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El futur s’està construint  
ara mateix, en aquest  
instant, en temps real,  
aquí: bcn.cat/ffbcn

Un moviment que dibuixa el 
futur des de Barcelona
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En un món tan vertiginós i sovint amb una perspectiva 
massa a curt termini, cal tenir una visió de quin és el nostre 
futur com a ciutat i com a societat. 

Barcelona és una ciutat amb projecte, amb il·lusió i amb 
oportunitats. Barcelona és una ciutat innovadora que  
sempre ha fet aportacions rellevants al món. I es per això 
que, ara, avui i aquí neix #ffbcn: un moviment que dibuixa 
el futur des de Barcelona en un moment clau i històric  
que replanteja tot allò que ens envolta. 

I per escriure el nostre futur cal tenir en compte les nostres 
arrels, per això #ffbcn neix en el marc de Tricentenari BCN: 
el Born és un espai on hi trobem reflectits l’arquitectura,  
el treball, el comerç, la cuina, les relacions personals  
de la Barcelona del 1714, i aquests són els eixos que volem  
explorar en el nostre futur, allò que ens defineix com  
a ciutat i com a societat. 

És important que aquesta reflexió es faci des del talent 
emergent de la ciutat, de la mà d’aquells que definiran 
el nostre futur i no pas d’aquells que han definit el nostre 
present. El futur s’ha d’interrogar amb els ulls dels joves, 
i Barcelona és una ciutat increïblement densa en talent 
emergent. Per això, 10 joves talents treballaran en  
10 projectes de 10 àmbits diferents. Per dibuixar el futur 
que volen veure. Per definir el món on volen viure.  
Per començar a celebrar que hem guanyat i deixar de cele-
brar que un dia vam perdre. 10 joves talents que treballaran 
amb experts en els diferents eixos per fer realitat els seus 
projectes. I no només això: un web d’idees de futur i conei-
xement i cicles de conferències acaben de conformar el 
moviment #ffbcn, una plataforma de coneixement basada 
en una fórmula de futur = Creativitat + Talent + Tecnologia.
 
Estem vivint temps de canvis, de nou de la mà d’una  
disrupció tecnològica. L’actual tecnologia, i sobretot  
el fet digital, permet reconsiderar la majoria de coses que 
ens envolten: l’art, el cinema, la literatura, l’ensenyament,  
la informació, la salut, l’economia, el treball, l’arquitectura, 
les relacions personals, la política, la participació,  
la propietat, la pertinença i els senyals d’identitat.  
La tecnologia que fa possible repensar aquestes coses 
està, majoritàriament, disponible per a tothom.

BIBIAnA BAllBè  
Comissària #ffbcn Fàbrica Futur Barcelona

Imaginar  
el futur.  
I crear-lo.
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El poeta Joan Margarit va escriure: “El passat ens espera  
al demà: va sempre més de pressa que nosaltres”.  
Tot sovint, la millor manera d’evocar el passat és imaginant 
el futur, i aquest és el joc i el repte que el Tricentenari pro-
posa a la ciutat de Barcelona amb #ffbcn. Es tracta d’una 
iniciativa que representa alguns dels valors que han cons-
truït la ciutat d’avui: la iniciativa, la creativitat, el treball 
en equip, l’esperit comunitari i una insubornable vocació 
de combinar la identitat amb la diversitat, com dues cares 
d’una mateixa moneda.
 
Salvant les distàncies, la Barcelona del segle XVIII encar-
nava una part d’aquests valors —o, per ser més exactes, 
aspirava a encarnar-los—. La desfeta de fa 300 anys  
es va endur riu avall bona part dels somnis de modernitat.  
Però la ciutat, i la seva gent, va saber tornar a començar, 
com ha fet sempre. Avui, en circumstàncies ben diferents 
però també estimulants, en una atmosfera de canvi  
i de nous horitzons, en un món més obert i també més  
contradictori, imaginar el futur ens promet una gran  
aventura creativa. Us hi afegiu?

