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1. PROGRAMA 

2.1. Cronograma 

 

 
DIJOUS, 29 DE JUNY DE 2017 

 

18:30 20:15 

 
Cerimònia d’entrega dels Premis FPdGi 2017 
 
17:40 – 18:00 Compareixença Antonio Banderas 
 
18:30 – 18:55 Diàleg entre Antonio Banderas, Carlos  López-Otín i Julia Otero 
 
19:00 – 19:30 Debat d’antics premiats, animat per Juan Carlos Ortega, amb Luz Rello, Héctor 
Colunga, Guadalupe Sabio i Alberto Enciso. Amb l’actuació de la soprano Auxiliadora Toledano 
 
19:30 Entrega dels PREMIS 2017, per SS.MM. els Reis 
 
19:50 Discurs de Miriam Reyes en nom de tots els Premiats 
 
20:00 Discurs de S.M. el Rei 
 

21:30             
00:00 

 
Sopar IV Jornada de Girona “Com educar el talent emprenedor” i “Rescatadors de talent” 
 

 
DIVENDRES, 30 DE JUNY DE 2017 

 

08:30  
17:30 

 
IV Jornada de Girona “Com s’educa el talent emprenedor”  
 
09:30 – 10:30 Mark Stevenson: “Actituts per a un temps nou” 
10:40 – 11:00 Marc Sanz López: “Quina educació volem? Quina tecnologia necessitem? 
11:30 – 12:00 Escola Santa Maria la Blanca: “Ballem per créixer” 
12:00 – 13.15 Carolina Verlee, Stefano Lavaggi, Carl Jarvis, David Calle i Ignasi Carreras 
                           (moderador): “Innovem i emprenem a Europa” 
13:15 – 13:30 Carme Pellicer i Maria Batet: “Una pedagogia àgil per a un món en canvi constant” 
14:45 – 16:15 Aprenem entre iguals. Discovery meetings 
16:16 – 17:15 Juan Carlos Cubeiro i Fabricio Ballarini: “Neuroeducació, emprenedoria i talent” 
17:15 – 17:30 Júlia Callejón i Eva Arnall: “Com veiem el món”. Clausura 
 

08:30            
16:30 Trobada Rescatadors de Talent 

 
 
11:00 – 12:15  
JOVES: Taller "Com trobar feina a l'era digital i 
viure feliç” 

 
11:00 – 12:00 
EMPRESES I MENTORS: Necessito que em 
necessitin. Presentació del programa Rescatadors 
de Talent 
 

 
 
12:15 – 13:30 
JOVES: Coneix els centres de desenvolupament del 
programa Rescatadors de Talent 
 
 

12:00 – 13:30 
EMPRESES I MENTORS: El rol del mentor i les 
seves set dimensions 
 
 

14:45  
16:30 

 
Cafè tertúlia: Personal i transferible 
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2.2. Trobades “Rescatadors de Talent” i “Educar el talent emprenedor” 

 

L’edició del 2017 dels Premis FPdGi donarà un protagonisme especial a la gestió del talent dels joves 

amb les dues activitats que tindran lloc l’endemà de la cerimònia dels premis, el divendres 30, al 

mateix Palau de Congressos. Les jornades d’enguany, que es duran a terme de manera simultània, 

proposen la primera trobada del nou programa «Rescatadors de talent» per fomentar l’ocupabilitat 

dels joves i la IV Jornada de Girona: «Com s’educa el talent emprenedor». 

 

«Rescatadors de talent» 

 

El programa «Rescatadors de talent»  és un projecte transformador que suposa un pas més en el 

compromís de la Fundació Princesa de Girona amb l’ocupació juvenil. El projecte prioritza als joves que 

són la primera generació de la seva família a obtenir una titulació superior, garantint la igualtat 

d’oportunitats en l’accés al mercat de treball. Aquest programa pioner ofereix als seus participants un full 

de ruta personalitzat, mentoring professional, formació, una borsa de treball i ajudes a la mobilitat. 

«Rescatadors de talent» integra i amplia els serveis que fins ara oferia el programa Apadrinant el Talent 

que oferia un servei de mentoring professional als joves. 

