
O
Objectius

— Contribuir al progrés de la
societat i el benestar de les
persones.

— Promoure activitats de
divulgació, formació i
investigació en els àmbits
educatiu, científic i cultural.

— Fomentar i donar suport al
talent jove.

El suport al talent i el foment
de la cultura formen el nucli
estratègic de l’activitat
desenvolupada per la Fundació
Banc Sabadell. El nostre
compromís… Continuar llegint

 

 

V
Valors

Proximitat
Acompanyem entitats i
persones i som a prop de les
seves necessitats.

Excel·lència
Promovem l’excel·lència i la
capacitat d’innovació generada
pel talent i l’esforç.

Innovació
Fomentem la innovació entesa
com la capacitat de llegir el
present per avançar-se al futur.

À
Àmbits d'actuació

Suport al talent
Acompanyem les persones
amb talent i donem suport a la
innovació i l’excel·lència en la
recerca i el coneixement.

Foment de la cultura
Tenim l’objectiu de fomentar i
difondre les arts i el
coneixement científic i tècnic,
social i humanístic.

Organitzadors de prestigiosos
guardons

— Premi Fundació Banc
Sabadell a la Investigació
Biomèdica

— Premi Fundació Banc
Sabadell a la Investigació
Econòmica

— Premi Fundació Banc
Sabadell a les Ciències i
l’Enginyeria

— Premi Disseny ANFACO –
Fundació Banc Sabadell

No entenem la cultura sense
el talent ni el talent sense la
cultura. Ambdós són pous de
coneixement que es
retroalimenten i multipliquen el
progrés social.

C
Criteris d'actuació

Col·laborem amb projectes
que compleixen uns requisits
determinats:

— Adequació del projecte a la
missió i els àmbits de la
Fundació.

— Grau d’impacte de les
propostes en nombre de
beneficiaris.

— Prestigi de la institució
organitzadora.

— Contribució positiva al valor
de la marca Banc Sabadell.

G
Gestió de la
Fundació

L’administració de la Fundació
correspon al patronat, òrgan
que la representa i que està
plenament facultat per portar
a terme les activitats
fundacionals establertes pels
Estatuts i el Codi de bon
govern. A

Activitats 2019

— Activitats destacades

— Totes les activitats

— Descarregar memòria 2019
en PDF

Notícies Fundació Agenda Convocatòries Arxiu Històric Art BS
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Talent i Cultura

El suport al talent i el foment de la cultura formen el nucli estratègic de
l’activitat desenvolupada per la Fundació Banc Sabadell. El nostre
compromís amb aquests àmbits d’actuació s’ha consolidat i ha continuat
creixent durant l’any 2019 i s’ha concretat amb el nostre suport i la nostra
col·laboració amb diferents entitats que impulsen projectes d’aquesta índole.

Els projectes i les col·laboracions a les
quals hem donat suport durant l’any 2019
s’han caracteritzat per la seva excel·lència,

eficàcia, serietat i proximitat amb les
entitats i els beneficiaris.

No entenem la cultura sense el talent ni el talent sense la cultura. El
coneixement i el talent són els fonaments del progrés de la societat. Ambdós
són pous de coneixement que es retroalimenten i multipliquen el progrés
social. I això es fa evident en la nostra aposta pel talent de persones de
menys de 42 anys a través de beques i premis.

Els projectes i les col·laboracions a les quals hem donat suport durant l’any
2019 s’han caracteritzat per la seva excel·lència, eficàcia, serietat i proximitat
amb les entitats i els beneficiaris.

Aquesta memòria pretén ser un instrument útil que serveixi per conèixer els
projectes que la Fundació Banc Sabadell impulsa, les entitats amb les quals
cooperem i les persones que es veuen beneficiades d’aquesta col·laboració.

https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/


Tecnologia i cinema

Programa “Grup obert per a la investigació en l'ús creatiu de
la tecnologia al cinema”

Laboratori experimental de tecnologia i cinema a través d'un grup de treball
que reflexioni de manera crítica sobre l'ús de les tecnologies analògiques i
digitals aplicades a la imatge i so en moviment i que proposi un ús creatiu
d'aquests materials.

https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/


Beques, premis i càtedres a la Universitat
d’Oviedo

Beques, càtedres i premis.

Fons beques: dotació per al desenvolupament del Programa de pràctiques
externes curriculars.
Càtedres: 'Ángel González de poesia: Difusió de la poesia espanyola
contemporània' (Premi Internacional d'Investigació Literària Ángel
González); 'Leonard Cohen', l'objectiu de la qual és afavorir la creació poètica,
artística i musical; Càtedra de creixement empresarial
Premi extraordinari de grau de filosofia. Premis Santa Catalina. Premi a el
millor expedient acadèmic de l'Grau de Filosofia. El beneficiari ho determina
la Universitat. El Premi es lliura en l'Acte de Santa Catalina al mes de
novembre.

https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/


Oportunitats per a joves músics, instrumentistes
i cantants

Impulsem el Fringe Festival 2019 amb les Joventuts Musicals
de Torroella de Montgrí, EEEmerging + i el Concert Orquestra
Simfònica de l'Vallès d'Festival de Torroella de Montgrí.

Fringe Festival, és un espai per a joves promeses de la música dins del Festival
Torroella de Montgrí.
El Concert Orquestra Simfònica del Vallès i Giuseppe Ondoloro es va celebrar
el 22 d'agost.
EEEmerging +, un projecte per impulsar les oportunitats d'instrumentistes i
cantants d'ingressar a la professió

https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/


Pintures, dibuixos, gravats, tèxtils, cinema i
fotografia

Exposicions temporals i el 30è Aniversari de l’IVAM.

'Temps convulsos. Històries i microhistòries' a la col·lecció de l'IVAM.
Exposició organitzada en sis grans àrees que reuneixen un important nombre
d'obres de la col·lecció de l'IVAM de diferents artistes
'Fernando Léger i la vida moderna'. L'IVAM presenta la primera gran
exposició en un museu espanyol en els últims vint anys dedicada a Fernand
Léger. L'exposició aplega un centenar d'obres, entre pintures, dibuixos,
gravats, tèxtils, cinema i fotografia, realitzats per l'artista des de 1918 fins a
1955, any de la seva mort.
'Un bàrbar a Europa' de Jean Dubuffet, que consta d'una acurada selecció de
prop de dues-centes obres que permeten oferir al públic una aproximació a
l'obra de Jean Dubuffet a partir d'una nova perspectiva basada en la història,
la cultura i la antropologia.

https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/


Talent jove al món cineasta

El Festival de Sevilla promou la cinematografia europea,
establint-se com a lloc de trobada per a talents de cinema
europeu, professionals de la indústria i un públic heterogeni.

