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JOVES REFERENTS 



 
 

Sempre amb 

els joves 

Els nostres joves tenen una gran responsabilitat. El 
món està canviant a un ritme accelerat, i les incer-
teses són cada vegada més grans. La Fundació 
Princesa de Girona neix el 2009 amb l’objectiu de 
dotar els joves de les eines necessàries per afrontar 
aquests desafiaments. Juntament amb destacades 
organitzacions del país, des de la Fundació treba-
llem perquè puguin construir un futur millor per a 
ells i per a la societat en què viuen. 

Sota la presidència d’honor que S. M. el Rei Felip 
VI exerceix en nom de la seva filla, S. A. R. la Prin-
cesa d’Astúries i de Girona, i amb gairebé 90 pa-
trons que representen algunes de les principals em-
preses del país, la FPdGi aspira a ser un referent a 
escala estatal en el suport als joves en el seu 
desenvolupament professional i personal, un 
objectiu que es concreta en tres àrees d’acció: 

> Promoure la visibilitat dels joves, donant-los 
veu i presència social, a través del programa 
de Premis FPdGi, que persegueix detectar RE-
FERENTS amb talent que puguin ser models 
contemporanis d’altres joves.

> Contribuir a millorar l’ocupabilitat dels joves 
amb el programa «Rescatadors de talent», fo-
mentar les seves aptituds per al lideratge i pro-
porcionar-los eines i recursos per al seu desen-
volupament professional.

> Impulsar —des de l’àrea d’innovació educa-
tiva— joves mestres per a la societat del futur, 
des del present, a través de diferents iniciatives 
basades en la formació i el desenvolupament 
competencial, l’experiència (Expedicions Pe-
dagògiques) o el reconeixement (Premi Escola 
de l’Any de la FPdGi).

10 anys 

en xifres 

55 
premiats 

87 
patrons 

150 
col·laboracions estratègiques 

200 
experts 

500 
Ponents en activitats 

1.000 
mentors (directius) 

3.000 
docents formats 

7.000 
joves en programes de desenvolupament 
professional 

90.000 
alumnes en projectes educatius 

100.000 
persones (audiència directa) en actes 



 «Premiats 

i escoles» 

La Fundació Princesa de Girona posa en marxa 
una nova edició de «Premiats i escoles», un cicle 
de xerrades inspiradores i pràctiques que apropa 
els alumnes al món laboral des de la perspectiva de 
joves que destaquen en les seves professions i que 
han estat reconeguts amb el Premi Fundació Prin-
cesa de Girona. 

Seran 50 minuts intensos per conèixer l’experiència 
d’un referent jove i contemporani que aportarà 
claus pràctiques als alumnes del centre educatiu, 
contribuint a despertar les seves vocacions i aju-
dant-los a escollir un futur professional. El pro-
grama és totalment gratuït i es dirigeix a centres 
educatius de tot Espanya. 

En un mercat laboral canviant, l’orientació vocaci-
onal i professional és més necessària que mai per 
descobrir a les noves generacions professions que 
encara no existeixen. Per això, intentem inspirar els 
estudiants compartint amb ells les històries d’èxit 
dels nostres premiats. L’enginyer José Miguel 
Bermúdez, que vol revolucionar el transport marí-
tim, l’emprenedor social Mohamed El Amrani o la 
investigadora Sílvia Osuna, que utilitza la química 
computacional per contribuir a l’abaratiment dels 
medicaments, són alguns dels noms propis 
d’aquest cicle de xerrades. 

Els premiats de la Fundació Princesa de Girona re-
presenten una nova generació de joves inquiets, 
emprenedors i innovadors que demostren inquietud 
per construir un món més just en un entorn globa-
litzat i que tenen la capacitat d’assumir riscos i la 
motivació necessària per induir canvis en la socie-
tat. Joves que són un model inspirador per a altres 
joves i una referència en valors socials i comporta-
ment ètic. 

Trobades als 

centres educatius 

Aquest cicle de xerrades gratuït es dirigeix a insti-
tuts de secundària, FP i batxillerat de tot Espanya. 
Es recomana programar les conferències com a ac-
tivitats d’orientació vocacional per a alumnes de 4t 
d’ESO, 1r de batxillerat o cicles formatius de 
grau superior que els mateixos centres educatius 
organitzin. En el cas dels alumnes de batxillerat, el 
cicle de xerrades també podria ser adequat per ori-
entar-los en l’elaboració de treballs de recerca. To-
tes les xerrades ofertes en el dossier es faran 
de manera virtual a través de videoconferència. 

Participa en 

el projecte 

Per participar en el projecte, pots contactar amb la 
Fundació Princesa de Girona a través del formu-
lari de sol·licitud disponible en cada fitxa o per 
telèfon, trucant al 972 410 400.  



 
 

«L’energia és futur» 
La música ha marcat la trajectòria d’Andrés 
Salado. Encara que va començar estudiant 
violí, molt aviat es va adonar que la seva veri-
table passió era la percussió. Avui és un dels 
directors d’orquestra més reconeguts del 
país. Ha dirigit formacions com el Diverti-
mento Ensemble, la Simfònica de Porto i les 
orquestres joves d’Extremadura, Madrid i Ga-
lícia, entre altres, i actualment és el director 
titular i artístic de l’Orquestra d’Extremadura. 

La seva faceta més televisiva li va arribar a 
través del programa Prodigios de RTVE, en 
el qual participa com a jurat i on ajuda a des-
cobrir el talent de nens d’entre set i setze anys 
en cant, instrument i dansa clàssica. 

En aquesta xerrada, l’Andrés ajudarà els 
alumnes a entendre que tots «som ener-
gia». Per a aquest director d’orquestra, la 
gestió de la nostra pròpia energia és clau per 
orientar un futur laboral i personal d’èxit basat 
en el respecte, la informació, la intel·ligència 
emocional i l’empatia.
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BIOGRAFIA 
— 

Es va titular en percussió al Reial 
Conservatori Superior de Música de 
Madrid i es va formar en direcció 
amb Miguel Romea, Peter Rundell, 
Jorma Panula, Sandro Gorli, Peter 
Gülke, Péter Eötvös i A. Ros-Marbà. 
Ha estat director resident de l’Òpera 
Estatal de Viena, i actualment és el 
director titular i artístic de l’Orques-
tra d’Extremadura. 

El 2016 va rebre el Premi FPdGi 
Arts i Lletres ex aequo per la seva 
qualitat tècnica i musical, així com 
per les seves iniciatives per acostar 
la música a públics diferents i la 
seva projecció internacional. 

Vídeo Andrés > 

TIPUS DE PÚBLIC 
— 

4t d’ESO i batxillerat 

OBJECTIU DE LA XERRADA 
— 

En aquesta xerrada, l’Andrés reflexi-
onarà sobre la importància de la in-
tel·ligència emocional i la gestió de 
la pròpia energia per conduir a l’èxit 
una carrera professional. 

SOL·LICITUD 
— 

Formulari de sol·licitud 

https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2016/andres-salado-egea-premi-fpdgi-arts-i-lletres-2016-ex-aequo/
https://ca.fpdgi.org/p20/premiados-y-escuelas/
https://vimeo.com/172917676


 

«L’art com a forma 
de vida» 

Juan Zamora es defineix com un artista nò-
mada que investiga l’origen de la creació amb 
materials primaris. Des de fa anys, treballa 
en funció del context en què viu. Una cir-
cumstància que l’ha portat a recórrer diferents 
països del món, en els quals ha treballat en 
projectes específics. Per a aquest jove, «l’art 
és la base de la societat, i sense creativitat no 
es mou res».  

