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Guillermo García López és cineasta. Nascut el 1985, es va llicenciar en Comuni-
cació Audiovisual per la Universitat Complutense de Madrid i es va especialitzar 
en Realització a l’IES Puerta Bonita. El seu primer llargmetratge, Frágil equilibrio 
(2016), va obtenir el Goya a la Millor Pel·lícula Documental, es va estrenar en el 
Festival Internacional de Cinema Documental d’Amsterdam (IDFA) i va guanyar 
el Premi Doc Espanya en la seva estrena nacional a la Seminci de Valladolid, 
entre molts altres guardons; a més, ha estat seleccionat i projectat en festivals 
com ara els d’Edimburg, Tessalònica, Reykjavík, Gijón... El 2017, Guillermo va 
crear, escriure i codirigir   la sèrie Atlánticas, estrenada a Televisió Espanyola i 
composta per tres pel·lícules a mig camí entre el documental i la ficció: Deshielo, 
Inmersión i Oscilación.

És membre de l’Acadèmia de Cinema Europeu i de l’Acadèmia de les Arts i les 
Ciències Cinematogràfiques d’Espanya. Ha impartit masterclasses de cinema 
documental en entorns educatius com la Facultat de Ciències de la Informació 
de la UCM, la Universitat de Saragossa o la Universitat Politècnica Estatal de 
Califòrnia, així com tallers de cinema per a joves de zones en risc d’exclusió com 
el Sector 6 de La Cañada Real, a Madrid. També treballa com a docent en àmbits 
interdisciplinaris com el màster de Comunicació Arquitectònica de la Universitat 
Politècnica i la Universitat Complutense de Madrid, explorant les interseccions 
entre cinema i arquitectura en el mòdul Audiovisual. Són fruit d’aquest treball les 
seves peces Faceless o Lo-Tech Reality, aquesta última en col·laboració amb 
el col·lectiu Underground Resistance, de Detroit.

Actualment escriu la seva primera pel·lícula de ficció, Ciudad sin sueño, projec-
te amb el qual ha estat becat en programes de desenvolupament com ara el de 
Residències de l’Acadèmia de Cinema d’Espanya, el Script Station de Berlinale 
Talents, en el marc del Festival Internacional de Cinema de Berlín, el Torino Film 
Lab i Cinéfondation, la residència del Festival de Canes.

PERFIL A XARXES SOCIALS

 @guille_galo
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Pepita Marín Rey-Stolle (Madrid, 1987) és graduada en Administració i Direcció 
d’Empreses amb Menció Internacional per la Universitat Pontifícia de Comillas i 
la Reims Management School (França). Amb tan sols vint-i-tres anys, i després 
de passar un any treballant en una consultoria multinacional, el 2011 va decidir 
cofundar We Are Knitters (WAK), una marca online que ven kits per fer mitja i 
llanes naturals arreu del món. En menys d’una dècada, WAK s’ha convertit en 
una empresa amb 28 treballadors i més de 10 milions d’euros de facturació, un 
94 % dels quals prové de fora d’Espanya, i Pepita n’és la CEO. 

A través de WAK, Pepita pretén recuperar l’antiga tradició de teixir llana, una 
activitat entretinguda i relaxant que, des de fa uns anys, s’ha convertit en una 
moda entre els més trendy, bohemis i cosmopolites en ciutats com París o Nova 
York (més d’un 30 % dels ingressos de WAK prové del mercat nord-americà).

PERFIL A XARXES SOCIALS I WEB

 @Pepita

 @weareknitters

 www.weareknitters.com
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Rubén Darío Costa Riquelme - Doctor en Química per la Universitat de Valèn-
cia, ha fet una estada de recerca a la Universitat d’Erlangen-Nuremberg (FAU), a 
Alemanya. Des del 2017 treballa a l’Institut IMDEA Materials de Madrid, on, com 
a professor investigador, lidera el laboratori de materials i dispositius optoelec-
trònics híbrids. Les seves investigacions s’han centrat en la nova generació de 
BioLED, un projecte que té l’objectiu d’eliminar la necessitat d’utilitzar les ano-
menades terres rares, elements químics molt escassos en l’escorça terrestre que 
són tòxics, contaminants i no renovables. Entre altres reconeixements i guardons, 
ha estat distingit per MIT Technology Review com a Innovador Europeu de menys 
de trenta-cinc anys el 2017 i ha rebut el premi Joves Investigadors 2016 de la 
Reial Societat Espanyola de Química o la medalla de plata del European Young 
Chemist Award, també el 2016.

El Dr. Costa va participar recentment en la Reunió Anual dels Nous Campions 
del Fòrum Econòmic Mundial, que es va celebrar a la ciutat xinesa de Tianjin i 
en què es van seleccionar trenta-sis investigadors de menys de quaranta anys 
procedents de més de vint països.R
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Guillermo Martínez Gauna-Vivas (Madrid, 1994) és graduat en enginyeria en 
organització industrial per la «Universidad Rey Juan Carlos». Ha treballat com a 
dissenyador de joguines tecnològiques i també dissenya i envia a tothom prò-
tesis en 3D gràcies al seu projecte Ayúdame3D. Aquesta empresa sorgeix de la 
trobada entre les noves tecnologies i les ganes de Guillermo per aconseguir un 
món millor. El seu desig és apropar la revolucionària tecnologia d’impressió 3D a 
persones desafavorides per oferir-los oportunitats fins al moment inassolibles per 
la seva situació. Ayúdame3D ofereix trésdesis, braços impresos en 3D, a perso-
nes sense recursos de qualsevol part del món millorant la seva qualitat de vida. 
Guillermo ha participat en diferents voluntariats. Va ser president de l’associació 
Erasmus Student Network URJC durant el curs 2016-2017 i ha col·laborat en 
causes com SocialErasmus o ExchangeAbility (projectes d’ESN enfocats a difon-
dre el valor del voluntariat a estudiants socials i a promoure la inclusió de perso-
nes amb discapacitat en tots els àmbits). Va ser el seu voluntariat internacional a 
l’orfenat Bamba Project el que va donar començament al projecte Ayúdame3D.

PERFIL A XARXES SOCIALS I WEB

 @willperman

 @ayudame3D

 www.ayudame3d.org
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Boyan Slat (Països Baixos, 1994) recorda que, amb tan sols 16 anys, va trobar 
més plàstic que peixos mentre bussejava a Grècia. Va ser tal la seva impressió 
que va decidir realitzar un projecte a l’institut per investigar sobre la contaminació 
plàstica dels oceans i per què resultava tan difícil la seva neteja. Després d’aquest 
treball, Boyan va començar a idear un sistema passiu que, aprofitant els corrents 
oceànics, pogués facilitar la neteja de plàstic dels oceans. El 2012, va poder pre-
sentar aquest sistema en una xerrada de TEDx i, l’interès va ser tal, que Boyan 
va decidir abandonar els seus estudis d’enginyeria aeroespacial per dedicar tot 
el seu temps al desenvolupament de la seva idea. Així, un any després va fundar 
The Ocean Cleanup, de la qual avui és el seu Director Executiu.

La missió de la The Ocean Cleanup és desenvolupar un conjunt de tec-
nologies avançades per eliminar el plàstic dels oceans del món. Després 
de la seva fundació, la companyia va aconseguir recaptar 2.2 milions de dòlars 
a través d’una campanya de micromecenatge a la qual van contribuir prop de 
38.000 donants de 160 països. Al juny de 2014, The Ocean Cleanup va publicar 
el seu estudi sobre el potencial del projecte i els oceanògrafs Kim Martini i Miri-
am Goldstein van realitzar una anàlisi tècnica de l’estudi que va ser publicat a la 
web de Deep Sea News i que va ser citat per importants mitjans com Popular 
Science o The Guardian.

En aquest moment, The Ocean Cleanup ha aconseguit recaptar més de 30 mi-
lions de dòlars a través de donacions d’empresaris europeus i de Silicon Valley 
(Estats Units), com és el cas de Marc Benioff, Director Executiu de Salesforce. 
Boyan estima que, amb el desenvolupament de nous dissenys, la meitat 
de la gran illa d’escombraries del Pacífic desapareixerà d’aquí a 5 anys i 
a un cost mínim. El projecte, que va començar a mitjans de 2018 a la badia de 
San Francisco (Estats Units), segueix implementant nous sistemes de manera 
progressiva i s’espera que al llarg d’aquest any aconsegueixi la seva implemen-
tació a gran escala.

PERFIL A XARXES SOCIALS I WEB

 @BoyanSlat

 @boyanslat

 www.theoceancleanup.com
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Guanyador del prestigiós Premi Europeu de Direcció a Viena l’any 2013 i nominat 
el 2016 als International Opera Awards de Londres, Rafael R. Villalobos està 
considerat una de les figures joves més interessants de la direcció operística, 
amb presència a Espanya, Itàlia, Alemanya, Hongria i el Regne Unit. Ha estat 
finalista de l’Independent Opera at Sadler’s Wells, a Londres, i resident a la Reial 
Acadèmia d’Espanya a Roma. Alguns dels seus projectes han estat emesos per 
BBC Arts i OperaVision, i ha exposat part de la seva obra a la Reial Acadèmia de 
Belles Arts de San Fernando de Madrid. El 2019 rep el Premi FPdGi en la catego-
ria d’Arts i Lletres, així com el Premi Andaluces del Futuro del Grup Joly i Bankia.

