PREMIS FUNDACIÓ PRINCESA DE GIRONA

Els Premis Fundació Princesa de Girona, un
reconeixement al talent i la perseverança
S. M. el Rei Felip VI ha destacat l'educació com la prioritat de les properes dècades
Héctor Gómez Díaz, Juan Zamora, Miriam Reyes, Damià Tormo Carulla i l’organització
britànica Teach a Man to Fish han rebut avui els seus guardons de la mà de SS. MM. els
Reis
GIRONA, 29 de juny de 2017 · SS. MM. els Reis han lliurat aquesta tarda els Premis Fundació Princesa de
Girona 2017, en una cerimònia que ha tingut lloc al Palau de Congressos de Girona, apadrinada per l’actor
Antonio Banderas i el bioquímic Carlos López-Otín i presentada per l’actor i director Àngel Llàcer i la jove
periodista Lucía González. Els guardons, que enguany celebren la vuitena edició, han reconegut la
trajectòria de quatre joves i una institució internacional en cinc categories: Arts i Lletres, Social, Recerca
Científica, Empresa i Entitat Internacional.
Davant un miler de persones, S. M. el Rei ha elogiat el treball de cada un dels premiats i ha destacat la
necessitat d'oferir oportunitats als joves, una tasca que la Fundació desenvolupa a través dels seus
programes durant tot l’any. El moment àlgid de la cerimònia ha arribat amb el lliurament dels Premis
Fundació Princesa de Girona que enguany han estat otorgat a Héctor Gómez Díaz (Premi FPdGi Recerca
Científica), per la seva aportació al desenvolupament de models matemàtics per aplicar-los a la detecció
del càncer de pròstata; Juan Zamora (Premi FPdGi Arts i Lletres), per la seva aposta estètica; Miriam Reyes
(Premi FPdGi Social), per la seva trajectòria enfocada a la solidaritat i a l'impacte social; Damià Tormo
Carulla (Premi FPdGi Empresa), per saber combinar una brillant trajectòria científica amb la d'emprenedor
i inversor; i, finalment, a Nik Kafka en nom de l'organització britànica Teach a Man to Fish (Premi FPdGi
Entitat Internacional), per seva capacitat de crear un projecte educatiu innovador i escalable capaç de
trencar el cercle de la pobresa.
La cerimònia ha començat a les 18.30h. amb un diàleg entre l'actor Antonio Banderas, el bioquímic Carlos
López-Otín i la periodista Júlia Otero. Banderas i López-Otín, ha destacat Otero, són dos exemples de
talent i d'èxit en les seves respectives professions, i tots dos comparteixen una trajectòria personal
semblant, doncs van abandonar el seu lloc d'origen per perseguir el seu somni a bord d'un tren. La xerrada
ha versat sobre el talent, la necessitat de perseverar i l'èxit com una cosa que s'aconsegueix amb treball.
El talent, ha explicat López-Otín, pot estar en els gens, "però cal desenvolupar les coses amb amor per
assolir l'èxit", ha apuntat Banderas: "Si t’estimes el que fas, tota la resta no costa treball". Tant l'actor com
el bioquímic han parlat de la figura del mentor com algú important per a la seva trajectòria, d'aquí que
sigui important comptar amb persones que confiïn en un. Antonio Banderas i Carlos López-Otín també han
parlat de les professions del futur, algunes de les quals encara no existeixen: "Les meves favorites són la
d'enginyer de sentits i la de cuidador de planetes", ha dit López-Otín. I Banderas ha apuntat: "Vivim en un
món que va a molta velocitat, és imprescindible que els joves tinguin els ulls i les orelles ben oberts".

Un premi a la confiança
La cerimònia, que ha estat amenitzada per la música d'Andreu Gallén i la veu d’Auxiliadora Toledano,
Premi FPdGi Arts i Lletres 2013, ha continuat amb un debat entre quatre premiats d'anys anteriors,
moderat pel presentador i escriptor Juan Carlos Ortega: Luz Rello (Premi FPdGi Social 2016), Héctor
Colunga (Premi FPdGi Social 2015), Guadalupe Sabio (Premi FPdGi Recerca Científica 2012) i Alberto
Enciso (Premi FPdGi Recerca Científica 2014).
Els quatre premiats han explicat breument els seus projectes i han destacat la importància del premi rebut
com una oportunitat per conèixer altres investigadors de moltíssim nivell. "El premi t'exigeix més", ha
apuntat Alberto Enciso, "però és molt afalagador perquè és un premi que atorga confiança". "Les realitats
del present són utopies del passat", ha dit Héctor Colunga, i, en un comentari que ha arrencat
aplaudiments, "aquest premi et dóna llum i et permet posar en relleu la feina, una feina que de vegades
s'hauria de fer des de les administracions".
En nom dels premiats, Miriam Reyes ha pronunciat un discurs en el qual ha destacat que, "si compartim la
solució, resoldre un problema en un petit racó del món pot ser la solució global a aquest problema". Reyes
ha parlat del moment que els ha tocat viure als premiats, "un moment de la història en què qualsevol
persona normal pot decidir fer coses extraordinàries".
Reyes ha agraït el premi perquè els permet "poder dedicar el nostre projecte professional a posar un
granet de sorra per fer del món un lloc millor". I ha animat a tots a millorar la vida d'una persona: "Quan
somiem sols, és només un somni. Quan somiem junts, és el començament de la realitat ".
Després del discurs de Reyes, l'esdeveniment ha finalitzat amb el discurs de S. M. el Rei, una intervenció
que ha començat felicitant al Girona de futbol pel seu ascens a primera divisió. S. M. el Rei ha apuntat la
intel·ligència artificial com el principal repte al què ens enfrontem. "És difícil que cap robot ni algoritme
sigui capaç d’educar-nos en la nostra essència més humana i insubstituïble: en l'autonomia, en el lideratge,
en la comprensió profunda de les emocions, la responsabilitat personal i social, la capacitat de reflexió, o la
proactivitat ". Per aquest motiu, en les seves paraules, "l'educació és la prioritat més important de totes les
que tenim per a les pròximes dècades". Educar el talent emprenedor i convertir les escoles en centres
d'emprenedoria per millorar l'educació dels joves i desenvolupar les seves competències” és una tasca
essencial, en la qual la Fundació està absolutament compromesa. La Fundació "dóna l'oportunitat de
refermar el nostre compromís amb els valors que han engrandit Catalunya, que han estat la base del seu
progrés i, per tant, del progrés de tot Espanya " ha conclòs S. M. el Rei.
L'acte ha comptat amb la presència del President de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont; la
ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat; l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas;
el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo; i el President del Patronat de la Fundació Princesa de
Girona, Francisco Belil Creixell, així com de la resta de membres del patronat.
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