En aquesta xerrada, Juan Zamora ens aju-
darà a respondre algunes de les preguntes 
que es plantegen els joves que volen dedicar-
se a l’art: com és la vida d’un artista contem-
porani? Què cal fer per poder viure d’això que 
anomenem art? On i com es porta a terme un 
projecte artístic? Què cal saber per poder co-
mençar? 

Juan Zamora no només ens donarà les claus 
per desenvolupar una carrera artística de ca-
ràcter internacional, sinó que, a més, ens ex-
plicarà per què és tan important fer art avui 
dia.
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— 

És llicenciat en Belles Arts per la 
Universitat Complutense de Madrid i 
màster en Art Contemporani per la 
Universitat Europea de Madrid. 

El 2017 va ser reconegut amb el 
Premi Fundació Princesa de Girona 
Arts i Lletres per la seva aposta es-
tètica, que té en la intervenció social 
un dels seus valors més 
estimables. 

Vídeo Juan > 

TIPUS DE PÚBLIC 
— 

4t d’ESO, batxillerat i 
cicles formatius 

OBJECTIU DE LA XERRADA 
— 

Juan Zamora ens ajudarà a 
desco-brir els passos que hem de 
seguir si volem dedicar-nos al món 
artístic. 

SOL·LICITUD 
— 

Formulari de sol·licitud 

https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/arts-i-lletres/juan-zamora-premi-fpdgi-arts-i-lletres-2017/
https://ca.fpdgi.org/p20/premiados-y-escuelas/
https://youtu.be/RclEl0hyGzc
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«La música 

de la paraula» 
Diu Soleá Morente que la música és el seu 
«mitjà de comunicació amb el món». Filla del 
famós cantaor Enrique Morente i de la baila-
ora Aurora Carbonell, aquesta artista va créi-
xer entre llibres i flamenc. Per a ella, litera-
tura i música són indestriables.  

A més d’artista, la Soleá és filòloga. Potser 
per això, cuida molt la paraula en totes les se-
ves cançons. La seva música, així, s’allunya 
dels versos repetitius i buits de contingut. 
Cada estrofa està pensada fins al més mínim 
detall perquè no entén la música sense 
prestar la màxima atenció a la paraula. 

En aquesta xerrada, Soleá Morente ense-
nyarà als alumnes com és el procés de crea-
ció i composició d’una cançó. També expli-
carà les diferències entre crear una lletra a 
partir d’una melodia i posar música a unes pa-
raules ja escrites —per exemple, musicar un 
poema. Precisament en això consisteix un 
dels últims projectes de la Soleá: Prado Ne-
gro, un grup que versiona amb mestria poe-
tes com Valente o Cernuda.  

1 8
BIOGRAFIA 
— 

Llicenciada en Filologia Hispànica 
per la Universitat de Granada, és 
cantant i actriu de teatre i de cinema. 
Ha publicat diversos discos, com 
Encuentro (2013) amb Los Evange-
listas, Tendrá que haber un camino 
(2015), Ole Lorelei (2018) i Lo que 
te falta (2020).  

El 2018, Soleá Morente va rebre el 
Premi Fundació Princesa de Girona 
Arts i Lletres per ser una artista com-
pletament genuïna que ha sabut ex-
treure el millor de la tradició fla-
menca per fusionar-la amb altres 
gèneres, com el pop i el rock. 

Vídeo Soleá > 

TIPUS DE PÚBLIC 
— 

4t d’ESO, batxillerat i 
cicles formatius 

OBJECTIU DE LA XERRADA 
— 

Aquesta xerrada pretén apropar la 
música i la literatura als més joves. 
També es parlarà del procés de cre-
ació i composició musical.  

SOL·LICITUD 
— 

Formulari de sol·licitud 

https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2018/solea-morente-premi-fpdgi-arts-i-lletres-2018-ex-aequo/
https://ca.fpdgi.org/p20/premiados-y-escuelas/
https://youtu.be/3YbewEpqVZY


 

«L'òpera com eina 
social: com l'art pot 

canviar la nostra 
percepció del món» 

Rafael R. Villalobos no oblidarà mai el 23 de 
maig del 1998. Aquell dia, amb tan sols deu 
anys, va veure l’òpera Turandot i va descobrir 
la seva vocació professional. Avui, els seus 
somnis s’han complert i ha aconseguit con-
vertir-se en un reconegut director d’escena 
i dramaturg que es dedica a l’òpera. 

Per a en Rafael, la cultura en general, i l’òpera 
en particular, va molt més enllà de l’entreteni-
ment. Està convençut que pot esdevenir una 
«eina social que ens ajudi a reflexionar sobre 
qui som». 

En la xerrada, aquest jove, reconegut amb el 
Premi FPdGi Arts i Lletres 2019, explicarà als 
alumnes com ha aconseguit convertir-se en 
un director d’escena amb presència en diver-
sos països europeus. També els explicarà 
com enfoca la seva feina al segle XXI.  
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BIOGRAFIA 
— 

És llicenciat per la Reial Escola Su-
perior d’Art Dramàtic de Madrid (RE-
SAD) i màster en estudis musicals 
per la Universitat de Barcelona, la 
Universitat Rovira i Virgili i l’Escola 
Superior de Música de Catalunya, 
amb les més altes qualificacions. Va 
ampliar els seus estudis a la Royal 
Central School of Speech and 
Drama de Londres. 

Els últims anys, en Rafael ha rebut 
diversos reconeixements, com el 
Premi Fundació Princesa de Girona 
Arts i Lletres, que li va ser atorgat el 
2019 per la seva capacitat de crear 
universos d’un profund atractiu plàs-
tic i la seva visió de l’òpera com una 
eina de construcció social. 

Vídeo Rafael > 

TIPUS DE PÚBLIC 
— 
4t d’ESO, batxillerat i 
cicles formatius 

OBJECTIU DE LA XERRADA 
— 
Aquesta xerrada descobrirà als 
alumnes com es poden dedicar pro-
fessionalment a l’òpera, una disci-
plina que, a més, no és tan sols un 
entreteniment, sinó també una eina 
social transversal. 

SOL·LICITUD 
— 

Formulari de sol·licitud 

https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/arts-i-lletres/rafael-rodriguez-villalobos-premi-fpdgi-arts-i-lletres-2019/
https://ca.fpdgi.org/p20/premiados-y-escuelas/
https://youtu.be/yRod_pyMYvs


 
 
 

«Com es pot prevenir la 
ressaca (digital) abans 
de sortir (al món real)» 

Quan Javier Agüera va complir dinou 
anys, ja havia fundat tres start-ups. Aquest 
jove coneix molt bé els avantatges i els perills 
del món digital. Ho sapiguem o no, vivim im-
mersos en la quarta revolució industrial, que 
té el potencial de transformar la nostra realitat 
a una escala i una velocitat sense precedents. 

En una conversa interactiva, Javier Agüera 
explorarà aquests canvis radicals a través 
d’exemples com el fenomen influencer, els úl-
tims avenços en intel·ligència artificial i la pri-
vacitat digital. Basant-se en la seva pròpia ex-
periència com a inventor i emprenedor a Es-
panya, als EUA i a la Xina, en Javier proposa 
estratègies pràctiques per escollir una carrera 
professional, navegar en l’era de la desinfor-
mació i escapar-se de l’esclavitud dels likes. 
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BIOGRAFIA 
— 

Graduat en Enginyeria Telemàtica 
per la Universitat Pontifícia de Comi-
llas, va completar els seus estudis 
amb una estada a la Universitat de 
Santa Clara (EUA), on va fer el pro-
jecte de fi de grau juntament amb el 
NASA Ames Research Park. 

