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escoles

Premiats i

El projecte
La Fundació Princesa de Girona posa en marxa «Premiats i escoles». Es tracta d’un projecte pilot a les comarques gironines que oferirà un cicle de trobades i xerrades en el qual participaran premiats de la
FPdGi i que anirà destinat als alumnes dels centres educatius que s’hi inscriguin.
Els premiats de la FPdGi representen una nova generació de joves inquiets, emprenedors i innovadors que demostren inquietud per construir un món més just
en un entorn globalitzat i que tenen la capacitat d’assumir riscos i la motivació
necessària per induir canvis en la societat. Són joves que poden arribar a esdevenir un model inspriador per a altres joves i ser una referència pels seus valors
i comportament ètic. Són referents contemporanis molt valuosos per als joves.

Els destinataris
Ens adrecem a tots els centres educatius de les comarques de Girona. Els centres
educatius interessats a participar en el projecte poden inscriure’s indicant la xerrada
i la franja horària a la qual volen assistir així com el nombre d’alumnes que hi participaran.

Accions previstes
Programa de xerrades i trobades per a instituts de secundària, FP i batxillerat, amb
la participació dels nostres premiats com a ponents. Preferentment, en el context
d’activitats d’orientació vocacional i professional per a alumnes de 4art d’ESO, 1r de
batxillerat i cicles formatius de grau superior que els mateixos centres organitzin.
En el cas dels alumnes de batxillerat, també pot ser adequat per a orientar-los en
l’elaboració de treballs de recerca. Les xerrades se celebraran a l’Espai FPdGi (carrer
Juli Garreta, 1, 1r E, Girona).
Addicionalment, els centres educatius podran sol·licitar, en funció de la disponibilitat
del premiat, una visita al centre on aquest dugui a terme la seva activitat o bé la seva
participació en una de les activitats extraordinàries que organitzi el mateix educatiu.
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«Em dic Edgar, convisc
amb un trastorn mental
i sóc el director de
l’associació Saräu»
DATA: 3 d’octubre
LLOC: Espai FPdGi
HORARI:
- Primera sessió: 11 - 12.30 h
- Segona sessió: 12.45 - 14.15 h
INSCRIPCIONS: https://ca.fpdgi.org/form/106/
AFORAMENT MÀXIM: 60 persones per sessió

L’Edgar Vinyals va fundar el 2009 l’Associació
d’Oci Inclusiu “Saräu” que defensa els drets de
les persones amb discapacitat i problemes de
salut mental, i incideix especialment en la reducció de prejudicis i estereotips socials. Saräu
ofereix activitats en tot el territori català amb
especial incidència a Barcelona.
MÉS INFORMACIÓ
>> http://bit.ly/2rvvP6c
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«M’apassiona la recerca
científica»
DIA: 10 de novembre
LLOC: Espai FPdGi
HORARI:
- Primera sessió: 11 - 12.30 h
- Segons sessió: 12.45 - 14.15 h
INSCRIPCIONS: https://ca.fpdgi.org/form/107/perfil/
AFORAMENT MÀXIM: 60 persones per sessió

Sílvia Osuna Oliveras (Castelló d’Empúries, Girona, 1983) és llicenciada i doctora en química
per la Universitat de Girona. Ha realitzat estades
d’estudi i recerca 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 dissenyar enzims per abaratir
els preus de producció dels fàrmacs.
MÉS INFORMACIÓ
>> http://bit.ly/2rwcQIV
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«Sí! Les matemàtiques
serveixen i ens ajuden a
viure millor»
DATA: 24 de novembre
LLOC: Espai FPdGi
HORARI:
- Primera sessió: 11 - 12.30 h
- Segons sessió: 12.45 - 14.15 h
INSCRIPCIONS: https://ca.fpdgi.org/form/108/perfil/
AFORAMENT MÀXIM: 60 persones per sessió

Alberto Enciso Carrasco, Guadalajara, 1980, és
llicenciat en física per la Universitat 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.
MÉS INFORMACIÓ
>> http://bit.ly/2sl6Fdz
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«Com dirigir una
orquestra i un equip de
persones al segle XXI»
DATA: 25 de gener
LLOC: Espai FPdGi
HORARI:
- Primera sessió: 11 - 12.30 h
- Segons sessió: 12.45 - 14.15 h
INSCRIPCIONS: https://ca.fpdgi.org/form/109/perfil/
AFORAMENT MÀXIM: 60 persones per sessió

Andrés Salado Egea (Madrid, 1983) es va titular
en percussió en el Reial Conservatori 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.
MÉS INFORMACIÓ
>> http://bit.ly/2sv98AK
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«Els robots del futur»
DATA: 18 de gener
LLOC: Espai FPdGi
HORARI:
- Primera sessió: 11 - 12.30 h
- Segons sessió: 12.45 - 14.15 h
INSCRIPCIONS: https://ca.fpdgi.org/form/110/perfil/
AFORAMENT MÀXIM: 60 persones per sessió