S'han realitzat diferents tallers, xerrades i activitats per a tot tipus de públics a
Sevilla.

https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/


Innovació disruptiva i bitllet express Barcelona-
París

Imagine Creativity Center genera solucions que canvien el món
a el temps que potencia el talent a tot el món. Fomenta
l'emprenedoria i l’ intraemprendeduria alhora que atreu la
innovació disruptiva a les empreses

3 beques imagine express 2019 Aertec per als guanyadors de el programa
d'innovació a Màlaga que realitzaran el recorregut Barcelona-París-Londres i
presentaran els seus resultats al MWC de Barcelona.
4 beques Imagine Silicon Valley 2019 (Celera, EDEM, Universitat Alacant i
Universitat Oviedo) Programa d'innovació disruptiva a Silicon Valley amb la
participació de 12 joves guanyadors de diferents concursos de talent.
Imagine Circular Economy: Programa d'innovación disruptiva en el sector de
l'Economia ciruclar per a projectes que ajudin a conscienciar i accionar noves
formes de consum i ús responsable en la ciutadania 

“Ha estat una gran
oportunitat. A el principi
vaig pensar a participar
per l'experiència, per la

qual cosa podria
aprendre. I conforme

passava el temps em vaig

https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/


anar trobant cada
vegada més a gust amb

el meu equip”

Cayetana Lloris, dreamer d'Imagine Express
2019

https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/


Les històries que importen

Col·laboració amb el World Press Photo Barcelona 2019, la
mostra internacional de fotoperiodisme

Les 140 fotografies guanyadores d'aquesta edició van ser escollides entre les
78.801 imatges que es van presentar a concurs, realitzades per 4.738
fotògrafes i fotògrafs internacionals
John Moore va fer la foto guanyadora del concurs fotoperiodístic més
important a nivell internacional, en la qual es veu una nena plorant a la
frontera entre Mèxic i els Estats Units.

https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/


Exposicions i activitats per a tots els públics

Col·laborem amb l'Espai 13, l'exposició 'Dibuixa de Lina Bo
Bardi' i el projecte 'Familimiró'.

Espai 13 són un cicle d'exposicions que té com a objectiu indagar en els límits
de les discipinas i les relacions entre el coneixement i el poder
'Drawing at her figertips: Works by Lina Bo Bardi', exposició centrada en la
figura de la il·lustra arquitecta i dissenyadora.
Familimiró, són activitats per a escoles i famílies.

https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/


L’avortament, la bellesa de les línies i l’època
dels 80 en fotografía

Exposicions i itineràncies i programes Done, Correspondències
i ImagenRed. Durant el 2019 s'han fet tres exposicions: 'On
Abortion', 'La Bellesa de les Línies' i 'La moguda. Crònica
d'una Agitació '.

'On Abortion', el reconegut projecte d'investigació visual de la Laia Abril que
documenta i conceptualitza els perills i danys causats a les dones per no poder
accedir a l'avortament de forma legal, segura i gratuïta.
'La Bellesa de les Línies', amb fotografies de la col·lecció Gilman i González-
Falla. L'exposició reuneix una selecció d'obres mestres que comprenen tots els
gèneres i èpoques.
'La Moguda. Crònica d'una agitació. 1978-1988'. Es reuneix l'obra de quatre
fotògrafs clau de la Moguda: Alberto García-Alix, Ouka Leele, Pablo Pérez-
Mínguez i Miguel Trillo. La mostra ofereix una aproximació a aquest moment
històric des de la perspectiva de la fotografia, abordant àmbits i mirades
radicalment diferents.

https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/


El festival literari ple d’activitats culturals

S'organitzen al Festival Eñe deLiteratura i música i
'Projeccions' a PhotoEspaña

Festival Eñe és el festival literari que celebra la seva onzena edició a Madrid i
que arriba a amplis públics mitjançant activitats culturals amb una alta
qualitat de continguts i formats innovadors.
'Projeccions' a PhotoEspaña. Quatre artistes i diversos col·lectius intervenen a
través de la llum, amb projeccions, instal·lacions i videomappings al Real
Jardí Botànic de Madrid.

https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/


Trobada de joves artistes

EAN és un espai de trobada de creadors emergents per
debatre durant 5 dies sobre art contemporani. Dirigit per
Rafael Doctor.

La Cidade da Cultura de Galícia es converteix per novè any consecutiu en un
espai de trobada d'artistes nous.
El IX Encontro d'Artistes Novos - #EAN9, coordinat per Rafael Doctor, es va
celebrar del 25 al 29 d'agost del 2019.
Creadors emergents van tenir l'oportunitat de donar a conèixer els seus
treballs i debatre al voltant de l'art contemporani durant quatre dies de
convivència i intercanvi de coneixements i idees amb altres agents culturals.

https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/


‘Gala+IN’, talent i diversitat funcional

Se celebra la IV Edición IMPULSA de la Fundación Catalunya
Cultura con la que colabora la Fundación Banco Sabadell.

Més d'un centenar d'empresaris interessats en mecenatge cultural que van
poder conèixer 10 projectes culturals de qualitat i projecció en fase de
creixement.
El projecte cultural Gala + IN rep el Premi IMPULSA CULTURA 2019

https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/


Casos d’èxit a la industria cultural i creativa

El Fòrum d'Experts és un espai on es genera un diàleg al
voltant de nous models de negoci a la cultura, l'art i
l'entreteniment. Referents de la indústria cultural i creativa
exposen casos d'èxit i ensenyen els reptes i obstacles als
quals s'han enfrontat.

Santiago García de Leaniz, cineasta fundador de la productora La Iguana, va
protagonitzar el Fòrum d'Experts "El procés creatiu en la producció de
cinema independent".
Fòrum d'Experts "Soundpainting, l'art de la composició multidisciplinària en
temps real" per Ricardo Gassent, membre de l'Acadèmia de les Arts
Escèniques d'Espanya i Fundador de Soundpaintingmadrid.
El vi convertit en art en el Fòrum d'Experts de Factoria Cultural Regió de
Múrcia. El fundador de Damajuana · Tinta de Vi, parla del disseny com a
sentit de lloc i identitat territorial, i un mitjà d'expressió cultural.

https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/


Física quàntica i art

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
acull l'exposició Quàntica

Aporta las claves para entender los principios de la física cuántica, y lo hace a
través del trabajo creativo conjunto de científicos y artistas.
El projecte convida el públic a explorar els nous paradigmes de la ciència
moderna, despertar la seva curiositat i valorar-los críticament.

https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/


Schubert amb el talent jove

La canònica de Santa Maria de Vilabertran acull la 27ª edició
de la Schubertiada de Vilabertran, el festival que ret
homenatge a la figura de Franz Schubert.

