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A simple vista

Els punts de color corresponen a la línia d’activitat amb la qual hem estat presents en cada comunitat autònoma, independentment de la xifra d’activitats.

 Premis     Programes de desenvolupament professional     Programes educatius

Mapa de presència (2018) Mapa acumulat des del 2009

2018
A SIMPLE VISTA

Audiència

3.500
joves en procés 
de millora de la 
seva ocupabilitat

32
empreses 
compromeses amb 
l’ocupació juvenil

400
docents 
participants

10.000
alumnes en 
impacte directe

89
patrons

2,8M€

2.810.000€

pressupost



A simple vista

2018
A SIMPLE VISTA

Evolució dels perfils socials

13.000

12 417

12 994

12.500

12.000

11.500

11.000

N
ov

 2
01

7

N
ov

 2
01

8

seguidors

+577
+4,65 %

100 000

77.178

91.297

75 000

50 000

25 000

0

N
ov

 2
01

7

N
ov

 2
01

8

visites

+14.119
+18,29 %

1 000

461

795

750

500

250

0

N
ov

 2
01

7

N
ov

 2
01

8

seguidors

+334
+72,45 %

800 000

583.018

726.236

600 000

400 000

0

N
ov

 2
01

7

N
ov

 2
01

8

visites

+143.218
+24,56 %

200 000

7 500

7.130

7 000

6 500

6 000

5 500

N
ov

 2
01

7

N
ov

 2
01

8

fans

+335
+4,93 %

6.795

Impacte en mitjans

16h
de cobertura

10:30h
de cobertura

9.831
 informacions

4.452M
usuaris d’audiència 
potencia

3.260
 articles

471M
 lectors

Presència social dels premiats
(2017 vs 2018)

216
ACCIONS

152
ACCIONS

+42%

Procedència GènereCategoria

22%
Social

36%
Recerca 

Científica
20%

Empresa

22%
Arts i 

Lletres

41%
candidates

59%
candidats

19%
Catalunya

28%
Comunitat 
de Madrid

1%
Principat 
d’Astúries

2%
Navarra

2%
Canàries

4%
Galícia

3%
Aragó

3%
País Basc

1%
La Rioja

12%
Andalusia

7%
Regió
de Múrcia

6%
Comunitat 
Valenciana 

6%
Castella

i Lleó

1%
Extremadura

2%
Illes Balears

2%
Castella-la Manxa

2%
Cantàbria



«El Premi FPdGi ha suposat 
un gran impacte en 
visibilitat i ha generat molta 
confiança en les persones 
amb les quals treballem 
cada dia: inversors, 
empreses i col·laboradors.»



1Índex

Programes propis
Premis Fundació Princesa de Girona
«Premiats i escoles»
«Educar el talent emprenedor»
«Rescatadors de talent»
Campus de Lideratge Júnior

Miscel·lània



«Ha estat un punt d’inflexió 
en la meva vida.
El reconeixement a tants 
anys d’esforç; una mica 
d’aire fresc per seguir 
endavant amb il·lusió.»



PROGRAMES 
PROPIS



PREMIS FPDGI TOUR 2018.
GIRA DE PROCLAMACIONS

Des de fa unes quantes edicions, la FPdGi ha de-
cidit celebrar les reunions dels jurats i els actes de 
proclamació dels Premis en diferents territoris, per-
què l’«experiència» d’aquests guardons arribi a més 
joves de ciutats i comunitats autònomes diverses.

Per tal d’optimitzar aquest impacte desitjat i aug-
mentar la capacitat d’atracció de públic i mitjans 
de comunicació, el 2017 es va posar en marxa una 
gira amb un format nou i un discurs més afí als ob-
jectius que la Fundació volia transmetre: posar en 
valor el planter de premiats de la FPdGi; incremen-
tar la presència i la participació dels joves en els 
actes de l’entitat; donar a conèixer les línies d’actu-
ació principals de la FPdGi; aconseguir un impacte 
millor i més ampli en els mitjans de comunicació i 
les xarxes socials; i unir els actes de proclamació 
de la gira amb la resta d’activitats dels altres pro-
grames de la FPdGi. En l’edició del 2018 s’ha 
consolidat aquest model d’esdeveniment, que 
ha millorat el contingut i la posada en escena 
i ha assolit un gran ressò entre el públic jove 
gràcies al taller emprenedor dinamitzat per 
l’equip d’Imagine Creativity Center.

La gira de proclamacions va arrencar a Mèrida (7 
de febrer, Centre Cultural La Alcazaba, Premi Arts 
i Lletres, sota la presidència de S. M. la Reina) i 
va continuar amb parades a Sevilla (21 de febrer, 
Paranimf de la Universitat de Sevilla, Premi Recerca 
Científica), Santa Cruz de Tenerife (7 de març, 
Auditori Adán Martín, Premi Empresa, sota la pre-
sidència de S. M. el Rei), l’Hospitalet de Llobre-
gat (21 de març, Associació Educativa Itaca, Premi 
Social) i Sòria (11 d’abril, espai de coworking El 
Hueco, Premi Entitat Internacional).
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Cada acte de proclamació ha inclòs un taller d’in-
novació disruptiva anomenat «El repte», pensat es-
pecíficament per a joves d’entre setze i trenta anys 
i conduït per l’emprenedor de Silicon Valley Xavier 
Verdaguer. A través de la metodologia Lombard, 
creada al centre d’innovació Imagine Creativity 
Center, els joves havien de buscar, en 180 minuts, 
solucions creatives i innovadores al repte plante-
jat al voltant de la categoria del Premi proclamat. 
Aquesta activitat tenia lloc durant la deliberació dels 
membres del jurat.
Un cop generades les solucions, els equips com-
partien la seva idea amb la resta de participants. 
Només dues d’aquestes idees se seleccionaven 
per presentar-les en la fase final del repte, ja dins 
l’acte institucional de la proclamació. La idea esco-
llida pel públic assistent a la proclamació es premi-
ava amb un ajut de mobilitat per assistir a la gran 
final del «Repte de reptes» i al lliurament dels Pre-
mis FPdGi 2018, celebrat a finals de juny a Girona.

El periodista i humorista Juan Carlos Ortega ha es-
tat l’encarregat de presentar els actes de procla-
mació dels Premis FPdGi, amb la participació de 
premiats de la Fundació Princesa de Girona i de 
membres dels diferents jurats.

