
(For Inspiration and 
Recognition of Science 
and Technology) 

«Els nens ja practiquen la innovació per si mateixos, 
però cal que els donem l’oportunitat de desenvolupar-la. 

Volem canviar la cultura per ajudar a la promoció de les carreres 

científiques. L’objectiu és que els estudiants admirin els 
enginyers, els científics, etc. igual com s’admira els esportistes, 

els cantants i els actors.»

Hem d’inspirar els joves. I aquest és el propòsit de FIRST. IMPULSA també té com a objectiu estimular l’emprenedoria. 



Per aprendre a anar en bicicleta cal practicar 
i, si t’hi vols dedicar, t’has d’entrenar tota la vida. 
I un cop en saps, en saps per a tota la vida. 

El mateix passa amb emprendre.»  

José Manuel 
Pérez “Pericles”, 
impulsor del projecte 
Valnalón i emprenedor 
social Ashoka

«Cristòfor Colom no anava a 
Amèrica: se la va trobar pel camí. 

Jo tirava per l’educació emprenedora, però, de fet, 
vaig topar amb una educació per a la vida. 



«Des de The Founder Institute ajudem gent 
apassionada per una idea en el procés de 
llançament d’una companyia que tingui 
sentit i que sigui sostenible. 

L’institut està dirigit per 
fundadors i té per objectiu ajudar 
altres fundadors.» 

Adeo Ressi, 
fundador de 
the Founder Institute



1r repte: no parlem d’indignats, sinó d’in-dignificar. 

Hem d’aconseguir dignificar l’emprenedoria: 

com podem fer que els més inquiets a l’escola no siguin estigmatitzats?

2n repte: com podem mostrar l’emoció de l’emprenedor? 

Com hem de trencar la idea que l’emprenedor és una persona dura? 

Volem parlar d’apassionats.

3r repte: volem que milers de professors del país es converteixin en 

emprenedors educatius. 

La Fundación Telefónica  ja ha iniciat un projecte en aquest sentit.

4t repte: com podem ajudar els joves a trobar el nord? 

Mitjançant mentors i dedicant més temps als nostres fills.

5è repte: com podem fer que la il·lusió compti en el currículum de 

la mateixa manera que ho fa l’aprenentatge?

Des del  Fòrum 
IMPULSA’11, 

volem assolir un macrorepte: 

joves de la sala, ajudeu-nos. 

En comptes de dir coses, 

fem-les!



TALLER
160 joves universitaris de 
tot Espanya van participar en diverses 
dinàmiques de creativitat amb l’objectiu de 
formular idees trencadores en els quatre 
àmbits del Fòrum IMPULSA’11: Il·lusionar, 
Educar, Emprendre i Transformar. 
Els participants van generar i seleccionar 
les millors idees entre les 500 propostes 
registrades. A més, els patrons de la 
Fundació van donar un total de 160 beques 
perquè tots els joves interessats poguessin 
participar en el Fòrum IMPULSA’11.

Creativitat amb universitaris

Quin és l’arquetip de persona capaç de transformar?

Einstein al cervell, Martin Luther King al cor, 

una mà de Gandhi, una altra de Mozart, el cos de Nelson 
Mandela, les cames de Michael Jackson i els peus de 

Neil Armstrong.

Com podríem augmentar la demanda de formació en 
emprenedoria?

Hem de fer canvis en la metodologia i els models d’aprenentatge. Necessitem valorar les 

aptituds i no només el coneixement, formar els formadors perquè transmetin la inquietud 

emprenedora durant tot el procés educatiu i facilitar la interacció entre diferents disciplines.

Quin seria el millor mecanisme per formar els 
emprenedors?

Fer perdre la por de fracassar i ensenyar a respectar les idees i les opinions dels altres. 

I també fomentar el coneixement pràctic des de molt abans d’arribar a la universitat, per tal 

de canviar la imatge que la societat té dels emprenedors.



«Vivim en una societat absolutament 
materialista, on predomina la quantitat sobre 
la qualitat i amb uns models de felicitat erronis. 
Una societat basada en un gran individualisme, 
en què tot justifica l’ús de tot tipus de mitjans.»

«Hem d’emprendre i caminar des de l’autocrítica, 
des de la humilitat i, sobretot, des del 
desenvolupament de la sensibilitat.»

En paraules d’Inma Shara, aquí no val tot. 