Atret precoçment per l’òpera, va estudiar al Conservatori Cristóbal de Morales de 
Sevilla. Llicenciat per la Reial Escola Superior d’Art Dramàtic de Madrid, va obte-
nir les més altes qualificacions en el màster en Estudis Musicals a la Universitat 
de Barcelona i l’ESMUC, i va ampliar els seus estudis a la Royal Central School 
of Speech and Drama de Londres. Director, dramaturg, escenògraf, figurinista i 
il·luminador, ha col·laborat amb premis nacionals com Lola Blasco, Pedro Ber-
däyes o el Cuarteto Quiroga, i amb directors musicals com David Afkham, Tito 
Ceccherini, János Kovács o Pedro Halffter.

Especialment interessat en la transversalitat de l’òpera i el teatre contemporanis, 
la seva peça A Welcome Guest: microópera para un solo performer va ser molt 
celebrada per la crítica en la seva estrena a Barcelona l’any 2012, seguida de 
ROMAESAMORALREVES al Tempietto de Bramante de Roma i d’Hagiografías 
al Teatro de la Zarzuela, protagonitzada per De la Puríssima. El 2018 presenta a 
Sevilla Gratia Plena, peça comissionada per l’ICAS amb motiu de l’Any Murillo. 
Dirigeix   igualment l’espectacleSaltar el muro, clausura d’aquesta efemèride i pro-
tagonitzat per María Bayo i Leonor Leal, al Teatro de la Maestranza.

Després d’estrenar Noye’s Fludde, de Britten, a Wiesbaden, entre els seus 
últims projectes operístics cal destacar Dido & Aeneas, de Purcell (Teatro Real, 
Madrid), Rigoletto, de Verdi (Teatro Sociale, Como), Elektra, de Strauss (Auditorio 
Nacional, Madrid), Die Entführung aus dem Serail, de Mozart (West Green 
House Opera, Londres), Superflumina, de Sciarrino (Teatro Massimo, Palerm), 
Hänsel und Gre-tel, de Humperdinck (Òpera Estatal Hongaresa, Budapest), 
Acis and Galatea, de Händel (Festival de Peralada), Der Diktator, de Krenek 
(Teatro de la Maestranza, Sevilla), o Orphée et Eurydice, de Gluck (Teatro 
Villamarta, Jerez). Mai no dirigirà Tristan und Isolde.

PERFIL A XARXES SOCIALS

@rafaelrvillalobos
www.rafaelrvillalobos.com
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 Vídeo Rafael

https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2019/rafael-rodriguez-villalobos-premi-fpdgi-arts-i-lletres-2019/
https://www.instagram.com/rafaelrvillalobos/
https://youtu.be/yRod_pyMYvs


Ignacio Hernández Medrano (Alacant, 1983) és llicenciat en Medicina Clínica 
per la Universitat Miguel Hernández d’Elx, i ha cursat diversos postgraus en di-
recció mèdica i gestió clínica així com en direcció i gestió d’R+D+I en ciències de 
la salut. També ha fet estudis de postgrau a la Singularity University de Mountain 
View, a Califòrnia (Estats Units). 

Durant deu anys va treballar al Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari 
Ramón y Cajal, on va coordinar l’estratègia d’investigació del centre. Ignacioés 
CEO i fundador de Savana, una plataforma d’intel·ligència artificial que accelera 
i expandeix la investigació mèdica, a més de millorar la qualitat de l’assistència 
als pacients i de la gestió hospitalària; amb aquesta finalitat, llegeix i analitza les 
dades de milions de casos clínics (180 milions, actualment), a partir dels quals 
aprèn i genera models predictius que anticipen la millor actuació davant d’un 
pacient, i extreu un coneixement clínic que prèviament estava ocult. Ignacio 
Hernándeztambé és fundador de Mendelian, una plataforma encaminada a de-
mocratitzar l’ús de la informació genòmica per al diagnòstic.

PERFIL A XARXES SOCIALS

@ihmedrano
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 Vídeo Ignacio 

https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2019/ignacio-hernandez-medrano-premio-fpdgi-empresa-2019/
https://youtu.be/pVXpONdA8po


Xavier Ros-Oton (Barcelona, 1988) és doctor en Matemàtiques per la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya. Ha fet estades de recerca i docència a la Uni-
versitat de Texas a Austin (Estats Units), i actualment és professor lector de 
matemàtiques a l’Institut de Matemàtiques de la Universitat de Zuric (Suïssa). El 
Dr. Ros-Oton ha centrat les seves investigacions en el camp de les equacions en 
derivades parcials, una branca de la física i l’enginyeria, entre altres ciències, en la 
qual encara hi ha moltes qüestions per resoldre, inclosos alguns dels problemes 
més famosos de les matemàtiques. Les seves contribucions en aquest àmbit 
han tingut un impacte molt destacat en la comunitat matemàtica, i els resultats 
de les recerques que ha dut a terme s’han publicat en les millors revistes mate-
màtiques a escala mundial; en aquests moments, és el matemàtic més citat del 
món de la seva edat. Per tots aquests motius, el Dr. Ros ha rebut nombrosos 
reconeixements, com el Premi Rubio de Francia de la Reial Societat Matemàtica 
Espanyola, l’any 2017, i el Premi SeMA Antonio Valle al jove investigador o una 
ERC Starting Grant el 2018. Enguany ha estat seleccionat com un dels confe-
renciants plenaris del congrés biennal de la RSME.

PERFIL A XARXES SOCIALS

@ros_xavi
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 Vídeo Xavier 

https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2019/xavier-ros-oton-premi-fpdgi-recerca-cientifica-2019/
https://youtu.be/pTbb-E-cNmo


Begoña Arana Álvarez (La Línea de la Concepción, Cadis, 1985) és diplomada 
en Treball Social i llicenciada en Criminologia i Seguretat Pública per la Universitat 
de Cadis. Ha cursat diferents estudis de postgrau relacionats amb els serveis 
socials, la seguretat pública i la resolució de conflictes. Des dels disset anys, Be-
goña ha treballat per a les persones més desfavorides, dedicant una gran part del 
seu temps a buscar alternatives per millorar la vida dels qui més ho necessiten, 
en llocs com el Centre Penitenciari d’Algesires o com a membre de l’equip de 
prevenció del maltractament infantojuvenil del Campo de Gibraltar. Begoña és la 
directora de Nuevo Hogar Betania, una associació sense ànim de lucre nascuda 
el 2011 que té com a missió atendre qualsevol persona que es trobi en situació 
d’exclusió social, com ara persones sense llar, reclusos i exreclusos, immigrants, 
dones víctimes del tràfic d’éssers humans, famílies o immigrants.
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  Vídeo Begoña

https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2019/begona-arana-alvarez-premi-fpdgi-social-2019/
https://youtu.be/JrWJZ8-PoO0


La jove àrab-israeliana Maria Jammal és cofundadora i directora general de 
Humanity Crew, una organització internacional d’ajuda humanitària que ofereix 
serveis de salut mental i suport psicològic als refugiats en períodes de crisi. 
Maria va decidir crear Humanity Crew després de ser voluntària a les costes de 
les illes gregues el 2015. És graduada en Dret i Psicologia per la Universitat de 
Haifa (Israel), i té un postgrau en Dret de Propietat Intel·lectual per la Universitat 
George Washington dels Estats Units, títol que va obtenir gràcies a una beca 
Fulbright. Entre altres accions i serveis, Humanity Crew disposa d’una xarxa de 
professionals de la salut mental que ofereixen suport en línia a les poblacions 
desplaçades d’arreu del món.

Maria també és membre de la junta del Mossawa Center, amb seu a la ciutat de 
Haifa i creat el 1997 com una organització de la societat civil que treballa amb el 
propòsit de promoure la igualtat per als ciutadans àrabs a Israel. 

PERFIL A XARXES SOCIALS I WEB

@mariajammal
@mariains

 www.humanitycrew.org
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  Vídeo Maria

https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2019/begona-arana-alvarez-premi-fpdgi-social-2019/
https://youtu.be/ABvK9mzn6cw


   
P

re
m

ia
ts

FP
dG

i

2081



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 entrar a la prestigiosa 
Escuela Superior de Música Reina Sofía, 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 Stipendium. 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 (Auditorium du Louvre), 
Florència (Maggio Musicale Fiorentino), Madrid (Auditorio Nacional) i Buenos Aires 
(Teatro Colón), amb orquestres com la Filharmònica de Sant Petersburg, la Filhar-
mònica de Buenos Aires, la Simfònica de Galícia o la Württembergisches Kam-
merorchester Heilbronn i amb directors com Yuri Temirkanov o Ryan McAdams.  