 

Des que es va posar en marxa, s’han creat 510 parelles jove-mentor, hi han participat 24 empreses; 30 

institucions públiques i privades hi han donat el seu suport i, el més important, el 66% dels joves 

participants han deixat d’estar subocupats. 

 

La ponència inaugural de la jornada de divendres anirà a càrrec de l’escriptor, divulgador, emprenedor i 

expert en tendències globals d’innovació Mark Stevenson. Stevenson, fundador de la Lliga dels 

Optimistes Pragmàtics (LOPO) que impulsa un ideari positiu, parlarà sobre la transformació de la societat 

com una empresa col·lectiva que necessita persones que afrontin la vida amb energia, responsabilitat, 

capacitat de lideratge i treball en equip. 

 

Al llarg del matí, se succeiran les activitats per a joves i per a empreses i mentors en un seguit de xerrades 

i tallers impartits per, entre d’altres, Riccardo Maggiolo, fundador del projecte Job Club; o Maria Luisa 

de Miguel, Directora executiva de l’Escola de Mentoring. A més, els joves tindran oportunitat de trobar-

se amb els responsables dels centres de desenvolupament del programa «Rescatadors de talent». 

 

 

IV Trobada de Girona: «Com s’educa el talent emprenedor» 

 

D’altra banda, el programa «Educar el talent emprenedor» persegueix el repte d’introduir la competència 

d'Aprendre d’Emprendre en la pràctica ordinària dels docents i així configurar autèntiques Escoles 

Emprenedores en les quals l’emprenedoria sigui un cinquè pilar en l'educació com ja ho són les 

competències d'Aprendre a Conèixer, Aprendre a Fer, Aprendre a Ser i Aprendre a Conviure. El 

Programa opta per les denominades Metodologies Actives, que posen el pes de l'aprenentatge en el propi 

alumne, i en les quals el rol del professor canvia substancialment. L'altre gran pilar del Programa radica  
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en la definició de diversos sistemes d'avaluació, en els quals els professors adopten el rol d'entrenadors de 

processos d'aprenentatge dels seus alumnes.  

 

Els resultats del programa es presenten en aquesta IV Jornada de Girona, que porta per títol «Com 

s’educa el talent emprenedor» i que s’adreça a docents d’educació infantil, primària i secundària, de 

batxillerat i de formació professional de centres públics, concertats i privats. També es dirigeix a altres 

agents educatius: equips directius, responsables d’administracions  educatives i 

representants d’organitzacions que promouen l’educació emprenedora.  

 

Entre els ponents de la trobada d’enguany, hi trobem Marc Sanz López, responsable del programa 

educatiu de Google per al sud d’Europa, que parlarà de la tecnologia necessària per a l’educació del futur; 

David Calle, Únic espanyol entre els 10 finalistes al Global Teacher Prize; Caroline Verlee, Ashoka 

Change Team Leader a l’escola UniC d’Utrech; o el neurocientífic Fabricio Ballarini,  que mantindrà un 

debat sobre neurociència, emprenedoria i talent amb el responsable de talent del grup ManPower, Juan 

Carlos Cubeiro. 

 

En aquesta trobada es presentarà el vídeo anunci de la convocatòria de la primera edició del Premi a 

l'Escola Emprenedora d'Espanya 2017 i durant els Discovery Meetings es mostraran fins a 20 

projectes d'emprenedoria educativa singulars duts a terme durant el curs 16-17 en el programa «Educar el 

talent emprendedor» de la FPdGi.  

 

En aquesta IV jornada hi han participat més de 600 docents, equips directius i líders d’educació de tot el 

país que han contribuït a crear les més de 300 experiències d’educació emprenedora. La trobada de 

Girona, doncs, oferirà un marc idoni de reflexió profunda sobre el lloc que l’educació emprenedora ocupa 

en un nou model d’aprenentatge intel·ligent. 
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2. CONVOCATÒRIES DE PREMSA  

 

Algunes de les convocatòries del programa dels Premis FPdGi 2017 estan pensades amb l’objectiu de facilitar el 

treball als mitjans de comunicació acreditats, més enllà de les cites que proposa el propi programa d’actes.  

 

DIJOUS 29 DE JUNY DE 2017 

 

Briefing Premis Princesa de Girona 2017, a càrrec de Javier Arenas, adjunt de comunicació de la Casa de 

S.M. el Rei, i Eric Hauck, director de comunicació de la FPdGi. 