Reconegut com a Innovador Menor 
de 35 anys a Espanya per MIT 
Technology Review (2011), ha estat 
Forbes 30 Under 30 Global (2016), 
d’Europa (2016) i d’Espanya (2018). 
El 2012 va rebre el Premi Fundació 
Princesa de Girona per representar 
els tres valors que vol remarcar la 
categoria Empresa: joventut, inno-
vació i lideratge empresarial, també 
internacionalment. 

Vídeo Javier > 

TIPUS DE PÚBLIC 
— 

4t d’ESO, batxillerat i 
cicles formatius 

OBJECTIU DE LA XERRADA 
— 

En Javier proposarà estratègies per 
ajudar els joves a escollir una car-
rera professional i a adoptar un es-
perit crític. 

SOL·LICITUD 
— 

Formulari de sol·licitud 

https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/empresa/javier-aguera-premi-fpdgi-empresa-2012/
https://ca.fpdgi.org/p20/premiados-y-escuelas/
http://vimeo.com/45883726


 
 
 

«Emprenedor en sèrie» 
Emprendre és una manera de traslladar les 
nostres idees a l’entorn que ens envolta. So-
vint veiem problemes quotidians i se’ns ocor-
ren idees senzilles que els podrien arreglar. 
Quan s’emprèn per primera vegada, tanma-
teix, sorgeixen moltes incerteses, incògnites i 
pors, que l’emprenedor Ignasi Belda inten-
tarà resoldre. 

Belda ha estat fundador de quatre start-
ups de base científica, entre elles Intelligent 
Pharma, així com membre dels consells d’ad-
ministració de diverses start-ups tecnològi-
ques i director del Parc Científic de Barcelona. 
També és membre fundador i president de 
l’associació Twenty50. Actualment és CEO de 
MiWEndo, inversor i consultor en polítiques 
tecnològiques i científiques.  
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BIOGRAFIA 
— 

Ignasi Belda és enginyer informàtic i 
doctor en Intel·ligència Artificial apli-
cada a la Biomedicina. Autor de tres 
llibres sobre intel·ligència artificial, 
filosofia i telecomunicacions, actual-
ment està cursant el seu segon doc-
torat en Dret Econòmic. 

El 2014 va ser reconegut per la 
FPdGi per ser un jove emprenedor 
amb una sòlida preparació acadè-
mica i una gran capacitat innova-
dora i per la seva clara vocació in-
ternacional, que és un reflex viu de 
la realitat dels emprenedors en una 
societat global. 

Vídeo Ignasi > 

TIPUS DE PÚBLIC 
— 

4t d’ESO, batxillerat i 
cicles formatius 

OBJECTIU DE LA XERRADA 
— 

En aquesta xerrada, l’Ignasi inten-
tarà resoldre algunes de les incògni-
tes i els contratemps que sorgeixen 
en el moment d’emprendre un pro-
jecte, una idea o un negoci. 

SOL·LICITUD 
— 

Formulari de sol·licitud 

https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/empresa/ignasi-belda-premi-fpdgi-empresa-2014/
https://ca.fpdgi.org/p20/premiados-y-escuelas/
https://vimeo.com/99626955
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«There Will be Dragons» 
Vivim a l'era de les expectatives i la postveri-
tat. Mai abans va ser tan senzill projectar una 
cosa que no vivim o creure en el que no viuen 
altres. En aquesta xerrada, en Sergio Álva-
rez Leiva donarà algunes claus per ajudar 
als més joves a entrenar el seu pensament 
crític i a gestionar les seves pors amb habili-
tat. 

La trajectòria professional d’en Sergio sempre 
ha estat lligada al món de la tecnologia i les 
start-ups. Ha impartit cursos i seminaris en 
institucions com la IE Business School, l'Insti-
tut Europeu di Design o l'Institut Cartogràfic 
de Catalunya (ICC). 

1 
20 6

BIOGRAFIA 
— 
En Sergio va abandonar els seus 
estudis d'informàtica a la Universitat 
Carlos III de Madrid per començar a 
treballar en una start-up tecnolò-
gica. El 2009, cofunda un estudi de 
visualització de dades amb oficines 
a Cambridge i Madrid i tres anys 
més tard cofunda la plataforma de 
localització intel·ligent CartoDB, 
amb oficines a Nova York i Madrid. 

Va ser reconegut amb el Premi 
FPdGi Empresa 2016 per la seva 
capacitat de materialitzar la repre-
sentació de dades utilitzant la carto-
grafia. 

Vídeo Sergio > 

TIPUS DE PÚBLIC 
— 

4t d’ESO, batxillerat i 
cicles formatius 

OBJECTIU DE LA XERRADA 
— 

Durant la sessió, parlarà de la im-
portància del pensament crític, de 
fer el que creiem que hem de fer i, 
sobretot, de la importància de detec-
tar i gestionar les pors amb habilitat. 

SOL·LICITUD 
— 

Formulari de sol·licitud 

https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/empresa/sergio-alvarez-leiva-premi-fpdgi-empresa-2016/
https://ca.fpdgi.org/p20/premiados-y-escuelas/
https://youtu.be/vS_aycbla5E


 

«A tota vela! (per a un 
transport marítim més 

net i sostenible)» 
Si el transport marítim fos un país, seria el 
sisè més contaminant de tot el món. Una rea-
litat que preocupa, i molt, a José Miguel 
Bermúdez. Aquest jove persegueix un somni: 
aconseguir que els vaixells del futur tornin a 
ser velers i reduir així l’ús de combustibles 
fòssils. Per fer-ho realitat, va cofundar l’em-
presa Bound4Blue, que ha dissenyat un in-
novador sistema de vela rígida gràcies al 
qual s’aprofita la força del vent, amb la qual 
cosa s’estalvia combustible i es redueix la 
contaminació. 

El pronòstic d’en José Miguel és revelador: 
segons els seus càlculs, si tan sols un 1 % de 
la flota global de vaixells mercants portés en 
el futur el seu sistema de vela rígida, s’acon-
seguiria un estalvi equivalent a les emissions 
de 4 milions de cotxes dièsel. 

José Miguel Bermúdez representa una nova 
generació de joves emprenedors que afronta 
el gran repte de l’emergència climàtica. La 
idea que el va motivar a donar un tomb a la 
seva trajectòria professional, centrada en l’en-
ginyeria aeronàutica, li va sorgir mirant la te-
levisió amb el seu pare. Veient imatges d’em-
barcacions, es va fer una pregunta: com és 
possible que fa molts anys utilitzéssim les ve-
les per navegar i que avui dia només se’ns 
ocorri cremar combustible per poder fer-ho? 
D’aquí van néixer Bound4Blue i una de les 
trajectòries premiades el 2018 per la FPdGi.  
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BIOGRAFIA 
— 

Titulat com a enginyer aeronàutic 
especialitzat en vehicles espacials, 
també va fer cursos d’administració 
i direcció d’empreses i de gestió de 
start-ups. 

El 2018, José Miguel Bermúdez va 
ser reconegut amb el Premi FPdGi 
Empresa per la seva trajectòria em-
presarial i de recerca, actualment 
centrada a desenvolupar un revolu-
cionari sistema de propulsió per al 
transport marítim que utilitza el 
vent. 

Vídeo José Miguel > 

TIPUS DE PÚBLIC 
— 

4t d’ESO, batxillerat i 
cicles formatius 

OBJECTIU DE LA XERRADA 
— 

Amb aquesta xerrada, José 
Miguel Bermúdez demostrarà als 
més jo-ves com es pot fer realitat 
una idea emprenedora i la 
importància de perseguir els 
nostres somnis. 