Els cinc actes de proclamació han gaudit de 
la participació de 916 joves i convidats, fet que 
suposa un augment del 43 % amb relació a la xifra 
assolida l’any passat. Una bona part d’aquest èxit 
es deu a la complicitat i el suport que la FPdGi 
ha rebut en cada ciutat (la Junta d’Extremadura a 
Mèrida, el Consell Social de la Universitat a Sevilla, 
el Cabildo de Tenerife a Santa Cruz de Tenerife, 
l’Associació Itaca a l’Hospitalet i El Hueco a Sòria), 
cosa que ha permès millorar la penetració (bases 
de dades i comunitats actives), la comunicació di-
recta i la capacitat de convocatòria.
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LLISTA DE PREMIATS PER CATEGORIES I DETALL DE L’ACTIVITAT DESENVOLUPADA

Categoria Premi Premiat 2018 Activitat Premis FPdGi Tour

Arts i Lletres ex aequo

Lloc

Centre Cultural La Alcazaba de 
Mèrida

Data

7 de febrer del 2018

Jurat

 > Luis Alegre, escriptor, 
periodista i cineasta

 > Jesús Cimarro, empresari i 
productor teatral

 > Montserrat Domínguez, 
periodista

 > Víctor García de Gomar, 
director artístic del Palau de 
la Música

 > Rafael Moneo, arquitecte
 > Gracia Querejeta, cineasta
 > Andrés Salado, director 
d’orquestra i Premi FPdGi 
Arts i Lletres 2016

 > Maribel Verdú, actriu

Pablo Ferrández Castro (Madrid, 1991). Va començar a 
tocar el violoncel amb els seus pares a l’edat de tres anys. 
Als tretze anys va ingressar a la prestigiosa Escola Superior 
de Música Reina Sofia, de la qual va ser un dels alumnes 
més joves acceptats i on fou premiat durant quatre anys 
consecutius com a alumne més excel·lent, beneficiant-se 
d’una beca completa durant els seus estudis. A l’octubre 
del 2011 va entrar a formar part del programa de postgrau 
de la Kronberg Academy (Alemanya), on va estudiar amb 
Frans Helmerson, gràcies al suport del Sodalitas Stipen-
dium. També ha cursat estudis amb músics tan reconeguts 
com David Geringas, Philippe Muller, Gary Hoffman, Arto 
Noras o Ivan Monighetti.

Ferrández va gravar el seu primer disc (que inclou els 
concerts per a violoncel i orquestra de Dvořák i Schumann) 
amb l’Orquestra Filharmònica de Stuttgart sota la direcció 
de Radoslaw Szulc i, poc després, un segon disc amb 
concerts de Rossini i Menotti que va enregistrar al costat 
de la Kremerata Baltica sota la direcció de Heinrich Schiff. 
Amb el seu violoncel Stradivarius «Lord Aylesford» (1696), 
ha tocat en llocs com Amsterdam, Tòquio, París (Audito-
rium du Louvre), Florència (Maggio Musicale Fiorentino), 
Madrid (Auditorio Nacional) i Buenos Aires (Teatro Colón), 
amb orquestres com la Filharmònica de Sant Petersburg, 
la Filharmònica de Buenos Aires, la Simfònica de Galícia o 
la Württembergisches Kammerorchester Heilbronn, i amb 
directors com Yuri Temirkanov o Ryan McAdams.

Soleá Morente Carbonell (Madrid, 1985). La cantant de 
flamenc i pop rock Soleá Morente, filla i germana de des-
tacats artistes, va estudiar Filologia Hispànica a la Univer-
sitat de Granada. En finalitzar els estudis universitaris, va 
començar la seva carrera artística col·laborant amb el seu 
pare, el cantaor Enrique Morente, i amb la seva germana, la 
cantant Estrella Morente. Al marge de diverses col·labora-
cions amb artistes com Jota, Antonio Arias, Florent Muñoz 
o Eric Jiménez, ha publicat dos discs sota el seu nom: 
Encuentro (El Volcán / SONY), al costat de Los Planetas, 
i Tendrá que haber un camino. Com a actriu destaquen 
els seus treballs en obres com Yerma, dirigida per Miguel 
Narros, Lisístrata, amb José Carlos Plaza, i Clara Bow, amb 
Secun de la Rosa. Al gener del 2018 va publicar el seu últim 
disc, Ya no solo te veo a ti (El Volcán / SONY).

Taller creatiu de generació d’idees a 
partir del repte «Fer de la cultura una 
marca de ciutat i el principal motor de 
projecció turística», sota la direcció 
de l’emprenedor Xavier Verdaguer.

Tertúlia conduïda per Juan Carlos 
Ortega i Xavier Verdaguer amb la 
participació dels premiats Auxilia-
dora Toledano (Arts i Lletres 2013) 
i Hugo Fontela (Arts i Lletres 2014).
Els actes de proclamació del Premi 
Arts i Lletres van gaudir de la presèn-
cia de S. M. la Reina.
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Categoria Premi Premiat 2018 Activitat Premis FPdGi Tour

Recerca Científica ex aequo

Lloc

Paranimf de la Universitat de 
Sevilla

Data

21 de febrer del 2018

Jurat

 > Fàtima Bosch, bioquímica 
 > Avelino Corma, químic
 > Adela Cortina, filòsofa i 
professora 

 > Valentí Fuster, cardiòleg i 
director general del CNIC 

 > Emilio Lamo de Espinosa, 
sociòleg 

 > Samuel Sánchez, 
investigador i Premi FPdGi 
Recerca Científica 2015 

 > Rolf Tarrach, físic i 
president dels rectors 
europeus 

 > Lluís Torner, físic

María Escudero Escribano (Càceres, 1983). És engi-
nyera química per la Universitat d’Extremadura i doctora 
en Química per la Universitat Autònoma de Madrid (UAM). 
Durant el seu doctorat, va ser becària de la Residencia de 
Estudiantes i va fer estades de recerca a l’Argonne National 
Laboratory (Estats Units) i a la Universitat d’Ulm (Alemanya). 
El 2012 va continuar la seva formació a la Universitat Tèc-
nica de Dinamarca i el 2014 va rebre la beca Sapere Aude 
- Research Talent del Govern danès, gràcies a la qual va 
passar dos anys a la Universitat de Stanford (Estats Units). 
Des del març del 2017 és professora a la Universitat de 
Copenhaguen, on dirigeix   el grup de Nanoelectroquímica. 
Ha publicat el seu treball en revistes com Science, té tres 
patents i ha rebut nombrosos guardons d’investigació, com 
ara el Premi Jove Químic Europeu 2016 i el Premi Investi-
gador Jove de la Divisió d’Energia de la Societat Americana 
d’Electroquímica 2018.

La Dra. Escudero investiga nous materials que, a partir 
de reaccions electroquímiques, permetin obtenir energia 
neta i produir compostos químics i combustibles soste-
nibles. El seu principal objectiu és dissenyar i optimitzar 
el lloc actiu de catalitzadors per a reaccions d’interès en 
dispositius de conversió d’energia com les piles de com-
bustible i els electrolitzadors.

