
 
 

 

 
 
 

  
 

 

PREMIS FUNDACIÓ PRINCESA DE GIRONA 
 

Oberta la convocatòria dels Premis FPdGi 2018 
 

Les candidatures s’han de presentar abans del 30 d’octubre del 2017 
 

La Fundació Princesa de Girona ha obert el termini de presentació de candidatures als 
Premis FPdGi 2018. Les persones o entitats interessades en participar en aquesta nova 

edició dels guardons han de presentar la seva candidatura abans del 30 d’octubre. 
 
GIRONA, 29 de junio de 2017 · La FPdGi convoca anualment els Premis Fundació Princesa de Girona amb 
la voluntat de promoure i fomentar la iniciativa i l’esforç, la recerca científica i la creativitat artística, la 
solidaritat i el desenvolupament del talent de joves 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 necessàries per induir canvis en la societat.  
 
En total es concedeixen cinc premis: un guardó col·lectiu a una entitat que treballi a favor dels joves i 
quatre premis individuals a joves (entre els 16 i 35 anys) que emprenen i comencen una obra, un negoci o 
un afany, especialment si comporta dificultat o risc, i que, en fer-ho, són capaços d’induir de manera 
creativa canvis positius en la societat i a entitat que treballi a favor dels joves, especialment en el foment 
de l’esperit emprenedor, l’ocupabilitat i la inserció laboral, l’educació i l’èxit escolar i la vocació i el talent.  
 
Després que el 2017 el Premi Entitat s'internacionalitzés, el 2018 el Premi Arts i Lletres també s'obrirà a 
països de la Unió Europea. 
 
Podeu consultar més informació aquí. 
 

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 
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