TOnI SOlER 
Comissari del Tricentenari BCn

El futur ens 
promet una 
gran aventura 
creativa.  
Us hi afegiu?
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L’#amor serà digital? 
#Viatjarem des del sofà? 
Serà necessari #menjar? 
Per a què servirà l’#art?

neix #ffbcn Fàbrica  
Futur Barcelona, un  
moviment que dibuixa  
el futur des de Barcelona

#ffbcn Fàbrica Futur Barcelona és un projecte del Tricen-
tenari BCN, comissariat per la periodista Bibiana Ballbè i 
que compta amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”.
 
Durant quatre mesos, de juny a setembre, el  
web bcn.cat/ffbcn serà un espai d’inspiració sobre el futur 
amb entrevistes a experts i articles, i on també es revelarà 
el procés de creació de 10 propostes de futur de la mà  
de 10 joves talents en les 10 disciplines protagonistes:  
lES ARTS, El CInEMA, l’ARqUITECTURA  
I l’URBAnISME, lA COMUnICACIó, El MEnjAR, 
l’EDUCACIó, lA COMUnITAT, El TREBAll,  
El TURISME I lES RElACIOnS PERSOnAlS.
 
Paral·lelament, als mesos de juny i juliol s’organitzaran  
les Conferències #ffbcn Fàbrica Futur Barcelona  
al Centre Cívic Convent de Sant Agustí per compartir 
l’evolució dels projectes dels joves talents i debatre  
el futur amb experts.
 
El 17 de setembre a CaixaForum Barcelona descobri-
rem les 10 propostes finals dels joves creadors amb 
l’esdeveniment #ffbcnStartshere.
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Explicació del projecte

#ffbcn Fàbrica Futur Barcelona vol dibuixar, connectar, 
projectar i posicionar Barcelona, Catalunya  
i el seu talent a la ciutat i al món. 

En el marc dels actes de commemoració del Tricentenari 
BCN, amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa” i la par-
ticipació de la periodista i comissària del projecte, Bibiana 
Ballbè, llancem el projecte #ffbcn Fàbrica futur Barcelona.

#ffbcn Fàbrica Futur Barcelona és una plataforma web i 
unes conferències que generen i comparteixen la visió, les 
eines i els recursos per explorar el nostre futur proper en 
10 àmbits seleccionats amb la voluntat de respondre als 
dubtes quotidians i inspirar la ciutadania: les arts, el cine-
ma, l’arquitectura i l’urbanisme, la informació, el menjar, 
l’educació, la comunitat, el treball, el turisme i les rela-
cions personals. Els deu àmbits comparteixen com a eixos 
transversals la creativitat, la cultura, la tecnologia i les 
xarxes.
 
Per desenvolupar i explorar aquestes visions de futur #ffb-
cn ha dissenyat el web bcn.cat/ffbcn, on, d’una banda, 10 
joves creadors compartiran individualment, de juny a set-
embre, 10 projectes en cada una de les disciplines assig-
nades i ens donaran a conèixer què s’està fent en cada un 
dels àmbits, plantejant-nos reptes, inquietuds i solucions 
amb l’objectiu de donar una visió més atrevida del nostre 
futur més proper i de crear un projecte final. 

Adrià Recasens, Santi Pozo, Raquel Lamazares, Bernat 
Saumell, Adrián Latorre, Mohamed El Amrani, Carmina 
Solà, Eloi Vilalta, Jordi Valls i Laura Dubreuil són els deu jo-
ves creadors seleccionats, que tenen com a denominador 
comú l’emprenedoria i la voluntat de generar noves idees 
com a ciutadans. 

A més, tindran l’oportunitat de crear un ecosistema de tre-
ball de col·laboració i co-creació per donar forma i enriquir 
el seu projecte, obrint-lo a la ciutadania a través de les xar-
xes socials.

D’altra banda, aquest web serà una gran biblioteca de con-
tinguts que connectarà, creuarà i projectarà el talent crea-
tiu de la ciutat per inspirar la ciutadania en la construcció 
del futur. A part de publicacions referents al procés dels di-
versos projectes, aquesta plataforma online inclourà prop 
de 250 articles inspiracionals i al voltant de 90 entrevistes 
a personalitats públiques i a la mateixa ciutadania en les 
diferents àrees de coneixement. 