 Vídeo Pablo

PERFIL A XARXES SOCIALS I WEB

@Pablo_Ferrandez
@pabloferrandez.cellist

 www.pabloferrandez.com
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2018/pablo-ferrandez-castro-premi-fpdgi-arts-i-lletres-2018-ex-aequo/
https://youtu.be/eoSIlZWDNNg


Soleá Morente Carbonell, (Madrid, 1985) -La cantant de flamenc i pop rock 
Soleá Morente, filla i germana de destacats artistes, va cursar estudis de filologia 
hispànica a la Universitat de Granada. En finalitzar els estudis universitaris va co-
mençar 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 les 
seves col·laboracions 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).

 Vídeo Soleá

PERFIL A XARXES SOCIALS I WEB

 @soleamorente
 @SoleaMorente
 @soleamorente
 www.soleamorente.com
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2018/solea-morente-premi-fpdgi-arts-i-lletres-2018-ex-aequo/
https://youtu.be/3YbewEpqVZY


José Miguel Bermúdez Miquel (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 sector espacial on va dur a terme tasques de desenvolu-
pament 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, em-
prant de nou el vent com a propulsió complementària a través d’un innovador 
sistema de vela rígida. La tecnologia desenvolupada permet que les veles generin 
part de l’empenta necessària, la qual cosa redueix el consum de combustible i 
les emissions.

 Vídeo José Miguel

PERFIL A XARXES SOCIALS I WEB

@bound4blue
 www.bound4blue.com
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2018/jose-miguel-bermudez-premi-fpdgi-empresa-2018/
https://youtu.be/j17OS7OxRD4


Guillermo Mínguez Espallargas (1981) és llicenciat en Química per la Univer-
sitat de Sevilla i doctor per la Universitat de Sheffield (Regne Unit). Actualment 
és investigador Ramón y Cajal a l’Institut de Ciència Molecular de la Universitat 
de València, on lidera projectes nacionals i europeus. La tasca del Dr. Mínguez 
Espallargas s’adreça tant al desenvolupament de materials moleculars que for-
min xarxes tridimensionals poroses, els anomenats MOF (Metal Organic Fra-
meworks), com a la síntesi de nous materials bidimensionals anàlegs al grafè. 
Aquests avenços poden tenir un impacte positiu destacat en àmbits com el de 
l’emmagatzematge energètic, l’alliberament controlat de fàrmacs o la detecció 
molecular, entre altres. A més, la implementació de propietats magnètiques i 
conductores permet detectar la incorporació de diferents molècules per tal de 
desenvolupar sensors.

Guillermo Mínguez ha estat distingit amb el Premi FPdGi Recerca Científica 2018 
ex aequo pel seu treball en el disseny i la síntesi de materials nanoestructurats a 
la carta. Cal destacar l’impacte dels treballs que du a terme en MOF magnètics, 
des del seu estudi fonamental fins a la seva aplicació en sensors i en catàlisi.  Els 
nous materials porosos desenvolupats tindran una gran repercussió en camps 
com el medi ambient i l’energia.

 Vídeo Guillermo
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2018/guillermo-minguez-premi-fpdgi-recerca-cientifica-2018-ex-aequo/
https://youtu.be/bpa-GaLBaIA


María Escudero Escribano (Cáceres, 1983) és enginyera química per la Uni-
versidad de Extremadura i doctora en Química per la Universidad Autónoma 
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 Universität Ulm (Alemanya). El 2012 va continuar la seva formació a 
la Danmarks Tekniske Universitet i el 2014 va rebre la beca Sapere Aude - Rese-
arch Talent del Govern danès, gràcies a la qual va passar dos anys a la Stanford 
University (Estats Units). Des del març del 2017 és professora a la Københavns 
Universitet, on dirigeix   el grup de Nanoelectroquímica. Ha publicat el seu treball 
en revistes com Science, té tres patents i ha rebut nombrosos premis d’investi-
gació, com ara el Premi Jove Químic Europeu 2016 i el Premi Investigador Jove 
de la Divisió d’Energia de la Societat Americana d’Electroquímica 2018.

La Dra. Escudero Escribano investiga nous materials que, a partir de reaccions 
electroquímiques, permetin obtenir energia neta i produir compostos químics i 
combustibles sostenibles. 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 combustible i els electrolitzadors.

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


Arancha Martínez Fernández (1984) és graduada en ciències empresarials i 
relacions internacionals per ICADE, i també ha fet estudis d’història a la UNED 
i un màster de gestió d’ONG. Amb 24 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 coneixements i experiència professional en 
màrqueting estratègic i finances per aplicar-los al sector social a fi d’intentar 
maximitzar l’impacte social dels projectes de cooperació 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 fins a la data ha 
estat la creació d’un sistema de reconeixement i seguiment de col·lectius vulne-
rables no documentats que desenvolupa perquè les ONG i les organitzacions 
d’acció humanitària millorin les seves intervencions. Aquest innovador sistema 
s’utilitzarà properament a l’Índia, al Senegal, a Tunísia i al Sàhara Occidental, 
entre altres llocs.  

 Vídeo Arancha
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@AranchaMtnez_
 www.itwillbe.org
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https://youtu.be/ajq2E30Pt8g
https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2018/arancha-martinez-premi-fpdgi-social-2018/
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Juan Zamora González és llicenciat en Belles Arts per la Universitat Complu-
tense de Madrid i Màster en art contemporani per la Universitat Europea de Ma-
drid. Com a docent, ha exercit de professor a la University of California - Irvine i 
en la Long Island University (Estats Units). També a la Universitat Europea de Ma-
drid. Zamora ha rebut importants reconeixements nacionals com el premi INUVE 
(2006), ABC (2009) o GENERACIONES2016 i beques en centres internacionals 
com el ISCP (Nova York, 2011-2012), NIROX Foundation (Johannesburg, 2014-
16), Lugar a Dudas (Cali, 2015) o la Reial Acadèmia d’Espanya (Roma, 2015/16). 
Els seus projectes han estat exposats en galeries, fires, biennals i museus com 
l’ICO (Madrid, 2007), CAAC (Sevilla, 2008), DA2 (Salamanca, 2010), Escorxador 
(Madrid, 2011), MAMM (Medellín, 2012), Artium (Vitòria, 2013), MCA (Sydney, 
2014), La Tertulia (Cali, 2015), NC-Art (Bogotà, 2016) o La Casa Encendida (Ma-
drid, 2016). A més, ha estat escenògraf de l’obra “Lorca al vacío”, a La Societat 
Cervantina (Madrid, 2012), i director creatiu de la companyia de moda Redhero.

La seva trajectòria comença amb “ANIMAILIYOS” (2006), una sèrie de dibuixos 
animats sobre l’ésser humà i la seva naturalesa. El 2011 produeix a Nova York 
l’obra “A DEAD PIGEON AND ITS SHADOW SINGING” a partir de conceptes 
animistes. El 2014 inicia a Johannesburg el projecte “ORA (SOTA EL CEL DE 
LA BOCA)” exposat actualment al Museu d’Altamira. El 2015 col·labora amb 
el poble prehispànic indígena Muisca en el projecte “COSSOS D’AIGUA” per 
ressuscitar la seva llengua extinta. Durant la seva estada a La Real Academia 
d’Espanya a Roma va dur a terme el projecte “MONTORIO”, sobre la naturalesa 
com a divinitat.

 Vídeo Juan
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2017/juan-zamora-premi-fpdgi-arts-i-lletres-2017/
https://youtu.be/RclEl0hyGzc


Damià Tormo Carulla (València, 1981) és llicenciat en Biologia per la Universi-
tat de València i doctor en Immunologia i Genètica Molecular per la Rheinische 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Alemanya). També té un màster internaci-
onal en Gestió Biotecnològica (MBM) per IE Business School i ha fet estades 
d’estudi i recerca en institucions com la Universitat de Cambridge (Regne Unit), 
la Universitat de Michigan (Estats Units) o el Centre Nacional d’Investigacions 
Oncològiques (CNIO). 

Actualment és fundador i managing partner del fons Columbus Venture Partners 
així com fundador i conseller de diferents companyies biotecnològiques espe-
cialitzades en el desenvolupament de fàrmacs, software, serveis biotecnològics 
i cosmètica. També és fundador i director general d’Artax Biopharma, una em-
presa americana que desenvolupa fàrmacs per al tractament de malalties au-
toimmunes. Ha estat fundador i director general, fins al 2013 (ara n’és president), 
de BiOncoTech Therapeutics (Espanya), que treballa en el desenvolupament de 
fàrmacs per a tumors agressius. Damià Tormo també és president i fundador 
de la Fundació Columbus, que facilita l’accés a les teràpies més avançades i 
efectives a nens i nenes amb càncer o amb malalties rares, per tal de millorar-ne 
l’esperança i qualitat de vida.

