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Rafael Rodríguez Villalobos, director d’escena nascut a Se-
villa el 1987, va obtenir el títol superior d’Art Dramàtic a la Reial 
Escola Superior d’Art Dramàtic de Madrid i va cursar estudis de 
postgrau sobre la música com a art interdisciplinari a la Universi-
tat de Barcelona i a l’ESMUC. Els seus treballs a Itàlia, Aleman-
ya, Hongria i el Regne Unit l’han fet mereixedor de nombrosos 
guardons, com ara el Premi Europeu de Direcció atorgat per 
Opera Europa; el 2014, a més, va ser finalista en els premis 
d’Independent Opera Londres.  

Durant la temporada 2015-2016 va ser artista en residència a la 
Reial Acadèmia d’Espanya a Roma. Ha col·laborat amb artistes 
com Salvatore Sciarrino, David Arkham i el Cuarteto Quiroga. 
Entre els seus projectes més recents podem destacar el muntat-
ge, al Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera, de l’òpera Orfeo 
i Eurídice, de Gluck, així com la representació d’Acis i Galatea, 
de Händel, en una producció preciosa que es va poder veure al 
Festival Castell de Peralada el 2018. El novembre passat va es-
trenar, a la Maestranza de Sevilla, les òperes El dictador, d’Ernst 
Krenek, i L’emperador de l’Atlàntida, de Viktor Ullmann.
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https://www.instagram.com/rafaelrvillalobos/
http://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/arts-i-lletres/rafael-rodriguez-villalobos-premi-fpdgi-arts-i-lletres-2019/


Ignacio Hernández Medrano (Alacant, 1983) és llicenciat en 
Medicina Clínica per la Universitat Miguel Hernández d’Elx, i ha 
cursat diversos postgraus en direcció 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’inves-
tigació 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’assistèn-
cia als pacients i de la gestió hospitalària; amb aquesta finali-
tat, 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. Igna-
cio Hernándeztambé és fundador de Mendelian, una plataforma 
encaminada a democratitzar l’ús de la informació genòmica per 
al diagnòstic.

PERFIL A LES XARXES SOCIALS 

  @ihmedrano

Ig
na

ci
o 

H
. 

M
ed

ra
no

Em
pr

es
a

2091

http://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2019/ignacio-hernandez-medrano-premio-fpdgi-empresa-2019/
https://twitter.com/ihmedrano


Xavier Ros-Oton (Barcelona,   1988) és doctor en Matemà-
tiques per la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha fet 
estades de recerca i docència a la Universitat de Texas a 
Austin (Estats Units), i actualment és professor lector de ma-
temàtiques a l’Institut de Matemàtiques de la Universitat de 
Zuric (Suïssa). El Dr. Ros-Oton ha centrat les seves investi-
gacions 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 im-
pacte molt destacat en la comunitat matemàtica, i els re-
sultats de les recerques que ha dut a terme s’han publicat 
en les millors revistes matemàtiques 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 conferenciants plenaris del congrés biennal de la RSME.
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http://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2019/xavier-ros-oton-premi-fpdgi-recerca-cientifica-2019/
https://twitter.com/ros_xavi


Begoña Arana Álvarez (La Línea de la Concepción, Cadis, 
1985) és diplomada en Treball Social i llicenciada en Crimino-
logia i Seguretat Pública per la Universitat de Cadis. Ha cur-
sat diferents estudis de postgrau relacionats amb els serveis 
socials, la seguretat pública i la resolució de conflictes. Des 
dels disset anys, Begoña 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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http://ca.fpdgi.org/projectes/premis-fpdgi/premiats/2019/begona-arana-alvarez-premi-fpdgi-social-2019/
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