SOL·LICITUD 
— 

Formulari de sol·licitud 

https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/empresa/jose-miguel-bermudez-premi-fpdgi-empresa-2018/
https://ca.fpdgi.org/p20/premiados-y-escuelas/
https://youtu.be/j17OS7OxRD4
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BIOGRAFIA 
— 
Llicenciat en Medicina per la Univer-
sitat Complutense de Madrid i doc-
tor per la Universitat Autònoma de 
Madrid, porta a terme una activitat 
mixta investigadora com a cap de 
grup al Centre Nacional d’Investiga-
cions Cardiovasculars Carlos III 
(CNIC) —on, a més, és el director 
del Departament d’Investigació Clí-
nica— i com a cardiòleg a l’Hospital 
Universitari Fundació Jiménez Díaz. 

El 2010 va ser reconegut amb el 
Premi FPdGi Recerca Científica ex 
aequo. També ha estat distingit amb 
altres guardons prestigiosos, entre 
ells el Premi Fundació Banc Saba-
dell a la Investigació Biomèdica. 

Vídeo Borja > 

TIPUS DE PÚBLIC 
— 

4t d’ESO, batxillerat i 
cicles formatius 

OBJECTIU DE LA XERRADA 
— 

Aquesta sessió estarà centrada en 
el cor, a la recerca i el tractament del 
qual Borja Ibáñez dedica la seva 
vida professional i, en gran part, 
també la personal. 

SOL·LICITUD 
— 

Formulari de sol·licitud 

20 
«Passió per la 
investigació» 

A la facultat, Borja Ibáñez ja tenia clar que 
volia ajudar els pacients tant atenent-los a la 
seva consulta com investigant nous tracta-
ments. I a això es dedica. 

El seu principal focus d’interès és el di-
agnòstic i el tractament de les malalties del 
miocardi, camp dins el qual busca al labora-
tori noves dianes terapèutiques que, posteri-
orment, prova en pacients. 

En Borja viu amb passió la seva feina de 
metge i investigador, que li permet connec-
tar els mons de l’assistència al pacient i de la 
ciència. De jove va emprendre un camí que, 
sens dubte, era complicat, poc freqüent i gens 
recomanat per l’entorn. No obstant això, la 
seva passió li ha donat la força necessària per 
lluitar i seguir endavant i per superar els fra-
cassos, que —assegura— són més nombro-
sos que els èxits, encara que aquests últims 
compensen amb escreix els primers. És una 
activitat dual molt exigent, però que aporta un 
grau de satisfacció enorme. 

En aquesta sessió, descobrirem la impor-
tància de treballar amb passió i de la passió 
per la feina, en aquest cas la investigació.  

1 0

https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/recerca-cientifica/borja-ibanez-premi-fpdgi-recerca-cientifica-2010-ex-aequo/
https://ca.fpdgi.org/p20/premiados-y-escuelas/
https://vimeo.com/58017247
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20 
«Una breu història 

 personal de la  
recerca en càncer i 

envelliment» 
Després de doctorar-se en Bioquímica per la 
Universitat del País Basc, Óscar Fernández-
Capetillo va continuar la seva formació a 
l’Institut Nacional del Càncer dels EUA. Els 
seus estudis s’han centrat a explorar la 
contribució de l’estrès replicatiu, un tipus 
de dany en el material genètic (ADN), al càn-
cer i a l’envelliment. 

En aquesta sessió, descobrirem una carrera 
plena d’experiències en diferents països que 
han conformat la trajectòria vital d’aquest in-
vestigador. 

1 0

>

BIOGRAFIA 
— 
Óscar Fernández-Capetillo és vicedi-
rector del Centre Nacional d’Investiga-
cions Oncològiques (CNIO), on diri-
geix el Grup d’Inestabilitat Genòmica. 
Des del 2015, compagina la seva acti-
vitat al CNIO amb una càtedra a l’Ins-
titut Karolinska de Suècia. El seu tre-
ball ha donat lloc a 90 publicacions 
que han estat citades en més de 
14.000 ocasions. 

El 2010, Fernández-Capetillo va ser 
reconegut amb el Premi FPdGi Re-
cerca Científica ex aequo per la seva 
contribució a la recerca en el camp de 
l’oncologia. La seva carrera investiga-
dora ha estat distingida amb múltiples 
guardons i reconeixements nacionals i 
internacionals. 

Vídeo Óscar > 

TIPUS DE PÚBLIC 
— 

Batxillerat 

OBJECTIU DE LA XERRADA 
— 

En aquesta xerrada descobrirem, des 
de la perspectiva de Fernández-Cape-
tillo, el treball de l’investigador, que —
com en la majoria de casos— està ple 
de canvis de rumb i decisions fortuïtes 
que, finalment, van modelant el pro-
ducte final. 

SOL·LICITUD 
— 

Formulari de sol·licitud 

https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/recerca-cientifica/oscar-fernandez-capetillo-premi-fpdgi-recerca-cientifica-2010-ex-aequo/
https://ca.fpdgi.org/p20/premiados-y-escuelas/
http://vimeo.com/39695315


 

«El que amaga el greix» 

Encara que va estudiar Veterinària, Guada-
lupe Sabio es va adonar molt aviat que allò a 
què volia dedicar-se era a entendre per què 
apareixen les malalties i com podem comba-
tre-les. I això és el que fa en l’actualitat des 
del seu laboratori, al Centre Nacional d’Inves-
tigacions Cardiovasculars (CNIC). Concreta-
ment, investiga el que amaga el greix: malal-
ties associades a l’obesitat com la diabetis, 
el càncer o l’aturada cardíaca. 

En aquesta xerrada, la Guadalupe explicarà 
com es va convertir en investigadora, el que 
més li agrada de la seva professió i què signi-
fica dirigir un grup de recerca. 
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BIOGRAFIA 
— 

Llicenciada en Veterinària, posseeix 
un doctorat europeu per la Univer-
sitat de Dundee (Regne Unit) i la 
Universitat d’Extremadura. Actual-
ment dirigeix un grup de recerca al 
Centre Nacional d’Investigacions 
Cardiovasculars (CNIC). 

Guadalupe Sabio va ser recone-
guda amb el Premi Fundació Prin-
cesa de Girona el 2012 per la seva 
excel·lència científica i lideratge in-
ternacional, així com per l’interès 
social de la seva línia de recerca i 
pel caràcter interdisciplinari del tre-
ball que porta a terme. 

Vídeo Guadalupe > 

TIPUS DE PÚBLIC 
— 

4t d’ESO 

OBJECTIU DE LA XERRADA 
— 

En aquesta xerrada, Guadalupe Sa-
bio explicarà als joves els passos 
que han de seguir si volen dedicar-
se al món de la investigació. 

SOL·LICITUD 
— 

Formulari de sol·licitud 
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/recerca-cientifica/guadalupe-sabio-premi-fpdgi-recerca-cientifica-2012/
https://ca.fpdgi.org/p20/premiados-y-escuelas/
http://vimeo.com/45883725


 
 

«El que sabem i el  
que no sabem de les  

matemàtiques i com ens 
afecta a la nostra vida» 
Llicenciat en Física, Alberto Enciso centra la 
seva recerca a desenvolupar noves tècniques 
per a l’anàlisi d’equacions diferencials d’ús en 
física i d’aplicabilitat directa en múltiples 
camps. 

Apassionat pel seu treball, Enciso imparteix 
conferències divulgatives per tot el món amb 
l’objectiu d’apropar a la societat aspectes 
molt diversos sobre les matemàtiques, que 
són una de les ciències més difícils d’enten-
dre, però imprescindibles en el nostre dia a 
dia. 
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BIOGRAFIA 
— 
Llicenciat i doctor en Física per la 
Universitat Complutense de Madrid, 
Alberto Enciso és professor d’inves-
tigació a l’Institut de Ciències Mate-
màtiques (ICMAT) del Consell Su-
perior d’Investigacions Científiques 
(CSIC). 