 Vídeo Damià
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2017/damia-tormo-carulla-premi-fundacio-princesa-de-girona-empresa-2017/
https://youtu.be/ZUw29SJvn_E


Héctor Gómez Díaz (Lugo, 1980) és enginyer de camins i doctor per la Univer-
sitat de La Corunya. Ha estat professor convidat de l’Institute for Computational 
Engineering and Sciences de Texas (Estats Units) i professor titular de la Univer-
sitat de la Corunya. Actualment és professor associat a Purdue University i ha 
rebut nombrosos premis i reconeixements internacionals com la Starting Grant de 
l’European Research Council, el premi Juan C. Simó al millor investigador jove en 
mecànica computacional o el premi Agustín de Betancourt al millor investigador 
menor de 40 anys en qualsevol camp de l’Enginyeria, i ha estat seleccionat com 
a “Innovador menor de 35 anys” per la MIT Technology Review.

Héctor ha dedicat gran part de la seva carrera a l’enginyeria computacional, 
en particular a la seva utilització en el camp de la medicina. Un exemple dels 
seus èxits és el projecte Music, que utilitza equacions molt complexes, amb 
gran quantitat de dades i simulació per ordinador a gran escala, per predir el 
creixement del càncer de pròstata de forma personalitzada. El projecte segueix 
la filosofia d’una nova tendència en medicina que es coneix com a medicina 
predictiva. Una innovació fonamental de music és que desenvolupa i valida la 
seva metodologia usant anatomies i dades específiques de cada pacient, una 
idea no explorada en el camp del càncer de pròstata.

 Vídeo Héctor
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2017/hector-gomez-diaz-premi-fpdgi-recerca-cientifica-2017/
https://youtu.be/55oOVNldJOc


Miriam Reyes Oliva (Cadis, 1986) va estudiar arquitectura a l’Escola Superior 
d’Arquitectura de Sevilla i posseeix un màster en comunicació per la Universitat 
Europea de Madrid. Després de treballar durant la seva etapa d’estudiant en el 
prestigiós estudi Herzog & de Meuron de Basilea (Suïssa), va tornar a Espanya 
per realitzar el seu projecte de fi de carrera, una escola de música i dansa a 
Burkina Faso, projecte que arribaria a realitzar-se un any més tarda cooperant 
amb una associació local i desenvolupant tècniques de construcció adaptades. 
És en aquesta època quan Miriam funda “Aprendices Visuales”, una petita ONG 
amb una gran missió: que els nens amb autisme tinguin al seu abast les eines 
per desenvolupar al màxim el seu potencial.

“Aprendices Visuales” treballa des de tres línies principals: la recerca, el desen-
volupament de material visual i la sensibilització social. Aquesta ONG ha rebut 
diversos reconeixements com el Premi Nestlé a la Solidaritat, l’UNICEF Emprèn 
o el ChangeMaker X Change d’Ashoka.

L’ús de la tecnologia ha permès que les seves aplicacions interactives siguin 
utilitzades per més d’un milió d’infants a tot el món. La seva darrera iniciativa és 
la creació del programa Escuelas Visuales, des del qual s’acompanya centres 
educatius en la implantació d’eines visuals d’ensenyament

El Premi Fundació Princesa de Girona Social reconeix la trajectòria de joves que, 
pel seu lideratge i compromís personal, hagin aconseguit èxits en la creació 
i l’impuls de projectes socials amb visions noves i èxits tangibles, en el marc 
d’entitats o empreses socials.

 Vídeo Miriam
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2017/miriam-reyes-oliva-premi-fundacio-princesa-de-girona-social-2017/
https://vimeo.com/223474571
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Andrés Salado Egea (Madrid, 1983) es va titular en percussió en el Reial Con-
servatori Superior de Madrid i es va formar en direcció amb Miguel Romea, Peter 
Rundell, Jorma Panula, Sandro Gorli, Peter Gülke, Peter Eötvös y A. Ros Marbà. 
Ha dirigit el Divertimento Ensemble, la Simfònica de Porto, les Orquestres joves 
d’Extremadura, Madrid i Galícia, la Simfònica de Navarra, el Salzburg Chamber 
Soloists o la Lucerne Festival Academy Orchestra, juntament amb Peter Eötvö.

Andrés Salado ha actuat en destacats auditoris, com el Nacional de Música de 
Madrid, el Palacio de Bellas Artes de Mèxic D.F., el Teatro Dal Verme de Milà o 
el KKL Luzern, a Suïssa. Entre els seus compromisos recents, s’inclouen les 
orquestres Ciudad de Granada, simfòniques de Tenerife, Bilbao i Sevilla i RTVE, 
l’Oviedo Filarmonía, les simfòniques nacionals de Mèxic i Colòmbia, la de la Co-
munitat de Madrid, la Nacional d’Espanya, les simfòniques d’Euskadi, Galícia i 
Madrid, i la Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.

A més, és director artístic i Titular de l’Orquestra Opus 23 i de l’Orquestra Joven 
de Extremadura, i professor del departament de música de la Universidad Alfonso 
X el Sabio. Salado Egea ha estat director resident de l’Òpera Estatal de Viena.

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


Elena Medel va néixer a Còrdova el 1985, tot i que actualment resideix a Madrid. 
És autora de tres llibres de poesia, reunits sota el títol Un día negro en una casa 
de mentira (Visor, 2015), i dels assaigs El mundo mago. Cómo vivir con Antonio 
Machado (Ariel, 2015) i Todo lo que hay que saber sobre poesía (Ariel, 2018). El 
seu primer poemari s’ha editat en anglès (My First Bikini, amb traducció de Lizzie 
Davis, Jai Alai Books, 2015), i diversos poemes seus han estat traduïts a una 
quinzena d’idiomes. Dirigeix l’editorial de poesia La Bella Varsovia i coordina el 
projecte «Cien de cien»per a la visibilització de l’obra de les poetes espanyoles 
del segle XX. Entre altres guardons, ha obtingut el XXVI Premi Loewe a la Creació 
Jove i el Premi Fundació Princesa de Girona en la categoria d’Arts i Lletres.

 Vídeo Elena

PERFIL A XARXES SOCIALS

 @MedelElena

E
le

na
M

ed
el

A
rt

s 
i L

le
tr

es
 2061

https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2016/elena-medel-premi-fpdgi-arts-i-lletres-2016/
https://youtu.be/wa5jniZzAOk


Sergio Álvarez Leiva (Madrid 1985) va iniciar estudis d’informàtica a la Univer-
sitat Carlos III de Madrid, uns estudis que va abandonar per començar a treballar 
en una start-up tecnològica. El 2009, Álvarez cofunda, junt amb Javier de la Torre, 
l’empresa Vizzuality, un estudi de visualització de dades amb oficines a Cambrid-
ge i Madrid. Tres anys més tard, cofunda la plataforma de localització intel·ligent 
CartoDB, amb oficines a Nova York i Madrid i que compta amb més de 150.000 
usuaris. El 2013, Álvarez passa a formar part de la comunitat Global Shapers 
(WEF) i, el 2014, és nomenat com un dels 10 joves innovadors pel MIT TR35.

Álvarez Leiva ha donat cursos i seminaris a institucions com l’IE Business School, 
l’European Institute of Design o l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).  

 Vídeo Sergio
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2016/sergio-alvarez-leiva-premi-fpdgi-empresa-2016/
https://youtu.be/vS_aycbla5E


Sílvia Osuna Oliveras (Castelló d’Empúries, Girona, 1983) és llicenciada i doc-
tora en química per la Universitat de Girona. Ha realitzat estades d’estudi i recer-
ca a institucions com la University of California a Los Angeles (Estats Units) o la 
a Vrije Universiteit Brussel (Bèlgica).

La seva recerca s’ha centrat en el desenvolupament del projecte MetMoDEzyme, 
que té com a objectiu desenvolupar un protocol computacional que permeti dis-
senyar enzims per abaratir els preus de producció dels fàrmacs. Els enzims són 
els catalitzadors de la natura que fan possible totes les reaccions químiques ne-
cessàries per a la vida. Osuna Oliveras és autora de nombrosos articles científics 
(54 publicacions), i ha estat recentment premiada per la Real Societat Espanyola 
de Química (RSEQ) a la categoria d’investigador jove (premi RSEQ2016).

 Vídeo Sílvia
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2016/silvia-osuna-oliveras-premi-fpdgi-recerca-cientifica-2016/
https://vimeo.com/172919242


Luz Rello Sánchez (Madrid, 1984) és llicenciada en lingüística per la Universidad 
Complutense de Madrid i doctora en ciències de la computació per la Universitat 
Pompeu Fabra. Té un màster en tecnologia del llenguatge humà per la University 
of Wolverhampton (Regne Unit) i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Rello Sánchez, que ha afrontat des de nena la dislèxia, ha combinat la seva 
formació en lingüística i informàtica per crear eines que tenen com a objectiu 
acabar amb l’abandonament escolar provocat per la dislèxia, un trastorn que 
afecta aproximadament a un 10% de les persones. És la fundadora de Change 
Dyslexia, un projecte social en línia que, fins ara, ha desenvolupat un detector de 
dislèxia, Dytective, i apps d’intervenció per la millora de la lectura i l’escriptura, 
així com Piruletras, per a millorar la ortografia (32.000 descàrregues en 73 paï-
sos) i IDEAL eBook Reader per a l’escriptura (35.000 descàrregues). El detector 
Dytective s’està validant científicament amb 10.000 nens (58 col·legis/centres) i 
durant el 2016 serà integrat per la Consejería de Educación de Murcia en el seus 
col·legis (250.000 nens).