La inauguració de la Schubertíada va comptar amb Christiane Karg, una
soprano alemanya.
També es va comptar amb la presència de Gerold Huber, un reconegut
pianista que va compartir hores amb Friedemann Berger a la
Musikhochschule de Munic i va assistir a les classes de lied de Dietrich
Fischer-Dieskau a Berlín

https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/


Joves amb la ciència

La primera edició del ‘Parlament Científic Jove Català’ és un
programa destinat a preparar als joves com a ciutadans actius
en la societat del coneixement a través del debat, la
negociació i el coneixement en temes de ciència.

Contribuir al fet que els estudiants es formin opinions qualificades i avaluar
temes complexos.
Promoure la interacció entre científics i joves.

https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/


Bermejo, el geni rebel de segle XV

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) va acollir
l'exposició monogràfica de 'Bartolomé Bermejo', després del
seu pas pel Museu del Prat de Madrid.

La seva obra destaca per la seva tècnica extraordinària i per l'originalitat
iconogràfica.
La exposició va reunir obres de diversos museus del món.
'Pietat Desplà ', és una de les seves obres mestres, restaurada el 2016 gràcies a
la col·laboració de la Fundació Banc Sabadell.

https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/


Reconeixement a joves compositors

El compositor català Guillem Góngora ha guanyat el XVII Premi
Internacional Joan Guinjoan per a joves compositors, impulsat
per l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

'Processus' és un treball realitzat amb harmonies espectrals i material generat
per ordinador.
Aquest premi posa en valor el talent de joves compositors entorn de la figura
de l'compositor català Joan Guinjoan.

https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/


Reconeixement a joves pianistes

La 65 edició del Concurs Internacional Maria Canals

En aquesta edició han participat 88 pianistes de 33 nacionalitats diferents.
Les proves que consisteixen en dues eliminatòries, una semifinal i una gran
final amb orquestra i tenen lloc al Palau de la Música Catalana.
Durant la setmana que dura el Concurs, Barcelona es converteix en la capital
de el piano amb diferents accions dirigides a tots els públics, com ara la
distribució de més de 100 pianos de cua per tota la ciutat perquè qualsevol
persona que sàpiga tocar tingui l'oportunitat de fer-ho.

“Per a un jove músic és
molt important que les
institucions els donin

oportunitats com
aquesta, en un espai, a
més, tan emblemàtic

com el Palau de la
Música. Es nota que hi

ha passió per la música”

Aleksandr Kliuchko, finalista de la 65a edició
del Concurs Internacional Maria Canals.

https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/


https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/


Mapa fotogràfic de l’individu i el seu context

El Festival Internacional de Fotografia Photoalicante celebra la
seva sisena edició amb un nou concepte: El Cos, el mapa
fotogràfic de l'individu i el seu context.

20 exposicions en diferents espais culturals de la ciutat d'Alacant acosten la
fotografia a tots els públics.

https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/


Impulsem la innovació social

42 entitats socials de tot Espanya han participat en la tercera
edició de el programa B-Value que impulsem juntament amb la
Fundació Ship2B amb l'objectiu d'ajudar a les entitats a seguir
nous models de professionalització i sostenibilitat.

Durant 10 mesos, les entitats han rebut formació i mentories de diferents
professionals que els han ajudat a repensar els seus projectes i
professionalitzar la seva proposta de valor.
42 entitats socials, 10 finalistes, 88 mentors de diferents sectors, 18
formadors.
5 entitats han estat premiades en aquesta edició: Factoria F5, Hogar Sí,
Fundació INTRAS, Institut IAP i Fundació ADCOR.

“Està suposant un punt
d'inflexió, moltes de les
coses que ja hem après
les hem implantat ja en

altres processos de
l'organització, així que

està sent la bomba”

https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/


Esclerosi Múltiple de Navarra, entitat
finalista en la III edició de B- Value

https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/


Fomentant la cultura innovadora i creativa

'Pública19 10x10 Innovació en Cultura' és la plataforma de
suport als gestors culturals més innovadors. A través d'una
convocatòria oberta es seleccionen 20 projectes en funció del
seu valor, innovació, professionalitat i viabilitat.

Els deu finalistes presenten en públic les seves iniciatives davant un auditori
de professionals de el sector cultural.
Fomentar i donar suport a projectes innovadors, i reconèixer el talent de joves
gestors culturals.
A més, aquest any un dels projectes premiats, FART (Finding Art), va
participar a l’Imagine Express 2020.

https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/


Apropar la música clàssica a tots els públics

20 alumnes de la Escuela de Música Reina Sofia han
participat en la quarta edició del ‘Programa d'Emprenedoria,
Lideratge i Innovació’.

El Programa, que forma part del Màster d'Interpretació Musical, té com a
objectiu proporcionar als estudiants de música les eines i habilitats per
desenvolupar la seva carrera artística i apropar la música clàssica a la societat.
Els alumnes, dividits en 6 grups, han creat projectes innovadors: 'Trencant
esquemes', 'Música dansaire', 'Olors i sabors de Jerez', 'Art de barri', 'Purple' i
'Pal Sant'.

“El programa
d'Innovació i

Emprenedoria ensenya
als nostres alumnes que,

si de veritat ho volen,
poden ser molt més

creatius del que
pensaven en els terrenys

artístic, social i
tecnològic”

Julia Sánchez, directora general de la
Escuela Superior de Música Reina Sofía.

https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/


Cultura i Educació, dos àmbits vinculats

‘A Tempo - Arts i Formació' és un projecte que té com a
objectiu generar i promoure espais d'interacció entre el sector
educatiu i cultural.