Enciso va rebre el Premi FPdGi Re-
cerca Científica 2014 ex aequo per 
les seves investigacions orientades 
al desenvolupament de noves tècni-
ques per a l’anàlisi d’equacions dife-
rencials d’ús en física i d’aplicabilitat 
directa en múltiples camps de la ci-
ència i de la tecnologia. 

Vídeo Alberto > 

TIPUS DE PÚBLIC 
— 

> 4t d’ESO i batxillerat
>

OBJECTIU DE LA XERRADA 
— 

L’Alberto ens ajudarà a entendre 
que les matemàtiques formen part 
del nostre dia a dia. Encara que són 
la ciència més abstracta i una de les 
més difícils d’entendre, sense elles 
no podríem viatjar en avió, ni fer 
operacions bancàries ni tampoc 
connectar-nos amb el nostre telèfon 
mòbil. 

SOL·LICITUD 
— 

Formulari de sol·licitud 

https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/recerca-cientifica/alberto-enciso-carrasco-premi-fpdgi-recerca-cientifica-2014/
https://ca.fpdgi.org/p20/premiados-y-escuelas/
https://vimeo.com/99626952


 
 

«M’apassiona la  
recerca científica» 

Sílvia Osuna és investigadora, però no ves-
teix bata blanca ni fa servir un microscopi. El 
seu instrument de treball és un superordina-
dor amb el qual simula reaccions complexes 
per assolir un objectiu: obrir una nova via per 
reduir els costos en la producció de fàrmacs 
mitjançant la química computacional. 

En aquesta xerrada, la Sílvia ens submergirà 
en el món dels enzims, la química computaci-
onal i la biocatàlisi, ajudant els joves a enten-
dre aquest àmbit complex però fascinant al-
hora. 

La Sílvia ens explicarà els avantatges de la 
química computacional respecte a l’experi-
mental, que es basa en proves aleatòries, 
cosa que significa un procés més llarg i costós 
enfront de l’eficàcia dels càlculs que fan els 
superordinadors. 

Aquesta investigadora està convençuda que 
si reeixim a desenvolupar un protocol compu-
tacional que permeti dissenyar enzims, acon-
seguirem abaratir els preus de producció dels 
fàrmacs. Un procés que, alhora, seria molt 
més ecològic. 
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BIOGRAFIA 
— 
Sílvia Osuna és llicenciada i doctora 
en Química per l’Institut de Química 
Computacional i Catàlisi (IQCC) de 
la Universitat de Girona. 

El 2016 va ser reconeguda amb el 
Premi FPdGi Recerca Científica per 
haver obert una nova via per a la re-
ducció dels costos en la producció 
de fàrmacs mitjançant la química 
computacional. Recentment ha es-
tat reconeguda amb el Premi Nacio-
nal de Recerca al Talent Jove. 

Vídeo Sílvia > 

TIPUS DE PÚBLIC 
— 

4t d’ESO, batxillerat i 
cicles formatius 

OBJECTIU DE LA XERRADA 
— 

Quin és el treball del líder d’un grup 
de recerca? Quins secrets de la vida 
s’amaguen darrere dels catalitza-
dors? Com es dissenyen les biomo-
lècules amb ordinador? Per a què 
serveix la química computacional? 

SOL·LICITUD 
— 

Formulari de sol·licitud 

https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/recerca-cientifica/silvia-osuna-oliveras-premi-fpdgi-recerca-cientifica-2016/
https://ca.fpdgi.org/p20/premiados-y-escuelas/
https://youtu.be/a--nGDX89YA


 
 

«Futur, ciència 
 i sostenibilitat» 

L’excel·lència defineix la carrera professional 
de María Escudero Escribano. Amb tan sols 
trenta-set anys, ha aconseguit fer-se un forat 
en l’elit del món científic. Actualment treballa 
a la Universitat de Copenhaguen, on dirigeix 
el seu propi grup de recerca, que desenvo-
lupa catalitzadors electroquímics basats en 
nanopartícules metàl·liques. Darrere d’aques-
ta definició, que resulta complexa per als que 
no entenem d’aquesta matèria, hi ha un ob-
jectiu que ens interessa a tots, i que s’ha con-
vertit en una gran necessitat per donar res-
posta a l’emergència climàtica actual: substi-
tuir els metalls nobles per reduir els costos i 
augmentar l’eficiència en processos d’energia 
neta. 

En aquesta xerrada, la María ens recordarà la 
importància d’invertir en ciència i sostenibilitat 
i ens ajudarà a reflexionar sobre la societat 
que volem construir entre tots. Veurem com la 
investigació, el compromís, la responsabilitat, 
l’honestedat i la col·laboració són claus per 
avançar cap a un futur sostenible. 
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BIOGRAFIA 
— 
Enginyera química per la Universitat 
d’Extremadura a Badajoz i l’Institut 
de Química Física Rocasolano 
(IQFR) del CSIC a Madrid, és doc-
tora en Química per la Universitat 
Autònoma de Madrid (UAM). 

Actualment treballa a la Universitat 
de Copenhaguen, on lidera un pro-
jecte de catalitzadors electroquímics 
basats en nanopartícules. 

La María ha rebut molts reconeixe-
ments. El 2018 va ser guardonada 
amb el Premi FPdGi Recerca Cien-
tífica ex aequo. 

Vídeo María > 

TIPUS DE PÚBLIC 
— 

4t d’ESO i batxillerat 

OBJECTIU DE LA XERRADA 
— 

En aquesta xerrada, reflexionarem 
sobre la importància de la recerca i 
sobre el gran repte de substituir els 
combustibles fòssils per construir un 
futur sostenible.  

SOL·LICITUD 
— 

Formulari de sol·licitud 

https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/recerca-cientifica/maria-escudero-escribano-premi-fpdgi-recerca-cientifica-2018-ex-aequo/
https://ca.fpdgi.org/p20/premiados-y-escuelas/
https://youtu.be/8i33WKyp30o


 
 

«Nanociència: 
la revolució de 

les coses petites» 
Guillermo Mínguez treballa en una de les 
disciplines més desconegudes i, alhora, més 
fascinants: la investigació de nous materi-
als. 

La passió per la química li ve de lluny, i és que 
de petit ja feia experiments amb el seu germà. 
De la ciència, assegura, n’ha après que tot és 
possible i que no importa si una idea sembla 
molt rara, perquè, tot i així, pot funcionar. I 
precisament a això es dedica a l’Institut de Ci-
ència Molecular de la Universitat de València, 
on treballa en la síntesi de nous materials. Per 
a en Guillermo, descobrir una cosa nova 
no té preu. 

La nanociència és un món diminut que pre-
senta múltiples aplicacions i que està canviant 
les nostres vides, ja que permet desenvolupar 
materials i dispositius amb noves propietats i 
funcions degudes, principalment, a les seves 
dimensions nanomètriques. Un nanòmetre és 
la milionèsima part d’un metre: un cabell 
humà, per exemple, fa entre 80.000 i 100.000 
nanòmetres d’ample aproximadament. 

Aquesta revolució nanotecnològica se situa 
en la frontera de la química, la física, la biolo-
gia i la ciència de materials i té aplicacions 
molt diverses. 
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BIOGRAFIA 
— 
Llicenciat en Química per la Univer-
sitat de Sevilla i doctor per la Univer-
sitat de Sheffield (Regne Unit), actu-
alment és investigador Ramón y Ca-
jal a l’Institut de Ciència Molecular 
de la Universitat de València, on li-
dera projectes nacionals i europeus. 

Va ser reconegut amb el Premi 
FPdGi Recerca Científica 2018 ex 
aequo pel seu treball en el disseny 
de tamisos moleculars híbrids que 
permeten la síntesi de materials na-
noestructurats a la carta, així com 
per la repercussió de la seva re-
cerca en camps com el medi ambi-
ent i l’energia. 