El sentit de la vida és una 
vida amb sentit.

«Cal crear i recuperar una societat amb oportunitats, 
que recordi el que és escoltar, i no només sentir.»

Inma Shara, 
directora d’orquestra 
i fundadora de 
«La Isla de los Sonidos»



«El creixement de qualsevol país té a veure, sobretot, 
amb un factor: la rapidesa a iniciar noves empreses.

Com podem aconseguir nous emprenedors? 

Moltes empreses comencen amb una sola persona que 
té una idea i que hi consagra la seva carrera.»

«Els emprenedors fan tres coses: 
aporten una cosa nova, creen llocs de treball 
i contribueixen al benestar de la societat. 

El canvi consisteix a deixar de pensar en un mateix 

i començar a pensar en nosaltres.

Hem de mostrar als nens que 
un altre futur és possible.»

Carl J. Schramm, 
president i CEO de 
The Kauffman Foundation 



Estudi elaborat per encàrrec de la FPdGi 

a partir de l’anàlisi d’enquestes a experts i a 

més de 7.000 joves, així com per mitjà d’una 

recerca exhaustiva en llibres, memòries, 

articles acadèmics i tesis doctorals. Luisa Alemany, 
professora de Finances 
per a Emprenedors i 
directora de l’ESADE 
Entrepreneurship 
Institute



Quin nivell d’iniciativa 
emprenedora té Espanya?

A Espanya, la majoria dels joves prefereix l’ocu-

pació per davant de l’autoocupació, opció que 

enregistra una xifra molt inferior a la d’altres  

països de l’entorn.

Només un 5-7% de les persones en edat 

d’emprendre a Espanya són emprenedors. 

D’aquest percentatge, un 50% són joves de 

18 a 34 anys.

A Espanya es decideix emprendre més per ne-

cessitat (un 60%) que per oportunitat (un 40%).

Només 2 de cada 10 espanyols es consideren 

creatius, encara que entre els joves aquesta 

xifra augmenta en 2 punts.

Només un 12% dels enquestats considera que 

s’arrisca. Aquest percentatge tan baix es deu 

a la por de fracassar.

8 de cada 10 persones consultades conside-

ren que la seva vida està determinada per les 

accions d’altres persones o per causes ex-

ternes, i no per la pròpia iniciativa. Només un 

27% dels joves espanyols se sent preparat per 

emprendre.

Els factors clau d’aquesta manca d’iniciativa 

emprenedora entre els joves són la cultura i els 

valors, l’educació, el finançament i els tràmits 

administratius.

C + € = E²

Una cultura que es fa canviar amb 
educació + finançament = E² 
(Una Espanya que emprèn).

«Necessitem canviar 
els valors i la cultura 
des de la família i des 
de l’escola. Necessitem 
valors que incentivin la 
iniciativa, que acceptin 
el fracàs i que entenguin 
l’important paper 
de l’emprenedor 
en la societat.»

Conclusions del Llibre Blanc de la 
Iniciativa Emprenedora a Espanya



Tots els sistemes acostumen a generar una immunitat, a eliminar els canvis amb anticossos. 

La transformació de la societat no es produirà des de l’statu quo, sinó des de la perifèria, 

des de l’entorn, des de múltiples coses que no són al centre. 

A IMPULSA’11 hem sentit propostes radicals, com ara la de 
David Berry de transformar l’energia solar en nutrient. 

Ser radical avui és ser normal

«Quan vaig començar a emprendre vaig intentar 
descobrir què hi havia en aquest encreuament entre 
la tecnologia i la resolució de problemes reals. 

Es tracta d’explorar tot allò que és possible 
sense fixar-nos límits. 

Per exemple, pensar en com podem garantir la nutrició mundial. 
I si poguéssim crear uns nutrients purs, que no depenguessin 
de l’aigua potable ni de la terra cultivable, i fer-ho a un cost baix, 

per evitar que milions de persones passin gana?

David Berry, 
soci de Flagship 
Ventures



I si redissenyéssim el món del combustible, 

perquè sigui barat i orgànic? 
I si reprograméssim la manera com es reprodueixen les cèl·lules, 

per canviar la realitat del càncer?»



“Els emprenedors treballem moltíssim, però hem d’apassionar-nos i gaudir 
amb el nostre projecte. Cal entendre l’empresa com un joc. 