Trenca amb la idea que educació i cultura són àmbits separats. Per
aconseguir-ho, aquest projecte promou l'intercanvi entre estudiants,
professors i professionals de les arts escèniques per a crear espais on els
estudiants puguin gaudir de noves experiències culturals i viure el teatre en
primera persona.
Els projectes formatius de 'A Tempo' també van dirigits als professionals de
l'educació oferint diferents cursos i seminaris amb l'objectiu de promoure
l'educació artística als centres formatius.

https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/


Acceleradora de persones

Celera, l'acceleradora de talent, és el primer programa que
accelera persones i no projectes.

Reben formació dissenyada per a ells, s'organitzen xerrades, tallers, cursos,
activitats que s'orientin a el desenvolupament de les seves aptituds.
Perfils de joves que destaquen en sectors tan diversos com la física, les
matemàtiques, l'enginyeria, la psicologia, l'economia, la comunicació, la
medicina o l'emprenedoria.

“A Celera ens ensenyen
que no hi ha res més

poderós que una persona
amb talent que es coneix
i sap el que vol a la seva
vida, i precisament això
és el que estem aprenent
junts com a generació ”

Rosa Narváez, una de les 10 joves
seleccionades en la cinquena generació de

Celera.

https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/


I Premi de Diseny ANFACO – Fundació Banc
Sabadell

La Fundació va atorgar el I Premi de Disseny ANFACO -
Fundació Banc Sabadell amb l'objectiu de reconèixer i
fomentar el talent creatiu dels joves dissenyadors i donar-los
l'oportunitat de mostrar el seu treball.

Es van seleccionar les millors creacions de l'cartell commemoratiu dels 115
anys de ANFACO-CECOPESCA, sota el lema de “CATA LA LATA” i la seva
posterior exposició al Museu ANFACO durant 2019.

“Crec que és un bon
reconeixement a nivell

professional i sempre és
una bona motivació que
valorin la teva feina. És

important que es
potenciïn els talents

joves des d'entitats que
tenen la capacitat

d'ajudar a llançar les
seves carreres

professionals i no al
contrari com tristament

passa en sector del
disseny, en el qual es
tendeix més aviat a

aprofitar-se d'aquests i
no donar-los el valor ni
el reconeixement que es
mereixen pel seu treball.

”

Javier Fernández, I Premi de Disseny ANFACO
- Fundació Banc Sabadell

https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/


XVIII Premi Fundació Banc Sabadell a la
Investigació Econòmica

La Fundació Banc Sabadell va atorgar el XVIII Premi Fundació
Banc Sabadell a la Investigació Econòmica.

Premia i reconeix la feina dels investigadors en els camps del coneixement
econòmic, empresarial, jurídic i social.
La Dra. Irma Clots-Figueras ha estat premiada pel seu treball d'investigació
quantitativa sobre aspectes de gènere de l'economia política. El seu treball és
un exemple de com les tècniques d'investigació econòmica són de gran utilitat
per a l'anàlisi rigorosa de qüestions de gran rellevància i impacte social.

“Rebre aquest premi és
un orgull i una

satisfacció molt gran.
Em dóna molts ànims

per seguir amb la
investigació ja que és

una cosa molt
important, potenciar la

investigació de joves
investigadors en aquest

país”

Dra. Irma Clots-Figueras, XVIII Premi
Fundació Banc Sabadell a la Investigació

Econòmica

https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/


III Premi Fundació Banc Sabadell a les Ciències i
l’Enginyeria

La Fundació Banc Sabadell va atorgar l'III Premi a les Ciències
i Enginyeria, en col·laboració amb el BIST (Barcelona Institute
of Science and Technology) per a afermar el reconeixement a
joves investigadors residents a Espanya en disciplines com les
matemàtiques, la química, la física i l'enginyeria.

Premi a la trajectòria per a fomentar, descobrir i acompanyar el talent.
El Prof. David Pérez García, Doctor en Matemàtiques per la Universitat
Complutense de Madrid va ser premiat per les seves contribucions en el camp
de les Matemàtiques i la Informació Quàntica, entre les quals cal destacar el
desenvolupament matemàtic de la teoria de tensors aplicats a la matèria
condensada.

“Iniciatives com aquest
premi impulsen alguna

cosa que crec que és molt
important com és el

reconeixement social de
la recerca. A més, que

posi el focus en els
investigadors joves crec

que és crucial les
característiques pròpies

de la joventut com són la
necessitat de saber, la
necessitat de trencar

motlles, el dinamisme
són fonamentals a l'hora

d'investigar a les
fronteres del
coneixement”

Dr. David Pérez, III Premi Fundació Banc
Sabadell a les Ciències i l'Enginyeria

https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/


XIV Premi Fundació Banc Sabadell a la
Investigació Biomèdica

La Fundació Banc Sabadell va atorgar el XIV Premi a la
Investigació Biomèdica, un dels guardons més importants que
es concedeixen a Espanya en el sector de la biomedicina.

Premi a la trajectòria d'un científic menor de 42 anys, que hagi desenvolupat
la seva carrera a Espanya i que compti amb una important projecció de futur.
El Dr. Arkaitz Carracedo Pérez va ser premiat per la seva innovadora
contribució en el camp de l'oncologia, on ha realitzat aportacions pioneres per
a entendre la progressió del càncer de pròstata.

“Rebre aquest premi
suposa un impuls per a
continuar treballant en
una àrea tan complexa i
tan ambiciosa com és la
prevenció i la detecció

del tractament del
càncer”

Dr. Arkaitz Carracedo, XIV Premi Fundació
Banc Sabadell a la Investigació Biomèdica.

https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/


Destacades Totes ABCDEFGHIJLMOPQRSTU !

A
ACA – Associació Coordinació Activitats Gent Gran

Jocs Florals – Premi a la millor poesia breu
Talent / Catalunya

ADI FAD

Premi Medalla ADI
Talent / Catalunya

ANFACO CECOPESCA
I Premi de Diseny ANFACO – Fundació Banc Sabadell
Talent / GalÍcia

La Fundació va atorgar el I Premi de Disseny ANFACO -
Fundació Banc Sabadell amb l'objectiu de reconèixer i
fomentar el talent creatiu dels joves dissenyadors i donar-los
l'oportunitat de mostrar el seu treball. [+]

ANFACO CECOPESCA

I Premi Diseny ANFACO-Fundació Banc Sabadell
Talent / Galícia

Acadèmia de Belles Arts de Sabadell Fundació Privada

Innovació artística a Sabadell
Talent / Catalunya

Ajuntament de Girona – BÒLIT (Centre d’Art Contemporani)