Vídeo Guillermo > 

TIPUS DE PÚBLIC 
— 

4t d’ESO, batxillerat i 
cicles formatius 

OBJECTIU DE LA XERRADA 
— 

En aquesta xerrada, Guillermo Mín-
guez ens aproparà a la nanociència, 
una disciplina que se centra a com-
prendre els fenòmens que succeei-
xen a escala nanomètrica, impossi-
bles de distingir a ull nu. 

SOL·LICITUD 
— 

Formulari de sol·licitud 

https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/recerca-cientifica/guillermo-minguez-premi-fpdgi-recerca-cientifica-2018-ex-aequo/
https://ca.fpdgi.org/p20/premiados-y-escuelas/
https://youtu.be/bpa-GaLBaIA


 
 

«Materials  
bidimensionals: més 

enllà del grafè» 
En un futur no gaire llunyà, podrem doblegar 
els nostres mòbils i disposar de tauletes elàs-
tiques i d’unes bateries molt més ràpides. Tot 
això serà possible gràcies als nous materials 
que es dissenyen als laboratoris. Un dels més 
coneguts és el grafè. Dues-centes vegades 
més resistent que l’acer, però lleuger, trans-
parent i flexible, s’ha convertit en el primer 
gran descobriment de l’àmbit dels nous mate-
rials del segle XXI. 

Encara que és el material de moda en el sec-
tor tecnològic, presenta alguns inconvenients, 
com ara la seva escassa reactivitat. Per això, 
molts laboratoris ja han posat fil a l’agulla i es-
tan investigant nous productes que perme-
trien superar alguns dels hàndicaps del grafè. 

En aquesta xerrada, l’investigador Guillermo 
Mínguez ens submergirà en l’interessant món 
dels nous materials. Tot i que encara és una 
gran desconeguda, la ciència de materials 
és una disciplina apassionant i amb mol-
tes sortides professionals.  
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BIOGRAFIA 
— 
Llicenciat en Química per la Universi-
tat de Sevilla i doctor per la Universi-
tat de Sheffield (Regne Unit), actual-
ment és investigador Ramón y Cajal 
a l’Institut de Ciència Molecular de la 
Universitat de València, on lidera pro-
jectes nacionals i europeus. 

Va ser reconegut amb el Premi 
FPdGi Recerca Científica 2018 ex 
aequo pel seu treball en el disseny de 
tamisos moleculars híbrids que per-
meten la síntesi de materials nanoes-
tructurats a la carta, així com per la 
repercussió de la seva recerca en 
camps com el medi ambient i l’ener-
gia. 

Vídeo Guillermo > 

TIPUS DE PÚBLIC 
— 

4t d’ESO, batxillerat i 
cicles formatius 

OBJECTIU DE LA XERRADA 
— 

En aquesta xerrada aprendrem com, 
des d’un laboratori, es poden disse-
nyar materials capaços de facilitar 
nous avenços en sostenibilitat, bio-
medicina, energia o tecnologia. 

SOL·LICITUD 
— 

Formulari de sol·licitud 

https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/recerca-cientifica/guillermo-minguez-premi-fpdgi-recerca-cientifica-2018-ex-aequo/
https://ca.fpdgi.org/p20/premiados-y-escuelas/
https://youtu.be/bpa-GaLBaIA


 
 

«Esponges moleculars» 
En els últims anys, s’ha descobert un nou ti-
pus de materials porosos metal·loorgànics 
que presenten unes propietats fascinants. 
Aquests materials, anàlegs a les zeolites i les 
sílices mesoporoses, ofereixen un elevat 
nombre d’aplicacions associades a la seva 
important porositat i a la seva versatilitat quí-
mica, com la separació de gasos, els sen-
sors, els catalitzadors o el seu ús en biome-
dicina, entre d’altres. 

A més, aquests materials cristal·lins servei-
xen com a esponges moleculars que incor-
poren al seu interior molècules de manera or-
denada i que, així, faciliten la determinació 
estructural d’aquestes molècules, cosa que, 
d’altra manera, seria impossible. 

En aquesta xerrada, Guillermo Mínguez ens 
aproparà al fascinant món dels nous materi-
als i ens ajudarà a descobrir com podem ar-
ribar a dedicar-nos a aquesta disciplina, 
que en els propers anys oferirà moltes 
oportunitats laborals.  
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BIOGRAFIA 
— 
Llicenciat en Química per la Universi-
tat de Sevilla i doctor per la Universi-
tat de Sheffield (Regne Unit), actual-
ment és investigador Ramón y Cajal 
a l’Institut de Ciència Molecular de la 
Universitat de València, on lidera pro-
jectes nacionals i europeus. 

Va ser reconegut amb el Premi 
FPdGi Recerca Científica 2018 ex 
aequo pel seu treball en el disseny de 
tamisos moleculars híbrids que per-
meten la síntesi de materials nanoes-
tructurats a la carta, així com per la 
repercussió de la seva recerca en 
camps com el medi ambient i l’ener-
gia. 

Vídeo Guillermo > 

TIPUS DE PÚBLIC 
— 

4t d’ESO, batxillerat i 
cicles formatius 

OBJECTIU DE LA XERRADA 
— 

En aquesta xerrada, Guillermo Mín-
guez ens aproparà al món de les es-
ponges i ens farà descobrir les seves 
múltiples aplicacions en la química o 
el seu ús en biomedicina, entre d’al-
tres. 

SOL·LICITUD 
— 

Formulari de sol·licitud 

https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/recerca-cientifica/guillermo-minguez-premi-fpdgi-recerca-cientifica-2018-ex-aequo/
https://ca.fpdgi.org/p20/premiados-y-escuelas/
https://youtu.be/bpa-GaLBaIA


 

«Aprendre a posar 
 límits trencant motlles» 

El 1996 va marcar un abans i un després en 
la vida d’Edgar Vinyals. «Els meus pares 
s’acabaven de separar. Amb onze anys, no 
sabia demanar ajuda, i aquell estiu, per sen-
tir-me més poderós i menys trist, vaig comen-
çar a fumar marihuana. Cinc anys després, 
vaig acabar l’estiu en un hospital i en vaig 
sortir amb un diagnòstic de trastorn mental 
greu, nous traumes i una baixa autoestima. 
Llavors, quan tot just començava el batxille-
rat, desconeixia que iniciava un camí d’apre-
nentatge sobre l’ètica de la llibertat». 

Edgar Vinyals és un reconegut activista per 
la salut mental. El 2009 va fundar l’Associ-
ació d’Oci Inclusiu Saräu, que defensa els 
drets de les persones amb discapacitat i 
amb problemes de salut mental. Actual-
ment presideix la Federació Veus, que lluita 
per eliminar la contenció mecànica de les 
persones amb diagnòstic psiquiàtric.  
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BIOGRAFIA 
— 

Edgar Vinyals és treballador social i 
activista en salut mental, així com 
fundador de l’Associació d’Oci Inclu-
siu Saräu i de la Federació Veus. 

El 2012 va ser reconegut amb el 
Premi Fundació Princesa de Girona 
Social per la seva capacitat de su-
peració personal i per promoure un 
projecte responsable amb les perso-
nes que pateixen una malaltia men-
tal. 

Vídeo Edgar > 

TIPUS DE PÚBLIC 
— 

4t d’ESO, batxillerat i 
cicles formatius 

OBJECTIU DE LA XERRADA 
— 

En aquesta xerrada coneixerem la 
trajectòria d’Edgar Vinyals, que de-
fensa els drets de les persones amb 
discapacitat i amb problemes de sa-
lut mental. 