 Vídeo Luz
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2016/luz-rello-sanchez-premi-fpdgi-social-2016/
https://youtu.be/utN9hliZIZs
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Nascuda a Girona (1980), Olga Felip Ordis és arquitecta per l’Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura de Barcelona (UPC) el 2005. Va tenir com a professors 
a Carles Ferrater, Elías Torres i Carme Pigem. Durant el darrer any de carrera va 
realitzar les pràctiques professionals a l’estudi Carme Pinós. També va ampli-
ar els seus estudis a través de programes d’intercanvi internacional a ESALA 
Edinburgh, ENSA Belleville Paris, UCLA, AA Londres i UIAV Venècia. Al 2006 
funda el seu propi estudi juntament amb Josep Camps. El 2009 obté el diploma 
d’Estudis Avançats pel Departament de Teoria i Història de l’Arquitectura de la 
Universitat Politècnica de Catalunya. Actualment està en procés de redacció de 
la tesis doctoral pel mateix departament.

Ha sigut professora de l’Architectural Association School of London i del BI-
Arch_Barcelona Institute of Architecture. La seva obra ha estat exposada a nivell 
nacional i internacional: Barcelona, Madrid, Venècia, Londres, Tokio i Buenos 
Aires, entre altres. També va ser invitada com a conferenciant al Royal Institute 
of British Architects. Algunes de les seves obres més destacables són la Plaça 
de l’Absis de la Catedral de Tortosa, el Centre Cívic de Ferreries, les Piscines 
de Jesús, el CAP L’Aldea i el Museu de l’Energia d’Ascó. Ha obtingut el premi 
Young Architect of the Year 2010 dels LEAF Awards i 40under40 atorgat per 
The European Centre of Architecture i The Chicago Athenaeum. Olga Felip va 
guanyar el Design Vanguard 2011 per Architectural Record i el premi AJAC pel 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. L’any 2012 va ser escollida per representar 
Catalunya a la Biennal d’Arquitectura de Venècia. El 2013 va rebre el premi AJ 
Emerging Woman of the Year.

 Vídeo Olga
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2015/olga-felip-ordis-premi-fpdgi-arts-i-lletres-2015/
https://vimeo.com/131516995


Samuel Sánchez Ordóñez, nascut a Terrassa el 1980, és llicenciat i doctor en 
química per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha realitzat estades de recer-
ca a la Universitat de Twente (Holanda), l’International Center for Young Scientists 
(Japó), el National Institute for Materials Science (Japó) o el Leibiniz Institute for 
Solid State and Materials Research de Dresden (Alemanya).

Sánchez Ordóñez ha estat també investigador del prestigiós Institut Max Planck 
de sistemes d’intel·ligència, a Stuttgart (Alemanya), i actualment forma part de 
l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), on desenvolupa les seves funci-
ons com a investigador ICREA liderant el seu propi grup de recerca, anomenat 
“Smart nano-bio-devices”.

Les seves recerques principals s’han centrat en el disseny de nanorobots au-
topropulsats que naveguen dins del cos humà amb finalitats mèdiques, com la 
dosificació precisa de fàrmacs. El disseny de nanorobots permet un altre tipus 
d’usos més enllà dels mèdics com, per exemple, la neteja d’aigües contami-
nades o altres aplicacions mediambientals. A més a més, Samuel Sánchez és 
autor de diversos articles científics publicats en prestigioses revistes nacionals i 
internacionals.

 Vídeo Samuel

PERFIL A XARXES SOCIALS

@SamuelNanobots
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2015/samuel-sanchez-ordonez-premi-fpdgi-recerca-cientifica-2015/
https://vimeo.com/131516996


Nascut a Gijón el 1981, l’Héctor Colunga Cabaleiro ha estat sempre vinculat 
a les iniciatives comunitàries dels barris on ha residit, impulsant en tots ells pro-
jectes de vocació social amb un rerefons solidari i transformador. Durant cinc 
anys, va liderar l’àrea de joventut i promoció social de la Fundació Marianao, a 
Sant Boi de Llobregat, període en el qual va impulsar projectes avui emblemàtics 
i reconeguts amb diversos premis a l’entitat, com el d’oci alternatiu i juvenil “Pro-
jecte VPK” i el projecte “ESFERA, Jove de promoció de l’emprenedoria social”, 
on actualment participen més de seixanta joves impulsant accions de millora del 
seu entorn.

Tot el seu bagatge professional i personal es dimensiona, especialment, a partir 
de l’any 2010, quan assumeix la direcció de l’entitat Mar de Niebla a Gijón, on du 
a terme un projecte comunitari global de lluita contra les desigualtats i la pobresa. 
Aquesta iniciativa s’ha convertit, en poc menys de tres anys, en un referent al 
barri de La Calzada de la ciutat de Gijón, atenent més de 1.000 persones a l’any.

 Vídeo Héctor

PERFIL A XARXES SOCIALS I WEB

@calixtohcc
 www.mardeniebla.es
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2015/hector-colunga-cabaleiro-premi-fpdgi-social-2015/
https://vimeo.com/131516992
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Hugo Fontela va néixer a Grado (Principat d’Astúries, Espanya) el 1986. La seva 
formació pictòrica va estar vinculada en els inicis a l’Escola d’Arts i Oficis d’Avilés, 
on va aprendre a pintar d’una manera acadèmica, i a l’Escola d’Art d’Oviedo, 
en la qual va preparar l’ingrés a Belles Arts, tot i que finalment va decidir no 
formalitzar-lo i anar-se’n a viure a Nova York amb divuit anys. En aquesta ciutat 
va ampliar estudis a The Arts Students League i va instal·lar el seu estudi taller. 
El 2005 va rebre a Espanya el XX Premi BMW de Pintura, i el 2007 el Premi al 
Millor Artista de la fira d’art gràfic Estampa, un guardó que atorga l’Associació 
de Crítics de Madrid.

L’any 2006 va participar com a artista convidat, juntament amb Juan Hidalgo, en 
la XVIII Biennal de Pintura de Zamora. El 2011 va organitzar, al Museu de l’Abadia 
de Montserrat (Barcelona), una àmplia exposició de treballs seus executats a 
Amèrica que va ser inaugurada pels Prínceps d’Astúries. El mateix any, fruit de 
dues estades a Rio de Janeiro al costat d’Oscar Niemeyer (2009 i 2011), va dur 
a terme la mostra Niemeyer by Fontela, que es va celebrar al centre projectat pel 
mateix arquitecte a Avilés. Actualment forma part de la Galeria Marlborough, que 
el representa, i alterna els estudis de Madrid i de Nova York.

 Vídeo Hugo

PERFIL A XARXES SOCIALS I WEB

@hugofontela
@hugofontela

 www.hugofontela.es
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2014/hugo-fontela-premi-fpdgi-arts-i-lletres-2014/
https://vimeo.com/99626950


Ignasi Belda Reig (Alcoi, 1979) és enginyer informàtic i doctor en Intel·ligència 
Artificial aplicada a la Biomedicina. Ha estat el fundador de quatre start-upsde 
base científica, entre elles Intelligent Pharma, membre dels consells d’administra-
ció de diverses start-ups tecnològiques i director del Parc Científic de Barcelona. 
Belda té experiència internacional en recerca a la multinacional anglosueca As-
traZeneca i a la Universitat d’Illinois a Urbana-Champaign, als EUA. És membre 
fundador i president de l’associació twenty50 i autor de tres llibres sobre intel·li-
gència artificial, filosofia i telecomunicacions. Actualment és inversor i consultor 
en polítiques tecnològiques i científiques, i està cursant un segon doctorat en 
Dret Econòmic.

 Vídeo Ignasi
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https://www.fpdgi.org/admin/index.php?apt=noticia-fitxa&id=1392&orig=noticia&page=&ordre=noticia_datetime&tipus=DESC&cercador=&
https://vimeo.com/99626955


Alberto Enciso Carrasco, Guadalajara, 1980, és llicenciat en física per la Uni-
versitat Complutense de Madrid, doctor europeu en física per la mateixa institució 
i actualment investigador Ramón y Cajal de l’Institut de Ciències Matemàtiques 
(ICMAT) del Consell Superior de Recerques Científiques. Les seves recerques 
tracten de desenvolupar noves tècniques per a l’anàlisi d’equacions diferencials 
d’ús en física i d’aplicabilitat directa en múltiples camps. El resultat de les seves 
recerques s’ha plasmat en més de quaranta articles publicats, pels quals he rebut 
els premis de la Reial Societat Matemàtica Espanyola i de la Societat Espanyola 
de Matemàtica Aplicada. Enciso Carrasco ha realitzat estades de recerca en 
importants centres internacionals com la McGill University (Canadà), el ETH de 
Zúrich (Suïssa), la Università di Roma 3 (Itàlia) o la City University of New York 
(Estats Units).