Guillermo Mínguez Espallargas (Benifaió, 1981). Lli-
cenciat en Química per la Universitat de Sevilla i doctor 
per la Universitat de Sheffield (Regne Unit), actualment és 
investigador Ramón y Cajal a l’Institut de Ciència Mole-
cular de la Universitat de València, on lidera quatre pro-
jectes de recerca. El treball del Dr. Mínguez Espallargas 
es dirigeix   al desenvolupament de nous materials porosos 
conceptualment diferents dels ja existents, amb l’objectiu 
que siguin capaços d’emmagatzemar molt selectivament 
certs gasos i que, per tant, tinguin aplicació en la separació 
de gasos. La implementació de propietats magnètiques 
permet detectar la incorporació d’aquestes molècules de 
gas i desenvolupar sensors. Aquests avenços poden tenir 
un impacte positiu destacat en àrees com el medi ambient 
o l’energia.

Taller creatiu de generació d’idees 
a partir del repte «Posar en valor el 
paper de la ciència en la societat», 
sota la direcció de l’emprenedor Xa-
vier Verdaguer.

Tertúlia conduïda per Juan Carlos Or-
tega amb la participació dels premi-
ats Borja Ibáñez (Recerca Científica 
2010) i Guadalupe Sabio (Recerca 
Científica 2012).
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Categoria Premi Premiat 2018 Activitat Premis FPdGi Tour

Empresa

Lloc

Auditori Adán Martín de
Santa Cruz de Tenerife

Data

7 de març del 2018

Jurat

 > Sergio Álvarez Leiva, 
emprenedor i Premi FPdGi 
Empresa 2016

 > Irene Cano, directora 
general de Facebook 
Espanya

 > Fernando Fernández, 
economista

 > Adrián García-Aranyos, 
director general d’Endeavor 
España

 > Bernardo Hernández, 
emprenedor

 > Pepe López de Ayala, 
director de Twitter per als 
països de parla hispana

 > César Molinas, matemàtic  
i economista

José Miguel Bermúdez Miquel (Barcelona, 1986). És 
enginyer aeronàutic, especialitzat en vehicles espacials, per 
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i ha treballat 
per al grup tecnològic privat GMV Aerospace & Defence 
desenvolupant programari per a la simulació de trajectòries 
d’aeronaus.

En acabar els estudis es va unir, en el moment de la 
seva fundació, a zero2infinity (z2i), una start-up del sec-
tor espacial on va exercir tasques de desenvolupament 
de negoci i enginyeria. En paral·lel, Bermúdez va cofundar 
Marvelmat, que presta serveis al sector hoteler. El 2014 va 
fundar bound4blue (b4b) amb l’objectiu de revolucionar el 
transport marítim tal com el coneixem avui dia, emprant de 
nou el vent com a propulsió complementària a través d’un 
innovador sistema de vela rígida. La tecnologia desenvo-
lupada permet que les veles generin una part de l’empenta 
necessària, la qual cosa redueix el consum de combustible 
i, per tant, les emissions.

Taller creatiu de generació d’idees a 
partir del repte «I don’t like Mondays. 
Idees per millorar la motivació labo-
ral», sota la direcció de l’emprenedor 
Xavier Verdaguer.

Tertúlia conduïda per Juan Carlos Or-
tega amb la participació dels premi-
ats Javier Agüera (Empresa 2012) i 
Ignasi Belda (Empresa 2014).

Els actes de proclamació del Premi 
Empresa van gaudir de la presència 
de S. M. el Rei.

Social

Lloc

Associació Educativa Itaca de 
l’Hospitalet de Llobregat

Data

21 de març del 2018

Jurat

 > Roser Batlle, presidenta 
de Red Española de 
Aprendizaje-Servicio

 > Antoni Bruel, coordinador 
general de Creu Roja 
Espanya

 > Mohamed El Amrani, 
emprenedor social i Premi 
FPdGi Social 2014

 > José Moncada, fundador i 
CEO de La Bolsa Social

 > Sebastián Mora, professor 
de la Universitat Pontíficia de 
Comillas

 > Maravillas Rojo, presidenta 
d’Abacus

Aránzazu Martínez Fernández (Madrid, 1984). Gradua-
da en Ciències Empresarials i Relacions Internacionals per 
ICADE, també ha cursat estudis d’Història a la UNED i un 
màster de Gestió d’ONG. Amb vint-i-quatre anys ja tenia 
clar que canviar el món és possible. Per això, el 2008 va 
viatjar a l’Índia per col·laborar com a cooperant amb un 
objectiu: ser part activa del canvi. Va ser en aquest país on 
va descobrir la seva vocació: aprofitar els seus coneixe-
ments i experiència professional en màrqueting estratègic 
i finances per aplicar-los al sector social, amb el propòsit 
d’intentar maximitzar l’impacte social dels projectes de co-
operació i acció humanitària. El 2009 va fundar It Will Be, 
una organització que té com a objectiu aportar eficiència i 
professionalitat al sector humanitari per tal de maximitzar 
l’ajuda i els fons fent-los arribar a moltes més persones. El 
seu èxit principal ha estat, fins ara, la creació d’un sistema 
de reconeixement i seguiment de col·lectius vulnerables 
no documentats que desenvolupa perquè les ONG i les 
organitzacions d’acció humanitària millorin les seves inter-
vencions. Aquest innovador sistema es farà servir propera-
ment a l’Índia, al Senegal, a Tunísia i al Sàhara Occidental, 
entre altres llocs.

En aquesta seu, situada al costat de 
Barcelona, la proclamació prevista es 
va adequar al context social del mo-
ment, que impedia disposar d’una 
participació prou nombrosa per man-
tenir l’esdeveniment públic, segons 
l’esquema habitual de les proclama-
cions. La reunió del jurat i l’anunci del 
guanyador es van celebrar a porta 
tancada, en un acte conduït per Juan 
Carlos Ortega al qual van assistir tots 
els antics premiats de l’àmbit Social i 
altres emprenedors socials amics de 
la FPdGi. 
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Categoria Premi Premiat 2018 Activitat Premis FPdGi Tour

Entitat Internacional

Lloc

espai de coworking El Hueco 
de Sòria

Data
 
11 d’abril del 2018

Jurat

 > Joaquín Alcalde, director 
de l’ONG Cives Mundi

 > Consuelo Crespo, 
expresidenta d’UNICEF 
Espanya

 > Elisa Durán, directora 
general adjunta de la 
Fundació Bancària “la Caixa”

 > Marta Pérez, gerent de 
Valnalón

 > Patricia de Roda, directora 
de Lealtad Instituciones

Article 1, amb seu a París, neix de la fusió de dues as-
sociacions que lluiten contra la desigualtat d’oportunitats, 
Frateli i Passeport Avenir, fundades el 2004 i el 2005, res-
pectivament, sobre la base d’una mateixa observació: les 
desigualtats socials i la discriminació s’acarnissen 
amb els joves amb menys ingressos.