Activitat anual de Bòlit
Cultura / Catalunya

Ajuntament de Medina del Campo

32 Setmana del Cinema de Medina del Campo
Cultura / Valladolid

Ajuntament de Segovia

IX Trobada Dones que transformen el món
Cultura / Segovia

Ajuntamient de Pedreguer

XXIII Festival d’Orgue de Pedreguer
Cultura / Comunitat Valenciana

Arte Madrid, Associació de Galeries

Obertura Madrid Gallery Weekend 2018
Cultura / Madrid

ArtsLibris / Raíña Lupa

Fira Arts Libris Barcelona i ARCO Madrid
Cultura / Estatal

Asociación CELERA
Programa Celera
Talent / Estatal

Celera, l'acceleradora de talent, és el primer programa que
accelera persones i no projectes. [+]

Asociación de Autores Independientes

Contemporáneos (ASAIC)
Photoalicante
Cultura / Comunitat Valenciana

El Festival Internacional de Fotografia Photoalicante celebra la
seva sisena edició amb un nou concepte: El Cos, el mapa
fotogràfic de l'individu i el seu context. [+]

Associació Amics del Videoart

LOOP Barcelona
Cultura / Estatal

Associació CELERA

Programa Celera
Talent / Estatal

Associació Concurs Internacional de

Música Maria Canals
65º Concurs Internacional de Música Maria Canals 2019
Talent / Catalunya

La 65 edició del Concurs Internacional Maria Canals [+]

Associació Concurs Internacional de Música Maria Canals

65º Concurs Internacional de Música Maria Canals 2019
Talent / Catalunya

Associació Cultural AlNorte Arte Contemporáneo

XVII Setmana de l’Art Contemporani
Cultura / Astúries

Associació Cultural L’Eixam

XI Biennal de Fotografia Xavier Miserachs (2019)
Cultura / Catalunya

Associació Cultural Utopia 126

Utopia Markets
Cultura / Catalunya

Associació Dissenyadors Comunitat Valenciana (ADCV)

Quota anual
Talent / Comunitat Valenciana

Associació Franz Schubert

Schubertiada a Vilabertran
Talent / Estatal

Associació Franz Schubert
Schubertiada a Vilabertran
Talent / Estatal

La canònica de Santa Maria de Vilabertran acull la 27ª edició
de la Schubertiada de Vilabertran, el festival que ret
homenatge a la figura de Franz Schubert. [+]

Associació IBStage

Curs de perfeccionament per a joves talents de dansa clàssica
Talent / Catalunya

Associació Isla Elefante Projectes Culturals

Festival CARA B 2019. Festival de cultura musical independent
Talent / Catalunya

Associació Papers de Versàlia

Edició de la col·lecció ‘Quaderns de Versàlia’
Cultura / Catalunya

Associació d’Autors Independents Contemporanis (ASAIC)

Photoalicante
Cultura / Comunitat Valenciana

Associació per a la promoció i la difusió de la música

contemporània

Concert joves compositors ESMUC ‘Premi Joan Guinjoan
2019’
Talent / Catalunya

Ateneu Barcelonès

Exposició Almirall
Cultura / Catalunya

Aula Extensió Universitària SBD Gent Gran

Difusió de la cultura a l’àmbit universitari a persones de més
de 55 anys
Cultura / Catalunya

B
Bisbat de Vic

La decoració mural de la catedral de San Perede Vic de José
Mª Sert
Cultura / Catalunya

C
CER – Institut de Cultura Universitat Pompeu Fabra

Ciclo ‘Les Eines de la Cultura’
Cultura / Catalunya

CNIO – Centre Nacional d’Investigació Oncològica

Workshop on Philosophy & Biomedical Sciences
Cultura / Madrid

Cafè Central

15a edició del Premi de Traducció de Poesia ‘Jordi Domènech’
Talent / Catalunya

Centre Azkuna Zentroa

Programa de residències artístiques AMPHITRYON
Talent / País Basc

Centre Cultural Niemeyer

Exposició ‘Francis Bacon, la qüestió del dibuix’
Cultura / Astúries

Centre Internacional de Música Antiga (CIMA)

Orpheus XXI
Cultura / Catalunya

Centre de Cultura Contemporània de

Barcelona (CCCB)
Exposició ‘Cuàntica’
Cultura / Catalunya

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) acull
l'exposició Quàntica [+]

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Exposició ‘Quàntica’
Cultura / Catalunya

Centre de Cultura Tradicional Museu Escolar Pusol

Projecte museològic i educatiu de Pusol
Cultura / Comunitat Valenciana

Companyia Central Llibretera

Ampliació de l’Acadèmia La Central
Cultura / Estatal

Consorci Mercat de les Flors

Projecte ‘Cèl·lula’
Talent / Catalunya

D



Col·lecció de llibres DERIVA
Cultura / Catalunya

Revisió i inventari de la col·lecció bibliogràfica
Cultura / Sud

Web Tamborradas 2019
Cultura / País Basc

E
EDEM, Escola de Direcció d’Empreses del Mediterrani

Beques en diferents graus, MBA y beca Imagine Silicon Valley
2019
Talent / Comunitat Valenciana

Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)

17 Premi Internacional per a joves compositors Joan Guinjoan
Talent / Catalunya

Escola d’Art d’Oviedo

Jornada de l’Escola d’Art d’Oviedo: Motiva, art gràfic i edició
Talent / Astúries

Escuela Superior de Música de

Catalunya (ESMUC)
17 Premi Internacional per a joves compositors Joan Guinjoan
Talent / Catalunya

El compositor català Guillem Góngora ha guanyat el XVII Premi
Internacional Joan Guinjoan per a joves compositors, impulsat
per l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). [+]

F
FINBA

Beca predoctoral d’investigació a Biomèdica
Talent / Astúries

Factoria Cultural Madrid

Programa Expert
Talent / Madrid

Factoría Cultural Murcia
Programa Experto
Talent / Múrcia

El Fòrum d'Experts és un espai on es genera un diàleg al
voltant de nous models de negoci a la cultura, l'art i
l'entreteniment. Referents de la indústria cultural i creativa
exposen casos d'èxit i ensenyen els reptes i obstacles als
quals s'han enfrontat. [+]