SOL·LICITUD 
— 

Formulari de sol·licitud 

https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/social/edgar-vinyals-premi-fpdgi-social-2012/
https://ca.fpdgi.org/p20/premiados-y-escuelas/
http://vimeo.com/45840026
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«Sol més ràpid, 

 junts més lluny» 
La pobresa infantil, l’exclusió social en totes 
les seves formes, la bretxa digital o la solitud 
són alguns dels nombrosos problemes que 
Felipe Campos aborda cada dia. 

Va començar essent voluntari d’una petita or-
ganització en un barri d’alta complexitat de la 
ciutat de l’Hospitalet, a Barcelona. La seva 
determinació per garantir els drets de nens i 
nenes i la igualtat d’oportunitats dels col·lec-
tius en situació de risc social el va portar a 
liderar, amb tot just vint-i-dos anys, l’Associ-
ació Educativa Itaca, organització de la qual 
és actualment director general i que, ara com 
ara, genera esperança i un futur segur per a 
unes 1.500 persones setmanalment. 

Ja fa gairebé vint anys que en Felipe tre-
balla al tercer sector de Catalunya i, durant 
l’última dècada, també a la resta d’Espanya, 
en l’àrea de la gestió, la planificació estratè-
gica, el lideratge i la innovació social. 

En Felipe explicarà als alumnes la importàn-
cia de treballar pel bé comú des de diferents 
disciplines. L’experiència personal i professi-
onal que ha acumulat amb col·lectius vulne-
rables, generant aliances amb els sectors pú-
blic i privat, és un exemple de com junts po-
dem construir una societat plena d’oportuni-
tats per a tothom. 

1 3
6

>

BIOGRAFIA 
— 

Format en ciències empresarials i 
del treball, té un màster en Direcció 
i Administració d’Empreses (MBA), 
un màster en Direcció de Recursos 
Humans i un postgrau en Coaching, 
PNL i Lideratge d’Equips. Així ma-
teix, és diplomat per ESADE en Di-
recció d’Organitzacions No Gover-
namentals i en Lideratge i Innovació 
Social. 

El 2013, va rebre el Premi Fundació 
Princesa de Girona en la categoria 
Social pel seu compromís social i la 
seva capacitat de lideratge en favor 
de la igualtat d’oportunitats dels 
col·lectius més desfavorits en un 
context de grans dificultats. 

Vídeo Felipe > 

TIPUS DE PÚBLIC 
— 

4t d’ESO, batxillerat i 
cicles formatius 

OBJECTIU DE LA XERRADA 
— 

En aquesta xerrada, descobrirem 
com podem treballar des de dife-
rents àmbits per construir un món 
millor. A més, coneixerem la feina 
de Felipe Campos a l’Associació 
Educativa Itaca. 

SOL·LICITUD 
— 

Formulari de sol·licitud 

https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/social/felipe-campos-rubio-premi-fpdgi-social-2013/
https://ca.fpdgi.org/p20/premiados-y-escuelas/
https://vimeo.com/69076067
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«Construint identitats 
que transformen» 

Mohamed El Amrani es defineix com un 
comunicador i emprenedor social que 
busca solucions noves a problemes antics, 
com el de la convivència entre cultures. 

Les ganes de millorar el món li venen de lluny. 
Quan era adolescent, va actuar com a media-
dor social entre els joves del seu poble que 
volien jugar als patis de les escoles fora de 
l’horari escolar i les autoritats que els ho im-
pedien. Aquest va ser l’origen de la Xarxa de 
Convivència de Roses, una associació juvenil 
i cultural que treballa per a la cohesió social. 

Actualment, dirigeix l’associació per a la coo-
peració al desenvolupament Azahara i col·la-
bora en diferents mitjans de comunicació. 

Per a en Mohamed, el dia que entens que la 
diferència és un valor i una oportunitat tot can-
via, i fins i tot descobreixes que pots transfor-
mar el teu entorn. I d’això tractarà la seva xer-
rada. A través de l’experiència personal d’en 
Mohamed, ens acostarem als reptes i somnis 
de joves i infants d’origen divers però, sobre-
tot, reflexionarem sobre com el diàleg, l’em-
prenedoria social i la construcció d’una identi-
tat fluida el van ajudar a crear tot tipus de pro-
jectes. 

1 4
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BIOGRAFIA 
— 

Amb tan sols disset anys va crear la 
Xarxa de Convivència de Roses, 
una plataforma que vol revolucionar 
la manera d’entendre la convivència 
i la cohesió social. La seva tasca en 
pro de la convivència ha estat reco-
neguda amb diversos guardons. 

El 2014 va rebre el Premi FPdGi So-
cial per la seva exemplaritat perso-
nal, la seva actitud de comunicació 
positiva, el seu caràcter integrador, 
el seu treball de base comunitària i 
la seva capacitat de trobar petites 
solucions a grans problemes. 

Vídeo Mohamed > 

TIPUS DE PÚBLIC 
— 

4t d’ESO, batxillerat i 
cicles formatius 

OBJECTIU DE LA XERRADA 
— 

En Mohamed ens explicarà com po-
dem transformar el nostre entorn 
entenent que la diferència és un va-
lor i una oportunitat.  

SOL·LICITUD 
— 

Formulari de sol·licitud 

https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/social/mohamed-el-amrani-premi-fpdgi-social-2014/
https://ca.fpdgi.org/p20/premiados-y-escuelas/
https://vimeo.com/99628875
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«Treball: 

canviar el món» 
La vida de Miriam Reyes va fer un gir de 180 
graus quan van diagnosticar autisme al seu 
nebot. Llavors, va decidir canviar el disseny 
d’edificis pel disseny d’eines per a nens amb 
autisme. Així va néixer Aprendices Visuales, 
una ONG la missió de la qual és aconseguir 
que els nens i les nenes tinguin l’oportunitat 
d’aprendre i d’accedir a una educació inclu-
siva a través de diverses línies d’actuació: la 
creació d’eines visuals, la formació per a fa-
mílies i professionals i la implementació d’un 
programa basat en l’ensenyament visual a les 
escoles. 

Vuit anys després de la seva fundació, un mi-
lió de nens de tot el món fan servir els con-
tes dissenyats per la Miriam i el seu equip. 
A més, deu centres s’estan transformant ja en 
Escoles Visuals, en què es fomenta una edu-
cació innovadora i inclusiva. 

Per a la Miriam, el seu treball a Aprendices 
Visuales té un salari emocional molt gran, per-
què «cada dia reps correus electrònics de 
persones que t’agraeixen la teva feina». 

En aquesta xerrada, la Miriam aproparà als 
alumnes l’emprenedoria social, un sector 
que contribueix a canviar el món.  

1 7
6

BIOGRAFIA 
— 

Va estudiar Arquitectura a l’Escola 
Superior d’Arquitectura de Sevilla i 
té un màster en Comunicació per la 
Universitat Europea de Madrid. Ha 
rebut diversos reconeixements pel 
seu projecte Aprendices Visuales, 
com el premi UNICEF Emprende, 
l’Innovators Under 35 del MIT o el 
Forbes 30 Under 30.  

El 2017 va ser distingida amb el 
Premi Fundació Princesa de Girona 
Social per la seva trajectòria perso-
nal enfocada a la solidaritat i a l’im-
pacte social, buscant la igualtat 
d’oportunitats i solucions en un àm-
bit tan complex com l’autisme. 

Vídeo Miriam > 

TIPUS DE PÚBLIC 
— 

> 4t ESO, batxillerat i

> cicles formatius

>
OBJECTIU DE LA XERRADA 
— 

A través de la seva experiència per-
sonal, Miriam Reyes compartirà 
amb els alumnes la seva trajectòria 
des de l’arquitectura fins al disseny 
d’eines educatives per facilitar que 
tots els nens i les nenes puguin 
aprendre. 