 Vídeo Alberto
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2014/alberto-enciso-carrasco-premi-fpdgi-recerca-cientifica-2014/
https://vimeo.com/99626952


Rui Miguel Dos Santos Benedito, Lisboa, 1979, és llicenciat en microbiologia 
i genètica per la Universitat de Lisboa (Portugal) i doctor en biomèdica molecular 
per la mateixa universitat. Ha realitzat estades de recerca en el London Rese-
arch Institute – Cancer Research (Regne Unit) o en el Max-Planck Institute for 
Molecular Biomedicine (Alemanya). En l’actualitat és professor assistent i investi-
gador en el Centre Nacional de Recerques Cardiovasculars (CNIC). Ha participat 
en nombrosos congressos i conferències internacionals dedicades a la biologia 
vascular en països com Alemanya, Estats Units, Àustria o França. Les seves 
recerques han estat reconegudes per premis i guardons internacionals com el 
Werner Risau Prize o el Peter Hans Hofschneider Prize. Així mateix, Benedito és 
autor d’un important nombre d’articles publicats en importants revistes i publi-
cacions científiques.

 Vídeo Rui Miguel
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2014/rui-miguel-dos-santos-benedito-premi-fpdgi-recerca-cientifica-2014/
https://vimeo.com/99626954


Mohamed El Amrani (Marroc, 1992) és el creador de l’Associació Xarxa de 
Convivència de Roses, gràcies a la qual la Universidad Europea de Madrid i la 
International Youth Fondation el van guardonar amb el Premi Nacional Jove Em-
prenedor Social. La Xarxa de Convivència es dirigeix a joves en risc d’exclusió 
social o que formin part de famílies desestructurades, sobretot immigrants amb 
problemes d’integració i, en general, tota la ciutadania que aposti per un model 
de societat cohesionada. També és comunicador en diversos mitjans. Ha estat 
articulista del setmanari Empordà, presentador-reporter a Empordà Televisió (cre-
ant programes de divulgació juvenil per animar a la participació activa) i redactor 
en les revistes Secundèria i L’Hiperbòlic. Actualment, Mohamed és locutor a 
Radio Nacional de España 4, en un programa que té precisament l’objectiu de 
descobrir a joves que liderin iniciatives socials a Catalunya.

 Vídeo Mohamed

PERFIL A XARXES SOCIALS I WEB

@MohamedElAmrani
 www.mohamedelamrani.com
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2014/mohamed-el-amrani-premi-fpdgi-social-2014/
https://vimeo.com/99628875
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Auxiliadora Toledano Redondo. Córdoba, 1978. Va iniciar els seus estudis 
de cant i piano, finalitzant-los en el Conservatori Superior de Salamanca amb 
Premi Extraordinari. Ha realitzat cursos de postgrau a l’Escola Superior de Música 
(ESMUC) de Catalunya i cursos d’interpretació i lied amb Teresa Berganza, R. 
Giménez, W. Rieger y Enedina Lloris. Ha treballat el repertori d’ oratori amb G. 
Türk en Basilea, participat en la Acadèmia Rossiniana de Pésaro amb Alberto 
Zedda i amb Renata Scotto en la Acadèmia Santa Cecilia de Roma. Comple-
menta la seva formació amb cursos d’interpretació i Lied amb Nancy Argenta, 
Manuel Cid, Assumpta Mateu, Francisco Poyato, Mitsuko Shirai, Robert Expert, 
Jorge Robaina i Miguel Zanetti, entre d’altres. Ha realitzat recitals de lied, òpera i 
sarsuela en diferents punts de la geografia espanyola i europea. Ha estat premi-
ada en nombrosos concursos com el Premi Extraordinari “Associazione Agimus 
de Catania” (Itàlia) o en el 45º Concurs Internacional de Cant Francesc Viñas de 
Barcelona (gener 2008).

L’any 2008 va debutar amb Doña Francisquita al Palau de la Música Catalana, 
de Barcelona. Ha participat en “L’Ape musicale-Lorenzo da Ponte” (al Foyer del 
Teatro Liceu de Barcelona), en el “Il viaggio a Reims-Rossini” (al Teatre Arriaga 
de Bilbao) i al Palau de Festivals de Cantàbria (Santander) amb Alberto Zedda y 
Emilio Sagi, en “Le pescatrici- Haydn” (a Viena), “Demofoonte- Jomelli” (al Festival 
de Ravena i a l’ Òpera Garnier de París) amb Riccardo Muti, entre d’altres.

 Auxiliadora Toledano

WEB

 www.auxiliadoratoledano.com
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2013/auxiliadora-toledano-redondo-premi-fpdgi-arts-i-lletres-2013/
https://vimeo.com/69076068


Catalina Hoffmann Muñoz-Seca. México DF, 1977. És la fundadora de Vitalia 
i la creadora del “Mètode Hoffmann”. Graduada del Programa de Desenvolupa-
ment Directiu de l’ IESE Business School, de la Universitat de Navarra. Té estudis 
en Medicina i és graduada en Teràpia Ocupacional i especialista en estimulació 
cognitiva. En els darrers anys s’ha posicionat com a referent professional en el 
sector de la tercera edat per la seva trajectòria com a empresària i com a creado-
ra del Mètode Hoffmann. Vitalia és una xarxa de centres de dia amb tractaments 
terapèutics especialitzats i una àrea estratègica de nous productes i solucions 
per a la tercera edat basats en la innovació. Vitalia es va crear en 2009 i té més 
de 3000 usuaris, 200 empleats, 21 centres oberts i 7 en procés. Té prevista la 
seva expansió internacional a Brasil i Mèxic.

És col·laboradora habitual de diversos mitjans de comunicació (TV i ràdio), Mem-
bre del Consell Editorial de Grupo Senda, associat AMADE (Associació Madrile-
nya d’ atenció a la dependència), en la qual lidera la Comissió de Comunicació. 
També és membre i mentora de l’ European Professional Women’s Network a 
Espanya i forma part del Comitè d’Experts a Womenalia. Des d’aquesta associ-
ació, apadrina el projecte Mapel d’Ajuda en Acció amb l’objectiu de mentoritzar 
a dones emprenedores a Equador.

Al juny de 2012 es va crear la Fundació Catalina Hoffmann amb l’objectiu d’aten-
dre a comunitats de persones grans de baixos recursos i potenciar la recerca 
de noves teràpies i projectes que contribueixin a l’envelliment actiu, benestar i 
qualitat de vida.

 Vídeo Catalina

WEB

Vitalia. Centros de día para mayores
Fundación Catalina Hoffmann
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2013/catalina-hoffmann-munoz-seca-premi-fpdgi-empresa-2013/
https://vimeo.com/69076070


Oriol Mitjà Villar nascut a Barcelona l’any 1980, és metge especialista en malal-
ties infeccioses, doctor en Medicina i assessor especial de l’OMS en la malaltia 
de Pian, una infecció tropical oblidada que afecta a nens en poblacions pobres i 
rurals i causa desfiguració i lesions doloroses en la pell i els ossos.

L’objectiu del seu projecte és aconseguir l’eradicació del Pian a nivell mundial. 
Després de la verola, aquesta podria ser la segona malaltia eradicada gràcies 
als descobriments del candidat. Des del 2010, ha desenvolupat una línia de re-
cerca en estratègies per al control de malalties tropicals i ha liderat un equip de 
recerca a Papua Nova Guinea. Ha publicat nombrosos articles sobre la clínica, el 
diagnòstic i el tractament del pian, entre ells un estudi de referència The Lancet, 
2012 que demostrava per primera vegada l’eficàcia d’un tractament antimicrobià 
oral (eritromicina) contra la malaltia de Pian. Arrel d’aquestes troballes, es va con-
vertir en assessor especial de l’OMS en matèria de malalties tropicals oblidades. 
Al març de 2012 va participar en l’elaboració de les noves recomanacions de 
l’OMS per al tractament del Pian amb eritromicina i en la nova estratègia contra 
la malaltia amb l’objectiu d’aconseguir la seva eradicació mundial en el 2020. 
També ha escrit revisions per a prestigioses revistes especialitzades, inclòs un 
seminari per The Lancet, i per a la publicació on-line UpToDate, i ha rebut nom-
brosos premis internacionals, entre els quals s’expliquen l’Anne-Maurer Cecchini 
o l’Europeu de Medicina Tropical.

 Vídeo Oriol

PERFIL A XARXES SOCIALS Y WEB

@oriolmitja
OMS | Organización Mundial de la Salud
CRESIB | Centro de Investigación en Salud Internacional de Barcelona
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2013/oriol-mitja-villar-premi-fpdgi-recerca-cientifica-2013/
https://vimeo.com/69076069


Felipe Campos Rubio, nascut a L’Hospitalet de Llobregat l’any 1984, porta 
més de 10 anys compromès amb l’àmbit social i des dels 22 anys és el director 
general de l’Associació Educativa Ítaca, entitat declarada d’utilitat pública per la 
Generalitat de Catalunya. Ha realitzat estudis de Ciències Empresarials i diversos 
cursos de negocis en institucions com ESADE o la Universitat Ramon Llull. L’As-
sociació Educativa Ítaca ha vertebrat en els darrers anys una sèrie de projectes 
socials destinats a la millora de la vida de la infància, la joventut i les famílies del 
barri de Collblanc-LaTorrassa (L’Hospitalet de Llobregat). Felipe Campos Rubio 
imparteix també docència a diverses escoles de formació com la Fundació Pere 
Tarrés o el Col·legi de Bibliotecaris de Catalunya.