Cal entendre fins i tot la vida com un joc. 

Quan juguem som molt més creatius i podem aconseguir 
qualsevol cosa que ens proposem.”

“Cal somiar en gran, cal pensar que pots 
canviar el món, o que pots millorar la vida dels 
teus clients o dels teus usuaris, que en definitiva, 
és una bona manera de canviar el món. 
Cal somiar i creure que tot és possible. 

Cal tenir una actitud mental 
positiva i arriscar-se. 

Tots hem de sortir de la nostra zona de confort.”

 

Xavier Verdaguer, 
fundador 
d’Innovalley Inc.



El futur és un futur de somnis fets realitat. Un futur que és 

producte de la unió entre «eficiència» i «diferència». 

I això requereix combinar l’experiència dels sèniors 

amb la passió dels júniors (i a l’inrevés). Cal crear les 

condicions adequades perquè sèniors i júniors puguin unir les 

seves forces. 

Necessitem més espais perquè els inquiets 
amb i sense corbata es puguin trobar. 

Si el que se suma és passió i experiència, en un entorn obert en 

què es valorin les idees i l’esforç, el resultat serà el que vulguem: 

3, 1.000 o 100.000. Sumem, doncs! Multipliquem imaginació per 

experiència, i fem-ho massivament.» (Alfons Cornella)

1+1 
ja no 

sumen 
2

IMPULSA‘11



«Estem preparats i tenim a l’abast més possibilitats 

de formar-nos que mai. Tenim idees, però ens 

manquen oportunitats per explicar-les com hem fet 

avui i aquí al Fòrum IMPULSA. També tenim 
somnis de futur. El que ens cal són eines i 

vies per fer-los realitat.»

 

IMPULSA‘11. CONCLUSIONS

GENERACIÓ 
IMPULSA!»

«No som una generació perduda, som la

Mireia Seguí, 
estudiant de la UdG 



«Perquè ara és el moment d’entusiasmar-se; d’il·lusionar-se i de 

crear les condicions perquè això sigui una realitat. Amb aquesta 

contundència, els nostres joves ens demanen l’oportunitat de ser 

proactius, de defugir la passivitat i poder ajudar així a transformar 

el món; ens exigeixen que els donem veu per ser escoltats i eines 

per tenir ocasió de construir el seu propi futur. 

Il·lusionar per
Educar per
Empendre és 
igual a Transformar

IMPULSA‘11

Aquestes són les quatre 

variables de la 

Fórmula IMPULSA: 

(Josep Lagares, 

president del comitè organitzador 

del Fòrum IMPULSA)



«Tantes idees, incloses totes en una síntesi visual 
que ens permet també ordenar el nostre pensament. 
Tants moments d’interacció que espero que ens permetin 
a tots, joves i no tan joves, tornar carregats d’idees, 
de projectes, de preguntes i, per què no?, 
també d’algunes respostes.»



«Espero que els empresaris, acadèmics, 
professionals, educadors, científics i servidors 
públics presents hàgiu gaudit —i us quedi 
l’empremta— de l’energia transformadora que els 
nostres joves us han transmès. Us necessiten: 
ajudem-los a encarrilar i orientar aquesta energia 
perquè desenvolupin tot el seu potencial.»
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@tariqkrim
Tariq KRIM

Speaking this afternoon at the 
#forumimpulsa in Girona yfrog.com/
h455gbcaj Reporta este archivo
YFrog

22 de jun vía Twitter for iPad

@annaputxi 
Anna Puig

El fracàs és un aprenentatge positiu per 
seguir avançant #forumimpulsa

22 de jun vía Twitter for iPhone

@carlosbarrabes
Carlos Barrabes

Teresa mas de xaxars una muchacha del 
futuro en #forumimpulsa luego charlamos

22 de jun vía UberSocial

@jmiguelcorbillo 
José Miguel Corbillo

pq ninguna tv publica retransmite 
#forumimpulsa , es que aun no nos 
queremos enterar lo importante que es la 
empreduria.. Pues por streaming

22 de jun vía Twitter for iPad

@iniciador
Iniciador

#forumimpulsa @iniciador Viéndolo por 
streaming bit.ly/lQmwme

22 de jun vía web

@annaputxi 
Anna Puig

Qui sembra innovació recull progrés. Carl 
J. Schramm #forumimpulsa

22 de jun vía Twitter for iPhone

@piscitelli
Alejandro Piscitelli

RT @acornella: 0334 Quién debe liderar 
el cambio educativo? La sociedad civil, 
todos #forumimpulsa #1a1Sarmiento

22 de jun vía TweetDeck

@SocialBro
SocialBro App

If you are in the #forumimpulsa look for @
javierburon, co-founder of socialbro.com!