16:45 / Sala de premsa del Palau de Congressos 

 

Compareixença de premsa a càrrec d’Antonio Banderas 

17:40 / Hall 2 del Palau de Congressos 

 

Fotografia de SS.MM. els Reis amb els premiats 

20.15h / Hall 2 del Palau de Congressos  

Just després de la cerimònia de lliurament de premis, tindrà lloc una foto de família amb SS.MM. els Reis i els 

premiats d'aquesta edició. Agraïm que es desplacin al Hall 2 exclusivament els mitjans gràfics acreditats. 

 

El servei de premsa de la FPdGi oferirà fotos dels següents actes, en tres lliuraments a través de 

l'enllaç https://www.flickr.com/photos/fpdgi/ 

 

16 h.- Trobada de SS.MM. amb els premiats d'edicions anteriors; reunió de SS.MM. amb el Consell 

Assessor de la FPdGi; reunió de SS.MM. amb el Patronat de la FPdGi. Totes aquestes trobades i reunions 

es realitzaran el mateix dijous 29 de juny a Girona, prèviament a la cerimònia dels Premis  

 

19 h.- Fotografia de l'arribada de SS.MM. al Palau de Congressos (18:25) En acabar la cerimònia, es 

facilitaran fotografies de la mateixa i la foto de SS.MM. amb els premiats d'enguany. 
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3. ESPAIS PER A LA PREMSA 

3.1 Pàrquing per als mitjans de comunicació i accés al Palau de Congressos  
 

*Per accedir al pàrquing destinat als mitjans de comunicació és imprescindible estar acreditat i portar 

impresa l’acreditació corresponent al vehicle en un lloc visible.  
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3.2 Acreditacions i cobertura  
3.2.1 Recollida de l’acreditació 

Vestíbul del Palau de Congressos. Horari:  

29 de juny: de 15.30 a 18.00h. [L'accés per a vehicles autoritzats serà a partir de les 15 h] 

30 de juny: de 8.30h. a 11.30h. 

És imprescindible haver sol·licitat l'acreditació prèviament i haver rebut confirmació. 

 

3.2.2 Sala de premsa  

Amb l'objectiu de facilitar la feina dels mitjans de comunicació s'habilita una sala de premsa situada a la 

primera planta del Palau de Congressos. La sala disposa de pantalla per seguir el lliurament de premis en 

directe i facilita el senyal d'àudio i vídeo de la cerimònia. Al costat d'aquesta sala està a disposició de la 

premsa acreditada una sala de cròniques, reservada per als professionals de ràdio. La sala de premsa està 

equipada amb un servei de bar. 

 

3.2.3 Accés a l’Auditori durant la cerimònia d’entrega de premis  

Tribuna de fotògrafs - Planta baixa (costat esquerre de l'escenari) 

Tribuna de redactors - Primera planta (costat dret de l'escenari) 

Les càmeres de TV es situaran en les posicions reservades a la platea (aforament limitat). 

*Les connexions en directe durant la cerimònia es realitzaran des de fora de la sala. 

 

3.2.4 Materials i documentació per a la premsa 

A l’ àrea de premsa de la pàgina  de la fundació es podran descarregar notes de premsa, fotografies i 

vídeos de les activitats programades els dies 29 i 30 de juny. 

29 DE JUNY 

1. Nota de premsa, fotos nous membres del Consell Assessor 

2. Servei de foto Reunió del Patronat + Trobada Expremiats 

3. Servei de foto compareixença Antonio Banderas (Diàleg Inaugural) 

4. Nota de premsa, fotos i vídeos de la cerimònia de lliurament de premis 

5. Discurs de SM el Rei 

6. Convocatòria Premis FPdGi 2018  

30 DE JUNY 

1. Nota de premsa, fotos i compactat de vídeo de la Jornada “Com Educar el Talent Emprenedor” 

2. Nota de premsa, fotos de la trobada de Rescatadors de Talent 

3. Nota de premsa - perfil Mark Stevenson 

4. Nota de premsa – Premi Escola Emprenedora 2017 

 