 Vídeo Felipe

PERFIL A XARXES SOCIALS I WEB

@FelipeCamposlh
Asociación Educativa Ítaca
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2013/felipe-campos-rubio-premi-fpdgi-social-2013/
https://vimeo.com/69076067
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Aclamada internacionalment per la crítica, pel seu virtuosisme i la seva profunda 
força interpretativa, Leticia Moreno (1985, Madrid) ha actuat des dels dotze 
anys amb importants orquestres com la Simfònica de Viena, la Wiener Kammer 
Orchester, la  Mozarteum Orchester, la Frankfurter Symphony Orchestra, l’Esse-
ner Philharmoniker, la National Philhamonic of Russia, i la majoria d’orquestres es-
panyoles. Guanyadora de prestigiosos concursos internacionals, va estudiar amb 
Zakhar Bron, entre d’altres mestres, a l’Escuela Superior de Música Reina Sofía 
i a la Musik Hochschule de Colònia (Alemanya), i ha estat la becada més jove 
de la història de la prestigiosa escola Alexander von Humboldt Stiftung de Berlin 
(Alemanya). Ha realitzat gravacions per segells com Verso o emissores de ràdio 
com RNE, ZDF, BBC o Chicago Classical Radio. Leticia Moreno, que realitza les 
seves interpretacions amb un violí Nicola Gagliano de 1762, va comptar amb el 
privilegi de tenir com a mentor al gran violoncel·lista Mstislav Rostropóvich, de 
qui va obtenir consell personal durant els seus últims anys de vida.

 Vídeo Leticia

PERFIL A XARXES SOCIALS I WEB

@LeticiaMoreno_v
@Leticia Moreno
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2012/leticia-moreno-premi-fpdgi-arts-i-lletres-2012/
https://vimeo.com/45883728


Javier Agüera (1992, Madrid) és el promotor principal de l’empresa Geekspho-
ne que ja ha dissenyat tres terminals mòbils i n’ha llençat dos d’ells al mercat 
sota la marca Geeksphone. Creada quan Agüera comptava amb 16 anys, ha 
estat la primera marca europea en crear i llençar al mercat un terminal basat 
en el sistema Android de Google. Alguns detalls del seu darrer model, el GP2, 
varen ser presentats en el Mobile World Congress de Barcelona. Agüera està 
darrera d’altres iniciatives prèvies, que demostren el seu esperit innovador i el 
seu caràcter emprenedor, com ara les start-up TopKami o Darkgate Softworks.

La concepció dels terminals es realitza des d’una petita oficina amb punt de 
venda i suport a Madrid, mentre que la fabricació es xinesa. Geeksphone, que 
té en l’actualitat 15 treballadors, té una clara projecció internacional i, en aquests 
moments, el 30% de les seves vendes es realitzen fora d’Espanya.

 Vídeo Javier

PERFIL A XARXES SOCIALS I WEB

@javimaker
Blog de GeeksPhone
Innovadores menores de 35 años Technology Review
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2012/javier-aguera-premi-fpdgi-empresa-2012/
https://vimeo.com/45883726


Llicenciada en veterinària per la Universitat d’Extremadura i doctora (premi extra-
ordinari) per la University of Dundee (Reino Unido) i la Universitat d’Extremadura, 
Guadalupe Sabio (1977, Badajoz) ha estat investigadora del Howard Hughes 
Medical Institute de la University of Massachusetts (Estats Units) i investigadora 
Ramón y Cajal del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. En l’actualitat és 
professora del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares del Insti-
tuto Carlos III de Madrid. La seva línia principal d’investigació està centrada en 
els mecanismes pels quals l’obesitat ocasiona malalties concomitants (diabetis, 
trastorns cardiovasculars i càncer).

 Vídeo Guadalupe
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2012/guadalupe-sabio-premi-fpdgi-recerca-cientifica-2012/
https://vimeo.com/45883725


Estudiant d’Educació Social, Edgar Vinyals (1985, Barcelona) va fundar el 2009 
l’Associació d’Oci Inclusiu “Saräu” que defensa els drets de les persones amb 
discapacitat i problemes de salut mental, i incideix especialment en la reducció 
de prejudicis i estereotips socials. Saräu ofereix activitats en tot el territori català 
amb especial incidència a Barcelona. L’associació dóna serveis d’oci a més de 
50 entitats de Catalunya, la majoria federades a DINCAT, ECOM i FECAFAMM, 
les tres entitats de segon nivell de referència dels sectors de la discapacitat 
intel·lectual, discapacitat física i salut mental, respectivament. Edgar Vinyals ha 
participat com a ponent en diferents conferències i jornades dedicades a la 
salut mental i la inclusió social, entre les que destaquen les organitzades per la 
Federació ALLEM, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, o l’Institut Municipal de 
Discapacitat de Barcelona.

 Vídeo Edgar

PERFIL A XARXES SOCIALS

@EdgarVinyals

E
dg

ar
V

in
ya

ls
S

oc
ia

l
2021

https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2012/edgar-vinyals-premi-fpdgi-social-2012/
https://vimeo.com/45840026
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Borja Bagunyà (1982, Barcelona) és un jove escriptor considerat una promesa 
de les lletres del nostre país. Va començar les carreres de Medicina i Comunicació 
Audiovisual tot i que es va acabar llicenciant en Teoria de la Literatura i Literatura 
Comparada per la Universitat de Barcelona.  És un exemple d’excel·lència i ta-
lent. Se’l considera “la punta de llança d’una generació emergent de la literatura 
catalana” i la seva obra ha merescut diversos elogis de la crítica.

Ponç Puigdevall va escriure a El País, “Bagunyà no seria possible sense el treball 
de Quim Monzó, Pàmies i Empar Moliner, però s’ha de felicitar que apareguin 
veus noves que s’atreveixin a transitar per zones de la comèdia humana de la 
literatura”.

Borja Bagunyà no té actualment rellevància pública tot i que ja ha publicat un 
llibre. Malgrat la seva joventut, ha obtingut nombrosos reconeixements literaris. 
El seu llibre de relats Defensa pròpia (Proa) va ser guardonat amb el Premi Mercè 
Rodoreda i amb el Qwerty com a l’Autor Revelació.

És un jove que sempre ha perseguit la seva vertadera vocació, escriure novel·les. 
És un autor que ha sabut construir un món propi, de múltiple i diversa temàtica 
i que és capaç de submergir-se en mons completament dispars amb la mateixa 
habilitat. La seva obra implica, tot sovint, l’exigència que el lector elabori, un 
element imprescindible de la bona literatura.

El mes de juny de 2011 va publicar “Plantes d’interior”, sota el segell de l’editorial 
Empúries.

 Vídeo Borja
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2011/borja-bagunya-premi-fpdgi-arts-i-lletres-2011/
https://vimeo.com/54301526


Marc Bonavia (Alella, 1976) és llicenciat en Farmàcia. De la ciència del laboratori 
i la recerca en genètica va fer el salt a l’emprenedoria en el camp de la comuni-
cació mòbil. Empresari creatiu i innovador, amb vint-i-quatre anys va cofundar 
SITmobile, una start-up que va expandir globalment i que va vendre amb èxit al 
grup australià Soprano Design. 

Combinant els processos rigorosos d’un científic amb el pensament radical d’un 
emprenedor, Marc Bonavia aplica l’experiència reeixida de la seva start-up al 
desenvolupament de lideratge. Actualment ha traslladat les seves iniciatives a 
Silicon Valley (Califòrnia).

 Vídeo Marc
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2011/marc-bonavia-premi-fpdgi-empresa-2011/
https://vimeo.com/54301529


El Dr. Pere N. Barri Soldevila (1976, Barcelona) és cap de la Secció Quirúrgica 
del Servei de Ginecologia de l’Institut Universitari Dexeus. L’any 2007, integrant 
els serveis de Ginecologia i Psiquiatria de l’hospital, el Doctor Barri va posar en 
marxa, a través de la Fundació Dexeus - Salud Mujer, el programa de “Recons-
trucció genital post- ablació”. Un projecte de gran valor social que persegueix 
un triple objectiu: facilitar l’accés gratuït a aquest tipus de cirurgia a les pacients 
que ho sol·licitin, conscienciar de les expectatives que aquestes intervencions 
ofereixen, i formar especialistes al mateix temps que difondre la tècnica quirúrgica 
per permetre la recuperació física i moral del major nombre de víctimes d’aquesta 
pràctica. Impulsa així un programa de cirurgia de reparació de mutilació genital 
que a finals de 2011 haurà intervingut a Espanya de manera gratuïta  50 dones 
víctimes de l’ablació.