22 de jun vía TweetDeck

Resum de missatges de Twitter 
emesos pels participants durant el 
Fòrum IMPULSA’11. 



@educarC
educarC

Forum Impulsa apuesta por la educación 
y la emprendeduría. Los Príncipes 
entregan Premios a jóvenes http://j.mp/
mldfbR http://j.mp/mSglld

24 de jun vía web

@manelsarasa
Manel Sarasa

@JosepLagares tot el que sento del 
#forumimpulsa es fantastic. Felicitats i 
gracies per ajudar a refundar la cultura 
emprenedora del pais!

23 de jun vía Twitter for iPhone

@nadeia
nadeia

Què?? RT @miquelduran: El Príncp de 
Girona parla en tres llengües, primer en 
català, després en anglès . Exemple a 
seguir a la Universitat?

22 de jun vía Twitter for iPhone

 
@amiau93 
Ana M.M

Una pasada Felix Finkbeiner! Un crack de 
14 años que acaba d hablar delante de 
cientas d personas en el #forumimpulsa

22 de jun vía Twitter for BlackBerry®

@annaputxi 
Anna Puig

La millor manera de predir el futur és 
inventar-lo. Ningú t’ha de dir com fer una 
cosa. Tariq Krim #forumimpulsa

22 de jun vía Twitter for iPhone

@agenciaacn
ACN

El príncep diu que “no són moments per 
a la divisió” i demana lluitar perquè no 
s’instal·li el “desànim” http://ow.ly/5o4A2 
#forumimpulsa

22 de jun vía HootSuite

@jordipoater
Jordi Poater

El Príncep inaugura el #forumimpulsa 
amb discurs motivador als joves 
convidant-los a un aprenentatge recíproc 
amb gent experiència

22 de jun vía Twitter for iPhone

@univgirona
Universitat Girona

“@jordipoater: La Mireia reclama més 
classes en anglès per obrir les portes del 
món. #forumimpulsa”

22 de jun vía Twitter for iPhone

@JosepLagares
Josep Lagares

La Generació IMPULSA: bon article 
de @albertbrosa a ARA GIRONA bit.ly/
kGWEWg #forumimpulsa

30 de jun vía web



Premis IMPULSA’11

Convocats anualment amb l’objectiu de fomentar la iniciativa, 

la investigació, la creativitat i la solidaritat,  

els Premis IMPULSA reconeixen el talent de joves emprenedors en 

els quatre àmbits en què la Fundació desenvolupa la seva activitat: 

social, cientifico-acadèmic, cultural-esportiu 

i empresarial.



Pere Barri

Romain Quidant

Borja Bagunyà

Marc Bonavia

Fundación Balia

Premis IMPULSA’11



Pere Barri

Premi IMPULSA 
Social,
 
pel seu compromís 
amb una iniciativa 
mèdica i social pionera 
a Espanya.

Romain Quidant

Premi IMPULSA 
Ciència i Acadèmia,
 
per la seva trajectòria 
investigadora en la lluita 
contra el càncer.

Borja Bagunyà

Premi IMPULSA 
Cultura i Esports,
 
pel seu talent en la 
creació literària.

Marc Bonavia

Premi IMPULSA 
Empresa, 

per ser un exemple
d’iniciativa empresarial.

Fundación Balia

Premi IMPULSA 
a una Entitat,
 
per la seva aposta a 
favor de la inclusió de 
nens i joves en risc 
d’exclusió social.

Pau Garcia-Milà

Premi IMPULSA 
2010 a la iniciativa 
empresarial

«El fre més 
important que 
hi ha en la vida 
és la por d’agafar 
el camí difícil. 
Mai no seràs més 
jove del que ets 
avui; per tant, avui 
és el millor dia per 
començar alguna 
cosa, i aquesta és 
la millor victòria.»

Premis IMPULSA’11



Us esperem a IMPULSA



La Fundació Príncep 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 realització del Fòrum IMPULSA’11.