Guiades pels valors comuns de la justícia, la igualtat, 
la fraternitat i la llibertat, aquestes dues associacions han 
desenvolupat al llarg del temps programes que busquen 
crear lligams i organitzar reunions entre aquests joves i vo-
luntaris/mentors del món professional desitjosos de com-
partir el seu coneixement i compromís amb ells. Gràcies als 
seus programes de tutoria i a l’organització de tallers, prop 
de 12.000 estudiants d’orígens modestos han rebut ja el 
suport d’Article 1. L’objectiu últim de l’entitat és crear una 
societat on l’orientació, l’èxit en els estudis i la integració 
professional no depenguin dels orígens socials, econòmics 
i culturals; una societat, en definitiva, en la qual l’èxit de-
pengui dels vincles socials i el compromís cívic.

Taller creatiu de generació d’idees 
a partir del repte «Idees per desen-
volupar el món rural despoblat a 
través de les entitats socials», sota 
la direcció de l’emprenedor Xavier 
Verdaguer.

Tertúlia conduïda per Juan Carlos 
Ortega amb la participació de la pre-
miada Mercedes Valcárcel, directora 
general de la Fundació Tomillo (En-
titat 2016).

La cerimònia de lliurament dels Premis Fundació 
Princesa de Girona 2018 va tenir lloc el dia 28 de 
juny, sota la presidència de S. M. els Reis, a l’Es-
pai Mas Marroch - Centre d’Esdeveniments d’El 
Celler de Can Roca, a Girona, amb la participació 
del cardiòleg Valentí Fuster, el jugador professi-
onal de bàsquet Pau Gasol i l’atleta espanyola 
amb més medalles paralímpiques de la història, 
Teresa Perales, moderats per la periodista Pepa 
Fernández. Amb la intenció d’aprofitar la cerimò-
nia per conèixer l’evolució del conjunt de premiats 
i donar-los cada vegada més protagonisme, es va 
gaudir d’una actuació a càrrec de la Jove Orques-
tra d’Extremadura, dirigida per Andrés Salado 
(Premi FPdGi Arts i Lletres 2016), i d’una taula de 
diàleg amb tres premiats d’anys anteriors —Miri-
am Reyes (Social 2017), Auxiliadora Toledano 
(Arts i Lletres 2013) i Borja Ibáñez (Recerca Cien-
tífica 2010)— que va ser moderada per l’humoris-
ta Juan Carlos Ortega. El discurs d’agraïment en 
nom dels premiats del 2018 el va pronunciar María 
Escudero, premiada en la categoria Recerca Ci-
entífica.

CONVOCATÒRIA 2019

Tal com es va anunciar en la reunió del Patronat 
del mes de juny, i coincidint amb la celebració del 
desè aniversari de la Fundació, la convocatòria dels 
Premis del 2019 incorpora algunes novetats. D’una 
banda, s’institueix una nova categoria Interna-
cional, que funciona per nominació i que pretén 
identificar joves de tot el món de menys de tren-
ta-cinc anys que hagin destacat per una trajectòria 
emprenedora i innovadora i la notorietat dels quals 
pugui ser, alhora, un mitjà per donar a conèixer la 
nostra Fundació en altres països. D’altra banda, 
la resta de les categories (Arts i Lletres, Empresa, 
Social i Recerca Científica) doblen la dotació eco-
nòmica i arriben als 20.000 euros. S’ha considerat 
oportú, a partir de les propostes rebudes tant dels 
jurats com del Grup de Treball de Premis, i a causa 
de la disminució substantiva que han experimen-
tat les candidatures presentades durant els darrers 
dos anys, suprimir la categoria Entitat.
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La convocatòria del 2019 es va obrir el 28 de juny 
i va finalitzar el 30 d’octubre per a les categories 
nacionals i el 30 de novembre per al nou Premi In-
ternacional. En aquest moment s’està duent a ter-
me la primera selecció tècnica de les candidatures.

ALTRES ACTIVITATS AMB ELS PREMIATS 
FPdGi D’ANYS ANTERIORS

Seguint la dinàmica iniciada els dos darrers anys, 
s’ha potenciat la presència dels premiats de 
totes les edicions en activitats de la Fundació, 
en fòrums i esdeveniments organitzats per altres 
institucions i en mitjans de comunicació. Els pre-
miats exerceixen una funció social molt valuosa, 
ja que són models inspiradors per a altres joves 
per les seves trajectòries, valors i comportament 
ètic. En total, la suma de les participacions actives 
dels nostres premiats puja a 183 (+22 %), tenint en 
compte tant les activitats vinculades a la mateixa 
Fundació (òrgans de govern i altres accions) com 
els esdeveniments organitzats per altres entitats i 
les intervencions en mitjans de comunicació.

PROGRAMA
«PREMIATS
I ESCOLES»
Per al curs 2017-2018, la Fundació Princesa de Gi-
rona va posar en marxa, en format pilot, el projecte 
«Premiats i escoles». Es tracta d’una activitat pio-
nera que ofereix un cicle de trobades i xerrades 
d’orientació professional i vocacional a càrrec 
d’alguns premiats de la Fundació Princesa de 
Girona, per tal d’ajudar els alumnes assistents a 
endinsar-se en camps tan diversos com la quí-
mica computacional, la robòtica, l’art, la música, 
les matemàtiques, l’emprenedoria o l’àmbit soci-
al. El programa s’adreça a instituts de secundària, 
FP i batxillerat, i preferentment als alumnes de 4t 
d’ESO, 1r de batxillerat i cicles formatius.

Durant el primer semestre de l’any, coincidint amb 
el curs escolar 2017-2018, s’han impartit cinc xer-
rades amb tres premiats (Guadalupe Sabio, Pre-
mi FPdGi Recerca Científica 2012; Mohamed El 
Amrani, Premi FPdGi Social 2014; i Sílvia Osuna, 
Premi FPdGi Recerca Científica 2016) en les quals 
han participat 476 alumnes.

A hores d’ara, l’equip de la Fundació està actua-
litzant el dossier del programa, incorporant-hi no-
ves xerrades, dates i localitats, per tal d’oferir-lo 
a centres de secundària i cicles formatius de tot 
Espanya.

XERRADES OFERTES DURANT EL CURS 2017-
2018

Calendari:
 > Sílvia Osuna (Premi FPdGi Recerca Científica 

2016): 9 de novembre del 2017 (INS Olivar Gran 
de Figueres - 35 alumnes de cicle formatiu - INS 
Olivar Gran) i 18 de gener del 2018 (INS Josep 
Brugulat de Banyoles - 31 alumnes de batxille-
rat - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat 
de Girona).