Factoria Cultural Murcia

Programa Expert
Talent / Murcia

Feria de Madrid - IFEMA

Esmorzar Col·leccionistes ARCO 2019
Cultura / Estatal

Florida Universitària

Campus Be Innovation
Talent / Comunitat Valenciana

Foro de Foros

Beques ‘Amic Jove’ assignades a Celerados 2019
Talent / Madrid

Fundació ARS

Activitats 2019
Cultura / Catalunya

Fundació Abadia de Montserrat 2025

Col·laboració amb les activitats de la abadia 2019
Cultura / Catalunya

Fundació Albéniz

IV edició del programa ‘Innovació musical i empreneduria’ a
l’Escuela Música Reina Sofía, i beca a un alumne de l’Escuela.
Talent / Madrid

Fundació Amigos Revista de Libros

Publicació Revista de Llibres 2019
Cultura / Madrid

Fundació Arqueològica Clos

Exposició temporal al Museu Egipci de Barcelona
Cultura / Catalunya

Fundació BZM (Bach Zum Mitsingen)

Festival Bachcelona
Cultura / Catalunya

Fundació Balia

Conecta Joven – Conecta Mayores 2019
Talent / Madrid

Fundació Banc Sabadell
XVIII Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació
Econòmica
Talent / Estatal

La Fundació Banc Sabadell va atorgar el XVIII Premi Fundació
Banc Sabadell a la Investigació Econòmica. [+]

Fundació Banc Sabadell

XIV Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Biomèdica
XVIII Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació
Econòmica
III Premi Fundació Banc Sabadell a les Ciències i la Enginyeria
Ajudes a la Investigació
Talent / Estatal

Fundació Banc Sabadell
III Premi Fundació Banc Sabadell a les Ciències i e Ingeniería
Talent / Estatal

La Fundació Banc Sabadell va atorgar l'III Premi a les Ciències
i Enginyeria, en col·laboració amb el BIST (Barcelona Institute
of Science and Technology) per a afermar el reconeixement a
joves investigadors residents a Espanya en disciplines com les
matemàtiques, la química, la física i l'enginyeria.
[+]

Fundació Banc Sabadell
XIV Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Biomèdica
Talent / Estatal

La Fundació Banc Sabadell va atorgar el XIV Premi a la
Investigació Biomèdica, un dels guardons més importants que
es concedeixen a Espanya en el sector de la biomedicina.
[+]

Fundació Barcelona Cultura

Biennal de la Ciència. Quota patronal
Cultura / Catalunya

Fundació Barcelona Education Science and Technology

(BEST)

Implantació nou grau en Enginyeria i Economia (UPC-UPF)
Talent / Catalunya

Fundació Bosch i Cardellach

Aportació Anual
Cultura / Catalunya

Fundació Catalana per la Recerca i la

Innovació (FCRI)
Parlament Científic Jove
Talent / Catalunya

La primera edició del ‘Parlament Científic Jove Català’ és un
programa destinat a preparar als joves com a ciutadans actius
en la societat del coneixement a través del debat, la
negociació i el coneixement en temes de ciència.
[+]

Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació (FCRI)

Parlament Científic Jove
Talent / Catalunya

Fundació Catalunya Cultura

Aportació Anual. Formem part del Patronat i de la Comissió
Executiva
Cultura / Catalunya

Fundació Catalunya Cultura
Aportació Anual. Formem part del Patronat i de la Comissió
Executiva
Cultura / Catalunya

Se celebra la IV Edición IMPULSA de la Fundación Catalunya
Cultura con la que colabora la Fundación Banco Sabadell. [+]

Fundació Chirivella Soriano

World Press Photo Valencia 2019
Cultura / Estatal

Fundació Cidade da Cultura

Encontro de artistas novos
Talent / Galícia

Fundació Ciutat Invisible
A TEMPO, Arts i Formació. Activitats de la Fundació.
Talent / Catalunya

‘A Tempo - Arts i Formació' és un projecte que té com a
objectiu generar i promoure espais d'interacció entre el sector
educatiu i cultural. [+]

Fundació Ciutat Invisible

A TEMPO, Arts i Formació. Activitats de la Fundació.
Talent / Catalunya

Fundació Club Natació Sabadell

Beques
Talent / Catalunya

Fundació Col·lecció Thyssen-Bornemisza

Col·lecció permanent del Museu i “Més enllà de les artistes:
el gènere als museus”.
Cultura / Madrid

Fundació Contemporània

Festival Eñe – Literatura i música, i ‘Projeccions’ a
PhotoEspaña
Cultura / Madrid

Fundació Contemporània

Pública 19
Talent / Madrid

Fundació EMALCSA

Programa Cultura Accessible i inclusiva
Cultura / Galícia

Fundació ESADE

Aportació al fons de beques
Talent / Catalunya

Fundació Empresa Universitat de Galícia (FEUGA)

Fons beques
Talent / Galícia

Fundació Foto Colectania

Col·laborador principal. Programa activitats 2019.
Cultura / Estatal

Fundació Foto Colectania
Col·laborador principal. Programa activitats 2019.
Cultura / Estatal

Exposicions i itineràncies i programes Done, Correspondències
i ImagenRed. Durant el 2019 s'han fet tres exposicions: 'On
Abortion', 'La Bellesa de les Línies' i 'La moguda. Crònica
d'una Agitació '. [+]

Fundació General de la Universitat de València

Serenates 2019
Cultura / Comunitat Valenciana

Fundació General de la Universitat d’Alacant

Beca pel màster de guitarra clàssica de la Universitat
d’Alacant
Talent / Comunitat Valenciana

Fundació General de la Universitat d’Alacant

VII Màster de Guitarra clàssica de la Universitat d’Alacant
Talent / Comunitat Valenciana



Temporada 2018-2019. Formem part del Consell de
Mecenatge.
Cultura / Catalunya

Fundació HEMAV

Hemav Scholarship
Talent / Estatal

Fundació Joan Miró

Col·laborador principal d’Espai 13, de l’exposició ‘Lina Bo
Bardi Dibuixa’ i programa Familimiró
Cultura / Catalunya

Fundació Joan Miró
Col·laborador principal de Espai 13, de la exposició ‘Lina Bo
Bardi Dibuja’ i programa Familimiró
Cultura / Catalunya

Col·laborem amb l'Espai 13, l'exposició 'Dibuixa de Lina Bo
Bardi' i el projecte 'Familimiró'. [+]

Fundació José Manuel Lara

Fira del Llibre de Sevilla 2019
Cultura / Sevilla

Fundació Libertas 7

Activitat literària i educativa
Cultura / Comunitat Valenciana

Fundació Mirna Lacambra-Xavier Gondolbeu

Concurs Mirna Lacambra-XXIII Curs de professionalització de
l’Escola d’Òpera de Sabadell i Temporada Òpera Sabadell i
Cicle Catalunya.
Talent / Catalunya