SOL·LICITUD 
— 

Formulari de sol·licitud 

https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/social/miriam-reyes-oliva-premi-fundacio-princesa-de-girona-social-2017/
https://ca.fpdgi.org/p20/premiados-y-escuelas/
https://vimeo.com/223474571


 

«La innovació tecnològica, 
clau per erradicar amb la 

 pobresa» 

Un viatge a l’Índia va canviar la vida d’Aran-
cha Martínez. Convençuda que millorar el 
món era possible, va posar fil a l’agulla, va 
deixar la seva carrera a la banca d’inversió i 
va fundar It Will Be, una ONG amb esperit de 
start-up que té com a objectiu aportar efici-
ència i professionalitat al sector humani-
tari, per tal d’arribar a més persones d’una 
manera més econòmica. 

La innovació tecnològica s’ha convertit en la 
gran aliada de l’Arancha per lluitar contra la 
pobresa i la desigualtat. «La tecnologia és la 
millor eina per escalar projectes socials», ex-
plica. Un dels seus grans èxits és la posada 
en marxa d’una app que permet identificar 
col·lectius vulnerables. 

Sota el nom de PPa - People’s Protection App 
s’amaga una aplicació que, a través de la bi-
ometria, permet obtenir dades fiables per re-
gistrar les persones, establir el seu perfil i 
mantenir un historial de seguiment. Aquesta 
app acaba de ser guardonada als World Sum-
mit Awards com una de les 40 millors pràcti-
ques en continguts digitals a escala mundial.  

A
ra

n
c
h
a
 

M
a
rt

ín
e
z
 

S
o

c
ia

l 
1 

20 8
BIOGRAFIA 
— 

Graduada en Ciències Empresarials 
i Relacions Internacionals per 
ICADE i per la Reims Management 
School, ha cursat estudis d’història 
a la UNED i ha fet un màster de ges-
tió d’ONG. El 2009 va fundar l’ONG 
It Will Be. 

El 2018 va ser reconeguda amb el 
Premi Fundació Princesa de Girona 
Social pel seu compromís social i 
per la seva aposta per treballar en 
models més col·laboratius i solidaris 
per al sector social i per a l’àmbit de 
la cooperació. 

Vídeo Arancha > 

TIPUS DE PÚBLIC 
— 
4t d’ESO, batxillerat i 
cicles formatius 

OBJECTIU DE LA XERRADA 
— 

En aquesta xerrada descobrirem 
com la innovació tecnològica pot 
aportar eficiència i professionalitat al 
sector de les ONG. 

SOL·LICITUD 
— 

Formulari de sol·licitud 

https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/social/arancha-martinez-premi-fpdgi-social-2018/
https://ca.fpdgi.org/p20/premiados-y-escuelas/
https://youtu.be/ajq2E30Pt8g


 
 

«La teva actitud  
determina la teva 

direcció» 
Ajudar els altres forma part de l’ADN de 
Begoña Arana, que el 2012 va fundar Nuevo 
Hogar Betania, una associació sense ànim de 
lucre ubicada a La Línea de la Concepción 
(Cadis) que treballa en tot el ventall de l’exclu-
sió social. 

Quan se li pregunta què és per a ella Nuevo 
Hogar Betania, la Begoña respon amb una 
llista d’adjectius carregats d’emoció: «És es-
forç, plor, il·lusió, esperança...». Una llista 
d’atributs que ha seguit creixent durant la pan-
dèmia de la COVID-19, que ha colpejat amb 
especial duresa els més necessitats. 

En aquest delicat context, la Begoña i el seu 
equip han treballat contra rellotge per visibilit-
zar «els invisibles», ajudant a aconseguir que 
totes les persones poguessin complir amb el 
deure i el dret d’estar confinats i protegits. 

En aquesta xerrada, la Begoña transmetrà als 
alumnes la seva passió per la cooperació i els 
explicarà la importància d’ajudar els més des-
protegits. També coneixerem com treballa 
Nuevo Hogar Betania per donar resposta als 
seus usuaris. 
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BIOGRAFIA 
— 

Diplomada en Treball Social i llicen-
ciada en Criminologia i Seguretat 
Pública per la Universitat de Cadis, 
és màster en Mediació Familiar i Re-
solució de Conflictes, en Direcció de 
Serveis Socials i en Recursos Hu-
mans així com experta en estrange-
ria i cooperació internacional, entre 
altres. 

El 2014 va rebre el premi Andaluces 
del Futuro, que atorguen conjunta-
ment Grupo Joly i Bankia, en l’apar-
tat d’Empresa i Acció Social, i el 
2019 va ser distingida amb el Premi 
FPdGi Social. 

Vídeo Begoña > 

TIPUS DE PÚBLIC 
— 
4t d’ESO, batxillerat i 
cicles formatius 

OBJECTIU DE LA XERRADA 
— 

En aquesta xerrada, descobrirem 
com s’organitza una associació 
sense ànim de lucre que posa en 
marxa solucions innovadores per 
atendre de forma integral persones 
que es troben en situació d’exclusió 
social. 

SOL·LICITUD 
— 

Formulari de sol·licitud 

https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/social/begona-arana-alvarez-premi-fpdgi-social-2019/
https://ca.fpdgi.org/p20/premiados-y-escuelas/
https://youtu.be/JrWJZ8-PoO0
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«Refugees’ 

journey to life» 
La vida de la jove araboisraeliana Maria Jam-
mal va canviar el 2015 quan va viatjar a l’illa 
de Lesbos (Grècia) per treballar com a volun-
tària. Allà es va adonar que la majoria dels es-
forços es destinaven a atendre les necessitats 
«físiques» dels refugiats (menjar, medicines, 
roba...), però gairebé ningú no es fixava en la 
seva salut mental. Va ser aleshores que la 
Maria i el seu marit, el psiquiatre Essam 
Daod, van decidir fundar Humanity Crew, 
una ONG que destaca i crea solucions per 
als problemes de salut mental que patei-
xen els refugiats. 

En aquesta xerrada descobrirem la trajectòria 
d’aquesta jove, que va deixar la seva feina 
d’advocada per ajudar els altres. La Maria 
presentarà dades sobre els refugiats —xifres, 
com es van convertir en refugiats, on vi-
uen...— i compartirà exemples, fotos i vídeos 
adequats a l’edat dels alumnes. També expli-
carà als joves què poden fer per ajudar.  
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BIOGRAFIA 
— 

Graduada en Dret i en Psicologia 
per la Universitat de Haifa (Israel), 
posseeix un postgrau en Dret de la 
Propietat Intel·lectual per la Univer-
sitat George Washington (EUA), 
que va obtenir gràcies a una beca 
Fulbright. 

Actualment dirigeix Humanity Crew, 
una ONG que va fundar el 2015. La 
FPdGi li va concedir el Premi Inter-
nacional el 2019 pel seu excel·lent 
treball en la creació de solucions per 
als problemes de salut mental dels 
refugiats. 

Vídeo Maria > 

TIPUS DE PÚBLIC 
— 
4t d’ESO, batxillerat i 
cicles formatius 

OBJECTIU DE LA XERRADA 
— 
Com podem ajudar els altres? En 
aquesta xerrada descobrirem la tra-
jectòria de Maria Jammal, que va 
deixar la seva feina d’advocada per 
crear una ONG. XERRADA EN AN-
GLÈS. 

SOL·LICITUD 
— 

Formulari de sol·licitud 

https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/internacional/maria-jammal-premi-fpdgi-internacional-2019/
https://ca.fpdgi.org/p20/premiados-y-escuelas/
https://youtu.be/ABvK9mzn6cw