#ffbcn Fàbrica Futur Barcelona també comptarà al llarg 
d’aquests quatre mesos amb la veu dels experts més in-
fluents en diferents àmbits de coneixement. A través 
d’entrevistes i ponències ens permetran gaudir del seu ta-
lent, de la seva experiència i de la seva saviesa, però so-
bretot ampliar la nostra mirada sobre el futur i acompanyar 
els joves creadors en els seus projectes. Genís Roca, Xavier 
Verdaguer, Anna Maiques, Antoni Bassas, Mikel López 
Iturriaga o Jaume Ripoll són només alguns dels noms que 
hi col·laboren.
 
A més, els mesos de juny i juliol, el Centre Cívic Convent 
de Sant Agustí acollirà 3 esdeveniments, 3 Conferències 
#ffbcn Fàbrica Futur Barcelona obertes al públic, presen-
tades i moderades per la periodista Bibiana Ballbè. Aquí la 
ciutadania podrà conèixer i compartir les experiències dels 
creadors, així com també la veu d’experts seleccionats pels 
joves talents amb la finalitat de resoldre les inquietuds del 
seu procés de recerca i inspirar-se. 
 
Per acabar, el 17 de setembre tindrà lloc #ffbcn Starts 
Here, l’acte de cloenda que se celebrarà a CaixaForum 
Barcelona, on es donarà a conèixer al públic els resultats 
finals dels diferents projectes. #ffbcn Starts Here no será 
un adéu ni un final, sinó un punt de partida per al futur, des 
de Barcelona.

Creativitat, talent, rigor, proactivitat, optimisme,  
co-creació i transversalitat són alguns dels valors que  
respirarà aquest projecte que genera i comparteix la  
inspiració, les eines i els recursos per dibuixar el futur  
des de Barcelona. 



Barcelona, 30 de Maig de 2014 6Dossier de premsa

les conferències #ffbcn,  
Fàbrica Futur Barcelona

Acte de cloenda   
#ffbcn Starts Here

Les conferències #ffbcn, Fàbrica Futur Barcelona seran 
tres esdeveniments que tindran lloc al Centre Cívic Convent 
de Sant Agustí, i és on la ciutadania podrà conèixer les  
experiències dels 10 creadors i de la veu dels experts  
que cadascun d’ells hagi seleccionat per tal de resoldre  
les inquietuds del seu procés de recerca. 
 
La primera es realitzarà l’11 de juny i estarà dedicada als 
àmbits de l’Educació, d’Arquitectura i Urbanisme i del 
Menjar; la segona es farà el 19 de juny, i s’hi debatrà sobre 
les Arts, la Comunitat, el Turisme i el Treball; i a l’última, 
el 3 de juliol, es parlarà de la Comunicació, el Cinema i les 
Relacions Personals. Totes tres començaran a les 19 h.
 
Les conferències estaran dirigides i presentades per la  
periodista Bibiana Ballbè, i acabaran amb un torn de  
preguntes per tal d’interactuar amb el públic assistent, 
traslladant així el projecte als ciutadans i fent-los partícips 
també de la iniciativa. 

El 17 de setembre tindrà lloc a CaixaForum Barcelona  
#ffbcn Starts Here, l’acte de clausura, en el qual es faran 
públics els resultats finals dels deu projectes i es debatrà 
sobre el seu futur amb personalitats destacades del món 
de la cultura, la creativitat i la tecnologia.

#ffbcn Starts Here no és un adéu ni un final,  
sinó un punt de partida per al futur, des de Barcelona.

> 11/06  

COnFERènCIA #FFBCn 1:  
l’EDUCACIó, l’ARqUITECTURA  
I l’URBAnISME I El MEnjAR.  
Creadors: Adrià Recasens,  
Santi Pozo i Raquel Lamazares. 