 > Guadalupe Sabio (Premi FPdGi Recerca Cien-
tífica 2012): 20 de febrer del 2018 (IES Tartessos 
de Sevilla - 60 alumnes de 4t d’ESO i 1r de bat-
xillerat - IES Tartessos / IES Caura de Sevilla - 60 
alumnes de batxillerat - IES Caura).

 > Mohamed El Amrani (Premi FPdGi Social 
2014): 22 de febrer del 2018 (Col·legi Badalo-
nès - 90 alumnes de 4t d’ESO - Espai FPdGi).

 > Sílvia Osuna i Guadalupe Sabio (Premi FPdGi 
Recerca Científica 2016 i 2012, respectivament): 
5 de juny del 2018 (Colegio Santa María la Blan-
ca de Madrid - 200 alumnes - Colegio Santa 
María la Blanca).

 > Participació total: 476 alumnes.

Amb l’inici del nou curs 2018-2019, l’equip de la 
FPdGi treballa per oferir almenys dues xerrades més 
en centres d’educació secundària, batxillerat i cicles 
formatius de comunitats autònomes diferents.
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El programa «Educar el talent emprenedor» de 
la Fundació Princesa de Girona promou, des 
de l’any 2012, la introducció de la competència 
d’aprendre a emprendre en la pràctica ordinària 
dels docents a través de la formació i de la im-
plementació i avaluació de projectes curriculars en 
els quals l’emprenedoria sigui un factor fonamental. 
La Fundació, així, treballa en la promoció d’autèn-
tiques escoles emprenedores perquè els nostres 
nens i joves siguin capaços, en el futur, de gestio-
nar la incertesa en un món canviant.

L’enfocament d’aquest programa busca trans-
formar el sistema educatiu a través dels docents, 
que són els tractors del canvi i la transformació del 
sistema i els promotors del concepte d’escola em-
prenedora, i aspira a impactar-hi de manera signifi-
cativa mitjançant la introducció de la competència 
emprenedora en totes les àrees curriculars, des 
de l’educació infantil fins al batxillerat i la formació 
professional.

El programa ofereix formació, acompanyament, vi-
atges pedagògics i espais de trobada per aprendre, 
compartir i dissenyar el millor futur possible per a 
les nostres institucions educatives.

ACCIONS 2018

 > Finalitzades totes les formacions inicials de 
la cinquena edició del programa «Educar el 
talent emprenedor» del curs 2017-2018 en 
quatre comunitats autònomes. Es dona con-
tinuïtat, així, al programa de formació de docents 
a Andalusia, Catalunya, Galícia i Extremadura. El 
programa ha inclòs formació presencial i la rea-
lització posterior d’un projecte d’emprenedoria 
educativa amb el suport in situ del nostre equip 
de formadors.

Calendari:
 > Catalunya (Lleida): 23 i 24 d’octubre i 6 de 

novembre del 2017.
 > Andalusia (Sevilla): 26 i 27 d’octubre i 2 de 

novembre del 2017.
 > Galícia (Santiago de Compostel·la): 11, 12, 13 

i 27 de gener del 2018.
 > Extremadura (Càceres): 22, 23, 24 i 25 de ge-

ner i 7 de febrer del 2018.

Dades de participació: 125 docents i 73 pro-
jectes d’emprenedoria generats. La formació 
prevista al País Basc no s’ha pogut portar a ter-
me per causes alienes a la Fundació, i la parti-
cipació de docents en les formacions de Galícia 
ha estat molt poc nombrosa, malgrat els impor-
tants esforços dedicats a la seva difusió tant des 
de la Conselleria com per part de l’equip de la 
FPdGi.

 > Finalitzades totes les formacions avança-
des de la segona edició del programa «Pe-
dagogies àgils per a l’emprenedoria» en set 
comunitats autònomes.

Calendari:
 > Andalusia (Màlaga): 24 de gener del 2018. 75 

docents.
 > Extremadura (Badajoz): 30 i 31 de gener del 

2018. 34 docents.
 > La Rioja (Logronyo): 5 i 6 de febrer del 2018. 

21 docents.
 > Castella-la Manxa (Toledo): 14 i 15 de febrer 

del 2018. 56 docents.
 > Canàries (Santa Cruz de Tenerife): 6 i 7 de 

març del 2018. 11 docents.
 > Catalunya (Barcelona): 20 de març del 2018. 

25 docents.
 > Múrcia (Múrcia): 18 d’abril del 2018. 32 do-

cents.

Dades de participació: 254 docents.

 > Celebrades les trobades autonòmiques de 
bones pràctiques a les quatre comunitats 
autònomes. Presentació de les millors experi-
ències de Catalunya, Extremadura, Andalusia i 
Galícia resultants de la formació bàsica.
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Calendari:
 > Catalunya (Lleida): 2 de maig del 2018. 35 

docents.
 > Extremadura (Mèrida): 9 de maig del 2018. 

35 docents.
 > Andalusia (Sevilla): 23 de maig del 2018. 73 

docents.
 > Galícia (Santiago de Compostel·la): 29 de 

maig del 2018. 10 docents.

Dades de participació: 153 docents.

 > Premi Escola Emprenedora 2018. El dia 29 
de gener es va reunir per primera vegada el jurat 
del Premi Escola Emprenedora 2018, que busca 
reconèixer centres educatius d’Espanya com-
promesos amb el desenvolupament del talent 
emprenedor dels joves i amb la innovació edu-
cativa. El guardó va recaure en el CEIP Andalu-
cía de Fuengirola (Màlaga), un centre públic que 
destaca per la seva trajectòria en l’àmbit de la 
innovació docent i l’aprenentatge col·laboratiu i 
cooperatiu. És un centre exemplar pel seu com-
promís amb la diversitat i el foment de la inclusió 
social, i ha assolit un efecte transformador del 
seu entorn que li atorga un gran reconeixement 
i impacte social. El 10 de maig, el president de la 
FPdGi, acompanyat pels dos patrons andalusos 
de l’entitat, Concha Yoldi i Tomás Osborne, va 
lliurar el guardó —una escultura dissenyada per 
Juan Zamora, Premi FPdGi Arts i Lletres 2017— 
en el marc d’un acte que es va celebrar al ma-
teix CEIP. S. M. els Reis rebran en audiència una 
representació del centre educatiu en una data 
pendent de determinar.