Samuel Sánchez Ordóñez, nascut a Terrassa el
1980, és llicenciat i doctor en química per la
Universitat Autònoma de Barcelona. Ha realitzat estades de recerca 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
funcions com a investigador ICREA liderant el
seu propi grup de recerca, anomenat “Smart
nano-bio-devices”.
MÉS INFORMACIÓ
>> http://bit.ly/2ryrsrh
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«Treballo en ciència.
Faig allò que
m’apassiona»
DATA: 8 de febrer
LLOC: Espai FPdGi
HORARI:
- Primera sessió: 11 - 12.30 h
- Segons sessió: 12.45 - 14.15 h
INSCRIPCIONS: https://ca.fpdgi.org/form/111/perfil/
AFORAMENT MÀXIM: 60 persones per sessió

Llicenciada en veterinària per la Universitat d’Extremadura i doctora (premi extraordinari) per la
University of Dundee (Regne Unit) 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 Instituto 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).
MÉSINFORMACIÓ
>> http://bit.ly/2rLrvEs
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«Construint identitats
que transformen»
DATA: 22 de febrer
LLOC: Espai FPdGi
HORARI:
- Primera sessió: 11 - 12.30 h
- Segons sessió: 12.45 - 14.15 h
INSCRIPCIONS: https://ca.fpdgi.org/form/112/perfil/
AFORAMENT MÀXIM: 60 persones per sessió

Mohamed El Amrani (Marroc, 1992) és el creador
de l’Associació Xarxa de Convivència de Roses,
gràcies a la qual aquest any la Universidad Europea de Madrid i la International Youth Fondation
el van guardonar amb el Premi Nacional Jove
Emprenedor 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.
MÉS INFORMACIÓ
>> http://bit.ly/2rHPy79
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«Els equips humans són
interdisciplinaris i
diversos»
DATA: 8 de març
LLOC: Espai FPdGi
HORARI:
- Primera sessió: 11 - 12.30 h
- Segons sessió: 12.45 - 14.15 h
INSCRIPCIONS: https://ca.fpdgi.org/form/113/perfil/
AFORAMENT MÀXIM: 60 persones per sessió

Ignasi Belda Reig (Alcoi, 1979) és enginyer informàtic per la Universitat Ramon Llull i doctor en
intel·ligència artificial aplicada al disseny de fàrmacs per la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC). La seva tesi doctoral va ser seleccionada
per la UPC com una de les 10 millors tesis en
informàtica de la dècada i, durant la seva preparació, Belda va realitzar estades d’investigació en l’Institut d’Investigació Biomèdica de la
Universitat d’Illinois (EUA) i en la multinacional
anglo-sueca AstraZeneca. En 2007, un any abans
d’acabar el doctorat, va participar en l’engegada
de Intelligent Pharma (IP).

En l’actualitat, Belda és el director del Parc
Científic de Barcelona.
MÉS INFORMACIÓ
>> http://bit.ly/2rPRJk9
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«Les ciències de la salut
al servei de les persones
més vulnerables»
DATA: 22 de març
LLOC: Espai FPdGi
HORARI:
- Primera sessió: 11 - 12.30 h
- Segons sessió: 12.45 - 14.15 h
INSCRIPCIONS: https://ca.fpdgi.org/form/114/perfil/
AFORAMENT MÀXIM: 60 persones per sessió

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 “Reconstrucció genital
post- ablació”.
MÉS INFORMACIÓ
>> http://bit.ly/2shD2tr
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«Necessitem persones
amb vocació social»
DATA: 13 d’abril
LLOC: Espai FPdGi
HORARI:
- Primera sessió: 11 - 12.30 h
- Segons sessió: 12.45 - 14.15 h
INSCRIPCIONS: https://ca.fpdgi.org/form/115/perfil/
AFORAMENT MÀXIM: 60 persones per sessió

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’Associació 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.
MÉS INFORMACIÓ
>> http://bit.ly/2sKotQ0
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«Canalitzo el meu
compromís amb la
natura a través de l’art.
Sigues fidel a tu mateix!»
DATA: 11 de maig
LLOC: Espai FPdGi
HORARI:
- Primera sessió: 11 - 12.30 h
- Segons sessió: 12.45 - 14.15 h
INSCRIPCIONS: https://ca.fpdgi.org/form/116/perfil/
AFORAMENT MÀXIM: 60 persones per sessió

L’artista plàstic Hugo Fontela Rodríguez (Grado,
Astúries, 1986) va ingressar amb 14 anys a l’Escola d’Arts i Oficis d’Avilés, on va aprendre a pintar de forma acadèmica i va aconseguir el Premi
Extraordinari al Mèrit en les Arts. Posteriorment,
es va matricular al batxillerat artístic a l’Escola
d’art d’Oviedo amb vistes d’estudiar Belles Arts,
decisió que va ajornar per traslladar-se a The Art
Students League, a la ciutat de Nova York.
Amb 19 anys va obtenir el XX Premi BMW de
Pintura lliurat per S.M. la Reina Sofia. Després
de rebre aquesta condecoració va assistir com
a artista convidat a la XVIII Biennal de Pintura
de Zamora.
MÉS INFORMACIÓ
>> http://bit.ly/2slh5Ki