> 19/06

COnFERènCIA #FFBCn 2: 
lES ARTS, lA COMUnITAT,  
El TURISME I El TREBAll. 
Creadors: Eloi Vilalta, Adrián Latorre,  
Mohamed El Amrani i Carmina Solà

> 03/07

COnFERènCIA #FFBCn 3:  
El CInEMA, lA COMUnICACIó  
I lES RElACIOnS PERSOnAlS
Creadors: Bernat Saumell,  
Laura Dubreuil i Jordi Valls

Lloc: Centre Cívic Convent de Sant Agustí

Carrer del Comerç, 36,  

08003 Barcelona

Hora: 19 h

OBerteS AL púBLiC i entrAdA grAtuïtA

> 17/08  

Lloc: CaixaForum Barcelona

Av. de Francesc Ferrer i guàrdia, 6-8,  

08038 Barcelona

Hora: 19 h

AqueSt ACte Serà d’ACCéS grAtuït
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El web

El web bcn.cat/ffbcn és l’espai clau on es desenvolupa  
i es comparteix la creació del projecte i s’ha dissenyat  
perquè l’usuari pugui accedir a tots els continguts de les 
deu disciplines des de diverses opcions de navegació.

Al web els 10 joves creadors compartiran individualment, 
de juny a setembre, 10 projectes en cadascuna de les dis-
ciplines assignades i ens donaran a conèixer què s’està 
fent en cadascun dels àmbits, plantejant-nos reptes, in-
quietuds i solucions, amb l’objectiu de donar una visió més 
atrevida del nostre futur més proper i de crear un projecte 
final. El web vol ser una biblioteca de continguts que  
reunirà publicacions referents al procés dels diversos  
projectes, inclourà prop de 250 articles inspiracionals  
i prop de 90 entrevistes a personalitats públiques i a la  
mateixa ciutadania en les diferents àrees de coneixement.

Els colors, deu en total, són els protagonistes de tota 
la campanya de comunicació de #ffbcn Fàbrica Futur 
Barcelona, i en el cas del web a cada àmbit de coneixement 
se li ha assignat un color que serveix per classificar totes 
les tipologies de continguts.

El web, a més, consta d’una secció de destacats per facili-
tar a l’usuari trobar la informació més recent o la més  
important o les convocatòries de les conferències #ffbcn.  
Per tal de facilitar a l’usuari un accés més directe,  
també s’ofereixen diverses possibilitats de navegació:  
menú institucional, disciplines, fases del projecte  
dels creadors, barra de paraules clau i un cercador.
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les fases del projecte 

InnOvAR éS lA CAPACITAT  
DE CAnvIAR DE FORMà àgIl
En l’actualitat donar solucions al món en què vivim ens de-
mana adaptar-nos i parlar d’una nova filosofia de projec-
te. Basada en aprofundir des de la perspectiva humana, de 
les persones, i de saber-ne extreure la informació neces-
sària sobre elles i els contextos en què operen, el procés de 
disseny posa el Design Thinking com a motor per a aques-
ta transformació. Aquest nou enfocament implica un can-
vi significatiu en la manera de projectar i, per tant, un can-
vi en les competències per part dels equips de treball i un 
canvi en els reptes que es presenten a l’usuari per explo-
rar i explotar el resultat de les seves inquietuds. Aquesta és 
l’estratègia del projecte que durà a terme l’equip de crea-
dors de #ffbcn.

El procés del Design Thinking, que és un mètode per ge-
nerar i desenvolupar idees, consisteix en cinc fases que 
permeten fer una immersió en una àrea o camp d’interès 
per identificar-ne els reptes de disseny (necessitats no co-
bertes) per trobar i construir una solució. Les nostres fases 
de treball les hem definit amb els termes següents: im-
mersió, interpretació, conceptualització, formalització i 
postproducció.

PODEM DISTIngIR  
TRES ETAPES BEn DIFEREnCIADES:
Una primera etapa de dos mesos de durada que se centra 
en la recerca i l’anàlisi (immersió i interpretació). Aquesta 
fase consistirà en la recollida de dades (treball de camp), 
entrevistes amb persones expertes i usuaris, l’anàlisi de les 
dades i l’elaboració d’un article-diagnòstic dels resultats, 
que contindrà informació rellevant sobre les necessitats 
detectades i unes primeres línies a seguir per resoldre-les. 
Una segona etapa, de dos mesos i mig de durada, la dedi-
carem a conceptualitzar i a desenvolupar (formalització) la 
proposta de solució de les problemàtiques i necessitats de-
tectades durant la recerca. 
La darrera etapa, anomenada postproducció, consistirà a 
fer prototips i representacions de les solucions i justificar 
la viabilitat i la implementació del projecte/servei que hagi 
sortit com a resultat de tot el procés.