 > Celebració de la II Expedició Pedagògica al 
País Basc, per conèixer les millors pràctiques 
en emprenedoria educativa d’Espanya. Del 9 al 
12 d’abril, 30 docents d’11 comunitats autòno-
mes (Andalusia, Castella i Lleó, Castella-la Man-
xa, Catalunya, Comunitat de Madrid, Comunitat 
Valenciana, Extremadura, Galícia, Illes Balears, 
La Rioja i Principat d’Astúries) van participar en 
una iniciativa d’innovació educativa que ells ma-
teixos van descriure com a única: la II Expedició 
Pedagògica al País Basc, on van conèixer de 
primera mà experiències innovadores de centres 

educatius d’Àlaba, Guipúscoa i Biscaia. Es van 
presentar alguns dels models més rellevants així 
com experiències transformadores de centres 
de diferents nivells educatius (infantil, primària, 
secundària, batxillerat i formació professional). El 
programa incorpora així mateix la mobilitat entre 
comunitats autònomes que promou la Fundació 
Princesa de Girona. L’activitat va tenir un doble 
objectiu: donar a conèixer les millors pràctiques 
en emprenedoria educativa, per tal que esdevin-
guin una font d’inspiració per a altres centres, i 
fomentar la consolidació d’una xarxa espanyola 
de líders en innovació educativa compromesos 
amb la transformació del sistema.

ACCIONS EN CURS
(NOVEMBRE-DESEMBRE DEL 2018)

 > Celebració de la V Jornada «Com s’educa 
el talent emprenedor» a Fuengirola, en honor 
del CEIP Andalucía, Premi Escola Emprenedora 
de l’any, prevista per al proper dia 10 de desem-
bre. L’esdeveniment permetrà als 800 docents 
inscrits conèixer les tendències mundials en em-
prenedoria educativa, reunir els líders nacionals i 
internacionals en la matèria i promoure la cons-
trucció d’una xarxa d’educadors i centres com-
promesos amb l’emprenedoria i el canvi educa-
tiu. La FPdGi ha atorgat 15 ajuts de mobilitat a 
universitaris futurs docents.

 > Sisena edició del programa «Educar el ta-
lent emprenedor», del curs 2018-2019, que 
inclou formació presencial i la realització poste-
rior d’un projecte d’emprenedoria educativa amb 
el suport in situ del nostre equip de formadors. 
S’ha dut a terme en 5 comunitats autònomes.

Seus:
- Andalusia (Cadis). 100 docents.
- Extremadura (Badajoz). 30 docents.
- Cantàbria (Santander). 44 docents.
- Catalunya (Girona). 60 docents.
- Navarra (Pamplona). 30 docents.

Calendari:
- Octubre-desembre del 2018.
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 > Convocatòria del Premi Escola Emprene-
dora 2019, per a centres educatius d’Espanya 
compromesos amb el desenvolupament del ta-
lent emprenedor dels joves i amb la innovació 
educativa. La convocatòria s’obrirà durant la V 
Jornada «Com s’educa el talent emprenedor».

IMPACTE 2018

 > 2.217 docents de 12 comunitats autònomes i 73 
projectes realitzats.

 > 395 docents de 6 comunitats autònomes en la 
formació bàsica.

 > 73 projectes d’emprenedoria realitzats durant el 
curs 2017-2018.

 > 254 docents de 7 comunitats autònomes en la 
formació avançada.

 > 153 docents de 4 comunitats autònomes en les 
trobades de bones pràctiques.

 > 800 docents participants en la V Jornada d’Edu-
cació.

 > 30 docents d’11 comunitats autònomes en la II 
Expedició Pedagògica.

 > 15 futurs docents en la V Jornada d’Educació.



Novembre 2018.
Més de 50 docents 
assisteixen a la 
formació «Com s’educa 
el talent emprenedor», 
celebrada a la seu de la 
FPdGi a Girona.



ESTAT ACTUAL DEL PROJECTE

 > Empreses participants. Actualment hi ha 32 
empreses adherides al programa que desenvo-
lupen una o més de les activitats que en for-
men part. Onze d’aquestes empreses van inte-
grar inicialment el Grup de Control, l’òrgan de 
planificació i seguiment del programa a escala 
operativa, al qual s’han sumat 19 empreses més 
del Patronat, la majoria de les quals ja havien 
participat en l’anterior programa «Apadrinant el 
talent». El Grup de Control inicial, coordinat per 
Enagás, estava format per Acciona, Banc Saba-
dell, CaixaBank, Ferrovial, Lidl, Meliá, Novartis, 
Suez i KPMG. Les empreses del Patronat que 
s’hi han sumat un cop iniciat el programa són 
Abertis, Allianz, Accenture, Alzamora Group, 
BBVA, Esteve, Flex, Gas Natural, Grupo Zeta, 
Indra, Nestlé, Persán, Gonvarri, Sorigué, Boe-
hringer Ingelheim, Zurich, Leti, Barceló, Maxam 
i Samsung.

A més, el programa disposa de la col·laboració 
d’alguns mentors a títol individual i de dues em-
preses no patrones: Doga i Eurofirms.

 > Avaluació de competències (actiu des del juli-
ol del 2017). Per poder accedir al programa, els 
joves, a més d’omplir el seu perfil, han de com-
pletar un test de competències. Value Prisma 4D 
és una eina dissenyada per l’Institut d’Enginyeria 
del Coneixement per obtenir un perfil compe-
tencial complet i altament lligat a l’acompliment 
professional de l’avaluat. Els vuit grans àmbits 
valorats són: lideratge i decisió, cooperació i 
respecte, anàlisi i ús dels coneixements, apre-
nentatge i innovació, planificació i organització, 
adaptació, assoliment, i emprenedoria. Les em-
preses i els mentors tenen accés als informes 
—i cada jove, al seu propi informe— sobre el 
nivell competencial dels candidats, cosa que els 
resulta molt útil a l’hora de seleccionar-los per 
als seus centres de desenvolupament, formació 
o vacants d’ocupació. Un total de 1.249 joves 
han fet el test de competències.

Amb la posada en marxa del programa «Rescata-
dors de talent», la Fundació ha volgut fer un pas 
més en el seu compromís amb l’ocupabilitat juve-
nil, apostant per un projecte transformador que té 
com a factor diferenciador la promoció de la 
mobilitat laboral entre comunitats autònomes. 
L’experiència de la mobilitat, per si mateixa, de-
senvolupa competències, aporta noves possibilitats 
d’ocupabilitat i ajuda a potenciar la unitat de mercat 
al nostre país.

El programa s’adreça a joves d’entre vint i trenta 
anys amb formació superior que es trobin en si-
tuació d’atur, de recerca de la primera ocupació 
o de subocupació. Es prioritza els joves que són 
la primera generació de la seva família a obtenir 
una titulació superior, amb la finalitat de promoure 
també la mobilitat social i la meritocràcia en l’accés 
al mercat laboral.

Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies al 
compromís de moltes de les companyies que 
integren el nostre Patronat. Juntament amb els 
departaments de recursos humans d’aquestes em-
preses, es va dissenyar un programa que permet 
als joves augmentar la seva ocupabilitat mitjançant 
activitats d’alt nivell que desenvolupen les seves 
competències i habilitats, definides i executades 
pels professionals de les mateixes companyies. El 
programa també inclou el desenvolupament de les 
xarxes de contactes dels participants i de la seva 
visibilitat davant dels principals ocupadors.

Tota l’activitat del programa s’articula a través de la 
plataforma www.rescatadoresdetalento.org, opera-
tiva des de l’1 de febrer del 2017. Així, el jove, un 
cop s’ha inscrit i ha fet el test de competències, té 
accés a les diferents activitats del programa: men-
toria, centres de desenvolupament, formació online 
i borsa de treball.
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temps, presa de decisions, negociació, assertivi-
tat, etc. Per a aquest any 2018 disposem de 72 
cursos de formació online actius. En total s’han 
registrat 2.250 inscripcions.

 > Borsa de treball. Ofereix a les empreses dues 
opcions per incorporar els joves als seus proces-
sos de selecció:

1. Publicació en obert de l’oferta. Els joves in-
teressats s’inscriuen i l’empresa inclou en els 
seus processos els candidats que responen 
al perfil sol·licitat.

2. Publicació privada de l’oferta. Aquest sistema 
permet a l’administrador de l’empresa amb 
accés a la base de dades de «Rescatadors de 
talent» buscar joves que puguin ser d’interès 
a partir de la definició d’un perfil adequat a la 
vacant d’ocupació, sense necessitat de fer-la 
visible per als candidats.

En total s’han publicat 65 ofertes de treball i s’han 
contractat 28 joves, 23 dels quals han rebut un 
ajut de mobilitat de la Fundació Princesa de Girona.

 > Trobada anual «Rescatadors de talent». El 
dia 29 de juny, coincidint amb la cerimònia de 
lliurament dels Premis FPdGi, va tenir lloc la se-
gona trobada del programa «Rescatadors de 
talent». En total hi van participar més de 300 
persones, majoritàriament joves en situació de 
recerca de feina, però també mentors i respon-
sables de recursos humans de les empreses 
adherides. 

 > Actuacions territorials. Durant el primer tri-
mestre del 2018 hem portat a terme tres actu-
acions territorials de difusió del programa, que 
ens ajuden a construir comunitat de talent i a 
donar a conèixer la iniciativa a tot el territori na-
cional. Dues d’aquestes actuacions han tingut 
lloc aprofitant la nostra presència amb motiu de 
proclamacions de Premis FPdGi, concretament 
a les ciutats de Sevilla (21 de febrer) i Santa Cruz 
de Tenerife (6 de març). La tercera es va fer a Bil-
bao (21 de març) amb el suport de la Fundació 
Novia Salcedo, soci estratègic al País Basc per 
a la implantació del programa.

 > Centres de desenvolupament. Les empreses 
participants organitzen programes formatius es-
pecífics per als joves de la FPdGi, amb l’objectiu 
d’avaluar, descobrir i desenvolupar les seves ha-
bilitats i competències. Les jornades tenen una 
durada d’un dia o dos i poden incloure activitats 
formatives, visites a diverses seus o departa-
ments de l’empresa, trobades amb directius, 
simulacions d’entrevistes, etc., amb el deno-
minador comú que totes ofereixen un feedback 
qualificat als participants per tal d’ajudar-los a 
millorar la seva ocupabilitat. Durant aquest any, 
les empreses han dut a terme 20 centres de 
desenvolupament que s’han celebrat en diver-
sos llocs d’Espanya, i en total s’han registrat 327 
participants.

 > Mentoria (reprenent l’activitat fonamental del 
nostre programa anterior, «Apadrinant el talent»). 
Els joves es beneficien d’un acompanyament a 
càrrec de directius i professionals en actiu que 
els guien i orienten i que posen contactes pro-
fessionals a la seva disposició per ajudar-los a 
accedir al món laboral en un lloc de treball ajus-
tat a les seves competències tècniques i perso-
nals. D’aquesta manera, es facilita la transició 
del món educatiu al laboral, fent èmfasi en el 
valor del networking com una eina indispensable 
per situar-se al mercat de treball.

Actualment, el programa té 257 parelles actives, 
i des del gener del 2017 hi han participat 475 
mentors.

També s’han posat en marxa processos de 
mentoria grupal destinats a joves per als quals, 
a causa del seu perfil acadèmic, és difícil trobar 
un mentor individual dins les empreses partici-
pants. Aquests processos s’han desenvolupat a 
Madrid i a Sevilla i les primeres valoracions són 
molt positives, en alguns casos gairebé equiva-
lents a les de la mentoria individual.

 > Formació online. A través de les plataformes 
LMS de les empreses, els joves tenen accés a 
la formació contínua oferta per les companyies, 
principalment a la centrada en el desenvolupa-
ment de les competències transversals: comu-
nicació, creativitat, orientació a l’èxit, gestió del 
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Amb el mateix objectiu de creació de comunitat 
de talent, el 16 de novembre hem organitzat una 
trobada a Girona amb els joves del programa que 
estan treballant a Catalunya, molts d’ells amb un 
contracte de treball associat a l’ajut de mobilitat de 
la Fundació Princesa de Girona.

IMPACTE A 15 DE NOVEMBRE DE 2018 
RESPECTE ALS OBJECTIUS MARCATS AL 
NOSTRE PLA D’ACTUACIÓ PER AL 2018
 

 > 32 empreses participants (35 empreses previs-
tes per al 2018)

 > 257 parelles de jove i mentor actives (250 pre-
vistes per al 2018)

 > 72 cursos online amb 2.250 inscripcions (20 cur-
sos formatius previstos per al 2018)

 > 20 centres de desenvolupament i 327 partici-
pants (20 centres de desenvolupament previstos 
per al 2018)

 > 3.563 joves registrats a la plataforma (3.500 jo-
ves registrats previstos per al 2018)

 > 28 joves amb ocupació (30 joves amb ocupació 
previstos per al 2018)

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DELS JOVES

Andalusia (28,42 %), Aragó (1,19 %), Canàries 
(2,92 %), Cantàbria (0,79 %), Castella-la Man-
xa (3,38 %), Castella i Lleó (4,32 %), Catalunya 
(8,64 %), Comunitat de Madrid (27,02 %), Comu-
nitat de Navarra (0,97 %), Comunitat Valenciana 
(7,88 %), Extremadura (2,10 %), Galícia (4,02 %), 
Illes Balears (0,64 %), La Rioja (0,30 %), País Basc 
(4,20 %), Principat d’Astúries (1,43 %), Regió de 
Múrcia (1,77 %).