Es calcula que més de 500.000 dones han estat víctimes de l’ablació en el con-
junt de la Unió Europea i que n’hi ha milions arreu del món. Amnistia Internacional 
alerta que cada dia 8.000 nenes corren el risc de ser sotmeses a l’amputació 
dels seus genitals.

Pere N. Barri es va llicenciar en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de 
Barcelona l’any 2000, i es va especialitzar en obstetrícia i ginecologia a l’Institut 
Universitari Dexeus. Durant aquest període va començar els seus programes de 
cirurgia humanitària: sumant-se a l’equip del Dr. Manuel Devesa, va participar 
quasi anualment en expedicions al Camerun i a Madagascar i va fer més de 50 
intervencions quirúrgiques per viatge relacionades especialment amb la reparació 
de les fístules obstètriques, «la malaltia silenciosa a l’Àfrica»

 Vídeo Pere
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2011/pere-barri-premi-fpdgi-social-2011/
https://vimeo.com/54301530
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Nascuda a Barcelona al 1978, als 5 anys inicia els seus estudis musicals amb 
Sílvia Llanas i posteriorment ingressa a l’Acadèmia Marshall on estudia amb 
Carlota Garriga i rep classes magistrals d’Alícia de Larrocha. Pianista precoç, 
des de molt jove ha demostrat les seves dots extraordinàries com a intèrpret i la 
seva seguretat per afrontar reptes musicals. Ha tocat en els principals auditoris 
europeus, com el Wigmore Hall i el Barbican de Londres, el Concertgebouw 
d’Amsterdam, el Musikverein de Viena, el Cité de la Musique de París, el La-
eiszhalle d’Hamburg, l’Auckland Town Hall de Nova Zelanda i en les principals 
sales de concert espanyoles. L’han dirigit destacats directors i ha col·laborat 
amb orquestres de categoria internacional com l’Orquestra Filharmònica Nacional 
d’Hongria, la Philharmonia Orchestra de Londres o la Simfònica Nacional Checa.

Alba Ventura posseeix totes les qualitats per arribar a ser una gran solista 
internacional, com reconeixen el públic i la crítica internacional. Exhibeix una 
tècnica fresca i àgil, nitidesa en la digitació i bellesa de so. És a més una intèrpret 
sensible, de forta capacitat expressiva i d’una maduresa musical sorprenent a 
la seva edat.

Tot i la seva joventut, Alba Ventura compagina la seva activitat concertística amb 
la docència, camp per al que sent un viu interès arrel de les classes que va im-
partir al Royal College of Music. És professora titular al Conservatori Superior de 
Música del Liceu i col·labora amb el reconegut pianista brasiler Luiz de Moura 
als cursos d’estiu que aquest imparteix.

 Vídeo Alba
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2010/alba-ventura-premi-fpdgi-arts-i-lletres-2010/
https://vimeo.com/39695313


Pau Garcia-Milà (Olesa de Montserrat, 1987) és un empresari català conegut 
sobretot per haver estat un dels creadors i fundadors d’EyeOS, el 2016; és, a 
més, un dels fundadors de la xarxa social Bananity. Comunicador en emprene-
doria social i noves tecnologies, és autor dels llibres Tot està per fer (2010) i Tens 
una idea (però encara no ho saps) (2013).

El seu últim projecte empresarial és StepsLife, una start-up que guarda els re-
cords dels nadons perquè, quan siguin grans, puguin reviure els seus primers 
anys de vida i veure’ls a través dels ulls del seu cercle més proper. Es tracta d’un 
espai web on els amics i els familiars guarden vivències i anècdotes en format de 
foto, àudio o vídeo, per tal que els nens i les nenes les rebin en un futur.

 Vídeo Pau
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2010/pau-garcia-mila-premi-fpdgi-empresa-2010/
https://vimeo.com/39695314


Óscar Fernández-Capetillo (Bilbao, 1974) és vicedirector del Centre Nacional 
d’Investigacions Oncològiques (CNIO), on des del 2005 dirigeix, a més, el Grup 
d’Inestabilitat Genòmica. Després de doctorar-se en Bioquímica per la Universi-
tat del País Basc, sota la supervisió de la Dra. Ana Zubiaga (2001), va continuar 
la seva formació a l’Institut Nacional del Càncer dels EUA, al laboratori del Dr. 
Andre Nussenzweig (2001-2004). Els seus estudis s’han centrat a explorar la 
contribució al càncer i a l’envelliment de l’estrès replicatiu, un tipus de dany en 
el material genètic (ADN). A més de les investigacions bàsiques, el seu grup ha 
desenvolupat noves molècules amb activitat antitumoral que han estat llicencia-
des a empreses farmacèutiques per dur-ne a terme el desenvolupament clínic.

La seva tasca ha donat lloc a 90 publicacions que han estat citades en més de 
14.000 ocasions. La carrera investigadora de Fernández-Capetillo ha estat dis-
tingida amb múltiples premis i reconeixements nacionals i internacionals, entre 
els quals cal destacar l’Eppendorf Award, atorgat per la revista Nature al millor 
investigador europeu de menys de trenta-cinc anys (2009), o la seva inclusió 
en una llista de la revista Cell que aplegava els quaranta científics de menys de 
quaranta anys més influents del món (2014). Des del 2015 compagina la seva 
activitat investigadora al CNIO amb una càtedra a l’Institut Karolinska de Suècia

 Vídeo Óscar
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2010/oscar-fernandez-capetillo-premi-fpdgi-recerca-cientifica-2010-ex-aequo/
https://vimeo.com/39695315


Borja Ibáñez (Madrid, 1975) és llicenciat en Medicina per la UCM i doctor per la 
UAM. Du a terme una activitat mixta investigadora com a cap de grup al Centre 
Nacional d’Investigacions Cardiovasculars Carlos III (CNIC) —on, a més, és el 
director del Departament d’Investigació Clínica— i com a cardiòleg a l’Hospital 
Universitari Fundació Jiménez Díaz. El seu interès principal és el diagnòstic i 
tractament de les malalties del miocardi, camp en el qual busca al laboratori no-
ves dianes terapèutiques que, posteriorment, testa en pacients. Lidera diversos 
assaigs clínics que han testat teràpies trobades pel seu grup al laboratori. És el 
chairman de les guies de pràctica clínica de la Societat Europea de Cardiologia 
per al tractament de pacients amb infart agut de miocardi. Anys després d’ha-
ver rebut el premi de recerca científica de la FPdGi, ha estat distingit amb altres 
guardons prestigiosos, entre els quals destaca el premi d’investigació biomèdica 
de la Fundació Banc Sabadell.

 Vídeo Borja
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2010/borja-ibanez-premi-fpdgi-recerca-cientifica-2010-ex-aequo/
https://vimeo.com/58017247


Ruth Ruiz Gil, nascuda a Barcelona el 1983, és una de les impulsores del pro-
jecte Discoteca Ludalia. Des que era adolescent es va començar a interessar 
per qüestions socials i va decidir implicar-se en l’ajuda social a discapacitats. 
Va estudiar Magisteri d’educació especial. Es va acostar a la Fundació Ludalia, 
a través de la qual va impulsar el projecte “Discoteca Ludalia”, perquè els joves 
amb discapacitat intel·lectual poguessin gaudir d’un oci normalitzat i de qualitat.

La Fundació Ludalia, entitat sense ànim de lucre, es dedica a promocionar l’oci 
i la cultura entre els joves de 18 a 45 anys, amb discapacitat intel·lectual, 
amb necessitats de suport intermitent i limitat. L’objectiu que dóna sentit a Luda-
lia és compartir amb la societat les diferents capacitats d’aquestes persones i el 
seu dret a l’oci i la cultura, a través d’activitats i projectes inclusius. Les activitats 
es realitzen en espais normalitzats i a disposició de la societat, compten amb 
el suport d’un equip de monitors especialitzats i estan pensades per afavorir la 
relació qualitativa, l’amistat i la interacció entre els participants.

Des de l’any 2005, la Discoteca Ludalia aplega tots els diumenges a la tarda a 
la discoteca Luz de Gas uns 150 joves (18 a 45 anys) discapacitats per passar 
una estona agradable, compartir vivències, prendre un refresc i ballar. Tot això 
gràcies a la dedicació de monitors voluntaris de la Fundació Ludalia com Albert 
Maldonado, Joel Miró, Mariona Lobo, Adrià Riera i la mateixa Ruth Ruiz.

Ells s’encarreguen de minimitzar els problemes dels discapacitats: facilitar-los els 
accessos, ajudar-los amb els seus abrics, animar-los a ballar... A més, s’ocupen 
de buscar artistes que, de manera desinteressada i altruista, participen amb les 
seves actuacions: el Màgic Andreu, Mònica Green, Manel Fuentes i molts altres.

 Vídeo Ruth
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https://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2010/ruth-ruiz-premi-fpdgi-social-2010/
https://vimeo.com/39695316