Fundació Museu Guggenheim Bilbao

Programa de Membres Corporatius.
Cultura / País Vasco

Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)

Aportació anual. Col·lecció MACBA.
Cultura / Catalunya

Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana

Concerts simfònics en el Palau. Formem part del Patronat i del
Consell de Mecenatge.
Cultura / Catalunya

Fundació Orquestra Simfònica del Vallès (OSV)

Acadèmia OSV, cicle ‘Gradus ad Parnassum’, cicle ‘Jove
Orquestra Simfònica del Vallès’ i Gira de Setmana Santa 2019
i Cicle ‘Simfònics al Palau’ i ‘Simfònics al Vallès’.
Cultura / Catalunya

Fundació Ortega y Gasset y Gregorio Marañón

Elaboració i difusió de la Revista d’Occidente.
Cultura / Astúries

Fundació Palau i Fabre

Exposició Chapeau
Cultura / Estatal

Fundació Parc Taulí

Programa 'Intensifica't al Taulí'
Talent / Catalunya

les Illes Balears (COMIB)

Beques Fundació Banc Sabadell de Rotació Externa
Talent / Illes Balears

Fundació Pau Casals

Col·laboració amb les activitats de l’acadèmia
Talent / Estatal

Fundació Photographic Social Vision-Barcelona

World Press Photo 2019
Cultura / Catalunya

Fundació Photographic Social Vision-

Barcelona
World Press Photo 2019
Cultura / Catalunya

Col·laboració amb el World Press Photo Barcelona 2019, la
mostra internacional de fotoperiodisme [+]

Fundació Privada Amics del MNAC

Aportació Anual. Formem part del Patronat
Cultura / Catalunya

Fundació Privada Empreses IQS

Beques de Grau a l’Excel·lència Acadèmica
Talent / Catalunya

Fundació Privada Història del Disseny

Llibre d’actes del congrés internacional Committe of Desing
History and Studies
Cultura / Catalunya

Fundació Privada Pasqual Maragall

Estudi Alfa. Formem part del Patronat i del Consell de
Mecenatge.
Talent / Catalunya

Fundació Santa María la Real del Patrimoni Històric

Cicle ‘Las piedras cantan’ 2019
Talent / Madrid

Fundació Ship2B
‘B-Value’, programa d'innovació social per associacions i
fundacions i ajudes a associacions i fundacions innovadores.
Talent / Estatal

42 entitats socials de tot Espanya han participat en la tercera
edició de el programa B-Value que impulsem juntament amb la
Fundació Ship2B amb l'objectiu d'ajudar a les entitats a seguir
nous models de professionalització i sostenibilitat. [+]

Fundació Ship2B

‘B-Value’, programa d’innovació social per associacions i
fundacions i ajudes a associacions i fundacions innovadores.
Talent / Estatal

Fundació Universitària Las Palmas

Temporada 2018/2019
Talent / Canàries

Fundació Universitat Empresa Valencia ADEIT

Càtedra de cultura empresarial
Talent / Comunitat Valenciana

Beques d’iniciació de la investigació
Talent / Saragossa

Fundació Universitat d’Oviedo

Beques Banc Interamericà de Desenvolupament(BID)
Talent / Astúries

Fundació Valdés Salas

Quota anual. Projectes ‘Beriso’ i ‘Cobertoría 2019’
Talent / Astúries

Fundació de la Comunitat Valenciana Auditori de la Diputació

d’Alacant (ADDA)

Programa de beques
Talent / Comunitat Valenciana

Fundació de la Comunitat Valenciana MARQ

IV Jornada de Recreació històrica de Lucentum i Exposició
ídols mirades mil·lenàries al MARQ.
Talent / Comunitat Valenciana

Fundación Albéniz
IV edició del programa ‘Innovació musical i emprenedoria’ en
la Escuela Música Reina Sofía, i beca a un alumne de la
Escuela.
Talent / Madrid

20 alumnes de la Escuela de Música Reina Sofia han
participat en la quarta edició del ‘Programa d'Emprenedoria,
Lideratge i Innovació’.
[+]

Fundación Cidade da Cultura
Encontro de artistas novos
Talent / Galícia

EAN és un espai de trobada de creadors emergents per
debatre durant 5 dies sobre art contemporani. Dirigit per
Rafael Doctor. [+]

Fundación Contemporánea
Festival Eñe – Literatura i música, i ‘Proyecciones’ en
PhotoEspaña
Cultura / Madrid

S'organitzen al Festival Eñe deLiteratura i música i
'Projeccions' a PhotoEspaña [+]

Fundación Contemporánea
Pública 19
Talent / Madrid

'Pública19 10x10 Innovació en Cultura' és la plataforma de
suport als gestors culturals més innovadors. A través d'una
convocatòria oberta es seleccionen 20 projectes en funció del
seu valor, innovació, professionalitat i viabilitat. [+]

G
Germandat de la Mare de Déu de la Mercè

Col·laboració amb la restauració del òrgan de la basílica i
concert anual 2019
Talent / Catalunya

Gremi de Galeries d’Art de Catalunya

Premis GAC 2019 – XII Nit del Galerisme – Sopar GAC (Premi
especial a la trajectòria artística)
Cultura / Catalunya

Grup Instrumental Barcelona 216

Concert joves compositors ESMUC ‘Premi Joan Guinjoan
2018’
Talent / Catalunya

H
HANGAR – Fundació Privada AAVC Artistes Visuals Catalunya

Activitats 2019
Cultura / Catalunya

Hay Festival Segovia

Hay Festival Segovia de Literatura i Art 2019
Cultura / Segòvia

I



Imagine Creative Center
3 beques Imagine Express 2019 (AERTEC) Hackaton Imagine
Express 2019 amb AERTEC 4 becas Imagine Silicon Valley
2019 (Celera, EDEM, Universitat Alacant i Universidad Oviedo)
Imagine Circular Economy
Talent / Estatal

Imagine Creativity Center genera solucions que canvien el món
a el temps que potencia el talent a tot el món. Fomenta
l'emprenedoria i l’ intraemprendeduria alhora que atreu la
innovació disruptiva a les empreses [+]

Imagine Creativity Center

3 beques Imagine Express 2019 (AERTEC)
Hackaton Imagine Express 2019 amb AERTEC
4 beques Imagine Silicon Valley 2019 (Celera, EDEM,
Universitat Alacant i Universitat Oviedo)
Imagine Circular Economy
Talent / Estatal