Oferim per als mitjans que així ho requereixin servei fotogràfic en diversos lliuraments, així com els 

compactats d'imatges de vídeo dels premiats d'enguany, el dossier de premsa dels Premis FPdGi 2017 

amb biografies de premiats, participants i ponents, i el dossier històric de Premis FPdGi 2009-2017, a la 

sala de premsa ia través d'enllaços. 
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3.2.5 Palau de Congressos 
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3.3 MAPA DE LES ZONES DE PREMSA A L’AUDITORI 
 

 

 

 



INFORMACIÓ PER A LA COBERTURA INFORMATIVA                                                                        

 9 

 

4. INFORMACIÓ PER LES UNITATS MÒBILS  

 

- Totes les unitats mòbils tant de ràdio com de televisió que cobreixin els actes del FPdGi 2017, hauran 

d’aparcar al carrer tècnic de l’Auditori – Palau de Congressos de Girona. L’entrada és per la part posterior 

de l’edifici (a través de la porta metàl·lica). 

 

- Els vehicles hauran d’anar degudament identificats, estar acreditats per l’organització i prèviament 

s’haurà d’haver informat a la mateixa organització de les característiques de la unitat mòbil per a poder 

fer les reserves d’espai pertinents ja que és molt limitat.  

 

- Les característiques de l’Auditori – Palau de Congressos de Girona condicionen el muntatge per a la 

cobertura de l’esdeveniment. Per aquest motiu, s’han establert uns horaris de muntatge per a facilitar el 

treball de tots els equips tècnics: 

Dimecres  28 de juny - Entre les 10.00h i les 14.00h. 

Dijous 29 de juny –     Entre les 08.00 del matí i la 12.00 del migdia 

 

- A la part Xacena de l'auditori ( en el mateix Carrer tècnic, disposem d'un patch de premsa, distribuïdor 

HDSDI. 

 

- Els mitjans que necessiten la instal·lació de cablejat des de la unitat mòbil fins a la zona de premsa 

habilitada a la Sala Simfònica hauran de preveure una tirada, entre uns 100 i 150 metres de cable. 

Recomanem considerar l’ús d’estabilitzadors de senyal donada la distància des de la sala al punt de la 

unitat mòbil. Igualment, i donada la dificultat del muntatge, recomanem que es faci amb dues persones de 

cada equip, equipats amb escala, brides i serjants. ( hi han zones a on es tenen que volar cables) 

 

- Als mitjans interessats, els recomanem fer una visita tècnica prèvia a l’espai per a conèixer de primera 

mà les instal·lacions. Els podem atendre el dia 27 de juny de 10.00h a 14.00h i de 16.00h a 19.00h 

 
PER VISITES TÈCNIQUES CONTACTAR DIRECTAMENT AMB Sus ana Jové: 607.214.661 / 
sjove@hotmail.com
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4.1 UBICACIÓ DE LES UNITATS MÒBILS 
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4.2 RECORREGUT DEL CABLE A LA SALA SIMFÒNICA  
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4.3 XACENA SIMFÒNICA 
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5. INFORMACIÓ PRÀCTICA 

 

Webs d’interès  

Fundació Princesa de Girona  

Premis Fundació Princesa de Girona  

Educar el Talent Emprenedor 

Rescatadors de Talent  

 

Xarxes socials i hashtags de l’esdeveniment 

 

 

#PremisFPdGi  

#EducarElTalento 

#RescatadoresDeTalento 

 

Fundació Princesa de Girona 

C. Juli Garreta, 1, 1r E 

17002 Girona (Spain) 

Tel. +34 972 410 410 

 

Per més informació 

 

Fundació Princesa de Girona: 

Eric Hauck, director de Comunicació 

ehauck@fpdgi.org  |  press@fpdgi.org  

Telf.: 972 410 410 | 608 367 541 

Sílvia Bonet, premsa 

sbonet@fpdgi.org  |  press@fpdgi.org  

Telf.: 972 410 410 | 689 35 16 12 

 

Agència de premsa: 

COMÈDIA. Comunicació & Mèdia  

Marc Gall  mgall@comedianet.com  | 619 30 76 20 

Mima Garriga  mimagarriga@coolmedialab.es | 686 98 41 66 

Ana Sánchez asanchez@comedianet.com | 638 01 45 45 