En el pla qualitatiu, s’ha fet la primera enquesta de 
satisfacció dels joves participants en el programa 
durant el 2017, i s’ha obtingut una puntuació de 
7,5 (sobre 10) quan els preguntem per la satisfacció 
amb els resultats del programa, i de 8,5 (sobre 10) 
quan es tracta de recomanar-lo a una altra perso-
na. Com a punt de millora, els joves assenyalen 
el nombre de vacants d’ocupació ofertes per les 
empreses (3,5 sobre 10).



Trobada entre José Miguel Bermúdez 
(Premi FPdGi Empresa 2018) i un grup 
de joves del programa «Rescatadors de 
talent» a la seu de la FPdGi.



18 Informe d’activitat 2018

PRIMERA CIMERA

«Una imatge atractiva del futur del món i de mi ma-
teix». 23, 24 i 25 de novembre del 2018.

SEGONA CIMERA

«El líder que vull ser». 18, 19 i 20 de gener del 
2019.

TERCERA CIMERA

«Creant la comunitat ens obrim al món». 1, 2 i 3 de 
març del 2019.

CAMPUS DE 
LIDERATGE JÚNIOR
Seguint una proposta inicial del premiat Mohamed 
El Amrani (Social 2014), la Fundació va posar en 
marxa un programa de lideratge per catalitzar, 
acompanyar, accelerar i donar suport al creixement 
personal i professional de joves amb potencial de 
desenvolupament i amb voluntat de lideratge i 
transformació, en línia amb la missió de la nostra 
entitat de dotar els joves espanyols de les eines 
necessàries per construir un futur millor, tant per a 
ells mateixos com per a la societat en què viuen.

Després d’un primer campus celebrat a Girona 
durant l’últim trimestre del 2017, s’ha programat 
el segon per dur-lo a terme entre finals del 2018 
i principis del 2019 a la seu del Campus Puente 
Nuevo de Naturgy, a El Tiemblo (Àvila). Hi partici-
paran 25 joves procedents de diferents comunitats 
autònomes, seleccionats entre les gairebé 150 can-
didatures rebudes, amb l’objectiu, un cop més, de 
contribuir a desenvolupar un lideratge transformaci-
onal, sota el lema do good to do well. El programa 
persegueix:

 > Impulsar una nova generació de líders amb un 
paradigma diferent de creixement i lideratge en 
qualsevol tipus d’organització i en qualsevol 
camp professional.

 > Descobrir els principis que fan del lideratge una 
cosa excepcional que impulsa els joves a cons-
truir un futur millor.

 > Analitzar empreses i líders que ja es guien pel 
principi do good to do well, amb l’objectiu 
d’aprendre’n i portar-lo a terme.

 > S’estructurarà en tres caps de setmana, per tal 
de facilitar l’assistència dels joves que estan tre-
ballant.
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FIRST LEGO LEAGUE

Aquesta iniciativa té com a objectiu promoure la 
vocació per la ciència i la tecnologia a través de 
l’elaboració de projectes científics entre joves de 
deu a setze anys; es tracta d’una col·laboració a 
escala mundial entre la Fundació FIRST i el Grup 
LEGO.

Durant el període 2017-2019, la Fundació Princesa 
de Girona és el soci estratègic de FLL Espa-
nya. Cal destacar l’impacte de l’edició del 2018 
(15.000 participants, 1.900 equips, 2.700 volunta-
ris, 33 tornejos territorials en 25 ciutats espanyoles 
i 15.000 espectadors) si la comparem amb les da-
des de l’edició del 2017 (10.000 participants, 1.200 
equips, 2.000 voluntaris i 25 tornejos territorials en 
20 ciutats espanyoles).

EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT ESPAÑA

Aquesta iniciativa europea té com a missió fomen-
tar l’esperit europeu entre les noves generacions, 
dotant-les d’oportunitats per créixer i aprendre a 
desenvolupar-se dins d’una Europa intercultural.

EYP España organitza cada any la National Selecti-
on Conference of EYP España així com 14 Regional 
Selection Conferences que tenen lloc en diferents 
punts de l’Estat, amb l’objectiu d’escollir els alum-
nes que assistiran a la conferència nacional. Els 
dies 12, 13 i 14 de gener del 2018, la seu de la FP-
dGi va acollir unes jornades de team building, com-
mittee work i general assembly en el marc d’una 
de les conferències regionals de selecció. La final 
espanyola del 2018 va tenir lloc els dies 13, 14 i 15 
d’abril a Còrdova, amb la participació de 100 joves 
de batxillerat procedents de 28 províncies. La FP-
dGi ha donat suport a les dues activitats, ha cedit 
els espais de la seva nova seu per a workshops i ha 
participat en l’acte de cloenda de la final espanyola.

ROBOCAT - GIRONA

RoboCAT és el Campionat de Robòtica de Cata-
lunya. L’organitza l’associació El Racó dels Ro-
botaires, amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Castell-Platja d’Aro, la Diputació de Girona, la 
Generalitat de Catalunya i la Fundació Princesa de 
Girona. En cada edició, el camp de la RoboCAT 
s’inspira en un personatge o lloc del territori català. 
La Fundació Princesa de Girona, que dona suport 
econòmic a l’activitat, va premiar l’equip finalista 
amb una experiència «Dia de Premi amb Samuel 
Sánchez» (Premi FPdGi Recerca Científica 2015) 
el passat 25 de maig.

La final va tenir lloc el 5 de maig, amb la participa-
ció de Mohamed El Amrani (Premi Social 2014) en 
representació de la FPdGi.

OPEN SANTI SILVAS DE LA FUNDACIÓ 
TOMMY ROBREDO

Aquesta activitat pretén sensibilitzar els nens i els 
joves sobre la realitat de les persones amb disca-
pacitat física. La Fundació Tommy Robredo ha fet 
visites escolars a Tarragona, Lleida, Girona i Barce-
lona,   així com també a València, La Rioja i Galícia. 
S’han organitzat exhibicions de tennis per a cecs 
i un torneig de categoria sub-13 en el qual han 
competit els 16 millors jugadors nacionals (8 noies 
i 8 nois), que han conviscut amb els tennistes en 
cadira de rodes i han disputat un torneig individu-
al. La competició ha gaudit del suport de la Reial 
Federació Espanyola de Tennis. Finalment, s’ha or-
ganitzat el millor torneig obert estatal puntuable de 
16 jugadors de tennis en cadira de rodes. La FPdGi 
ha donat suport amb recursos diversos a totes les 
activitats descrites.



«És un reconeixement 
immens que ens dona 
forces per seguir 
treballant sense treva. 
Gràcies a aquest premi, 
serem més visibles i 
transmetrem a més 
persones la nostra 
il·lusió, la nostra 
dedicació i la nostra 
esperança.»
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