Programa de beques de màsters
Talent / Catalunya

Institut Valencià d'Art Modern (IVAM)
Exposicions temporals
Cultura / Comunitat Valenciana

Exposicions temporals i el 30è Aniversari de l’IVAM. [+]

Institut de la Cultura i les Arts de Sevilla (ICAS)

Festival de Cinema de Sevilla
Cultura / Sevilla

Instituto Valenciano de Art Modern (IVAM)

Exposicions temporals
Cultura / Comunitat Valenciana

Instituto de la Cultura y las Artes de

Sevilla (ICAS)
Festival de Cine de Sevilla
Cultura / Sevilla

El Festival de Sevilla promou la cinematografia europea,
establint-se com a lloc de trobada per a talents de cinema
europeu, professionals de la indústria i un públic heterogeni.
[+]

Instituto s.XXI Art Contemporani

Jornades sobre los Centros y Museus de Art Contemporani
Cultura / Madrid

J
Joventuts Musicals de Torroella de

Montgrí
Fringe Festival 2019 Concert simfònic Orquestra Simfònica del
Vallès (OSV) EEEmering+
Cultura i Talent / Catalunya

Impulsem el Fringe Festival 2019 amb les Joventuts Musicals
de Torroella de Montgrí, EEEmerging + i el Concert Orquestra
Simfònica de l'Vallès d'Festival de Torroella de Montgrí. [+]

Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí

Fringe Festival 2019
Concert simfònica Orquestra Simfònica del Vallès (OSV)
EEEmering+
Cultura i Talent / Catalunya

L
La Casa Encendida

Col·laboració amb “Generaciones”
Cultura / Madrid

La Filharmònica Societat de Concerts

"Fumiaki Miura: un violinista per a les properes dècades"
Cultura / Madrid

La Perla 29

Escenes de filosofia i teatre ‘Les nits de la Maleta a la Perla
29’
Cultura / Catalunya

L’Avenç

País Barroc
Cultura / Catalunya

M
MNAC

Exposició antològica sobre Bartolomé de Cárdenas "El
Bermejo"
Cultura / Catalunya

Museu Diocesà d’Urgell

Projecte d’intervenció de conservació del conjunt pictòric de la
Església de Sant Andreu de Baltarga
Cultura / Catalunya

Museu Nacional d'Art de Catalunya

(MNAC)
Exposició antològica sobre Bartolomé de Cárdenas "El
Bermejo"
Cultura / Catalunya

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) va acollir
l'exposició monogràfica de 'Bartolomé Bermejo', després del
seu pas pel Museu del Prat de Madrid. [+]

Museu del Prado

Activitats 2019
Cultura / Madrid

O
Orfeó Donostiarra

Recolzament activitat anual de l’Orfeó Donostiarra. Programa
Amics Corporatius
Cultura / País Basc

Orquestra d’Euskadi

Concert temporada d’abonament OSE 2018-19
Cultura / País Basc

P
Patronat Misteri d’Elx

Representacions Misteri d'Elx
Cultura / Comunitat Valenciana

Q
Quinzena Musical de San Sebastià

80 Quinzena Musical de San Sebastià
Cultura / País Basc



R
RCR Bunka Fundació Privada

Workshop Internacional d’Arquitectura i Paisatge
Talent / Catalunya

Real Associació Amics del Museu Nacional Reina Sofia

Curs ‘La norma de l’art contemporani – El perfil estètic d’allò
postmodern’. Activitats 2019.
Cultura i Talent / Madrid

S
Scitech Diplohub

Summary Booklet July 2019
Talent / Estatal

Sèniors Espanyols per a la Cooperació Tècnica (SECOT)

Soci Protector
Talent / Madrid

Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana

Jornades i exposició ‘600 anys de la creació del Mestre
Racional’
Cultura / Comunitat Valenciana

Surg for All

Formació d’un metge com a otorinolaringòleg
Talent / Comunitat Valenciana

T
Tabakalera

Programa ‘Grup obert per a la investigació en l’ús creatiu de la
tecnologia al cinema’
Talent / País Basc

Tabakalera
Programa ‘Grupo abierto para la investigación en el uso
creativo de la tecnología en el cine’
Talent / País basc

Programa “Grup obert per a la investigació en l'ús creatiu de la
tecnologia al cinema” [+]

Teatre La Maestranza

Temporada 2018/2019
Cultura / Sevilla

Teatre Lliure

Kompanyia Lliure i Temporada 2018/2019
Cultura i Talent / Catalunya

Teatre Nacional de Catalunya

Aportació anual temporada 2018/2019
Cultura / Catalunya

Teatre Principal d’Alacant

Programació 2018/2019
Cultura / Comunitat Valenciana

Teatre del Sol

Temporada 2019
Cultura / Catalunya

The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST)

Pla de traball BIST 2019. Formem part del Patronat.
Talent / Estatal

The British Spanish Society

Beca anual Fundació Banc Sabadell
Talent / Estatal

U
Universidad de Oviedo
Beques, càtedres i premis.
Talent / Astúries

Beques, càtedres i premis. [+]

Universitat Catòlica de Murcia (UCAM)

‘UCAM Talent 2’
Talent / Murcia

Universitat Francisco de Vitòria (UFV Madrid)

Disseny i preparació de biosensors per estudiar l’activitat
redox al cervell
Talent / Madrid

Universitat Jaume I de Castellón

Aula Fundació Banc Sabadell de promoció del talent
Talent / Comunitat Valenciana

Universitat de Lleó

Olimpíades d’Economia
Millor expedient acadèmic grau finances
Fonds beques
Talent / Lleó

Universitat de Murcia

‘Toolbox’ - Tallers d’orientació per al desenvolupament de
capacitats competencials per als alumnes.
Talent / Murcia

Universitat de Oviedo

Olimpíades d’economia
Premi extraordinari de llicenciatura d’ADE. Premis Santa
Catalina.
Premi Millor expedient acadèmic grau filosofia. Premis Santa
Catalina
Fons beques
Càtedra Leonard Cohen
Càtedra de creixement empresarial - IUDE
Càtedra Ángel González de poesia
Cultura i Talent / Astúries

Universitat d’Alacant

Càtedra d’Art Antoni Miró. Ajuda a la creació i a la investigació
en art contemporani. VII Festival de teatre clàssic de l’Alcúdia
Talent / Comunitat Valenciana