Les tècniques creatives clarament orientades a produir 
noves idees són el factor clau per dur a terme la recerca 
i aplicar el mètode de treball, ajuden al pensament i fins 
i tot són font de noves idees. Per això, en aquest projecte 
s’utilitzaran algunes d’aquestes tècniques (mapes men-
tals, brainstorming, mapes visuals, clustering) així com 
l’observació i co-creació amb persones expertes i amb 
usuaris reals, combinades amb eines tradicionals de les 
ciències socials, com són les fonts documentals o les en-
trevistes en profunditat. La planificació i l’estratègia a 
l’hora d’escollir les tècniques formen part del paper de la 
persona responsable de l’equip d’investigació i de disseny: 
un facilitador, que gestiona les sinergies dels individus per 
aplicar el mètode, orientar la recerca i validar les dades, i 
promou la creativitat individual i col·lectiva de forma efi-
cient per assolir els objectius que ens hem marcat.

Aquest projecte requereix un enfocament obert, ja que el 
problema inicial no està clarament definit i per aquest mo-
tiu visualitzar tot el procés de treball a través de la xarxa 
ens obre una dimensió encara més àmplia per a la parti-
cipació i la complicitat que es busca del públic. A través 
d’una entrega mensual fins a arribar als 5 articles, posa-
rem sobre la taula dades quantitatives per contextualit-
zar la dimensió de l’objecte d’estudi. Donarem a conèixer 
la realitat present que es dóna en els diferents contex-
tos d’interacció. Volem convidar el públic a investigar i a 
compartir les seves preocupacions, les relacions, la visió 
col·lectiva i els seus desitjos de futur. Un procés de co-
creació en línia per entendre que a la fase d’anàlisi s’hi re-
corre durant tot el procés de treball d’una forma transversal 
a les fases d’investigació per detectar noves necessitats 
d’informació. Aquesta és la fórmula de la innovació, la ca-
pacitat de canviar de forma àgil i d’incloure les persones a 
l’hora de definir el valor de les coses que volen i necessiten. 
Aquest és el present del futur cap al qual avancem.

núria Coll - Dissenyadora Industrial
Responsable de l’equip d’investigació  
i disseny#ffbcn Fàbrica Futur Barcelona
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Els creadors  
segons Bibiana Ballbè
Els creadors són deu joves seleccionats que destaquen perquè 
són inquiets, emprenedors i creatius; provenen tant del món 
de les arts, com de l’enginyeria o dels serveis; alguns encara 
estudien i d’altres ja s’han incorporat al món professional,  
però tots comparteixen el seu afany per generar noves idees  
i trencar les barreres que ens separen del futur.  
Tenen actitud i potencial i a cadascun se li ha assignat una 
disciplina de treball perquè no paren de fer-se preguntes.
 

La seva voluntat és ferma: arribar a conclusions diferents  
amb una mirada inesperada, amb una mirada de ciutadà.  
Per això els camins que seguiran també seran divergents, 
treballant sobre disciplines que no dominen. Sí, aquesta  
és la fórmula: talent, innovació, creativitat i ganes,  
MOLTES ganes de dibuixar el futur des de Barcelona.

Mes a mes aquests joves creadors ens mostraran en temps 
real el procés del seu projecte al web, podran trencar barreres, 
construir i co-crear sense límits mitjançant un ecosistema 
de treball de col·laboració i co-creació que obrirem a xarxes 
socials com Facebook o Linkedin.
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Mar de Prada  lES ARTS

1985, Girona 

“Lleugerament despistada i amb detalls de perfeccionisme”. Així es 
defineix a ella mateixa la Mar de Prada, llicenciada en Història de l’Art, 
màster en Gestió Cultural per la Universitat de Barcelona i postgraduada en 
Museografia per la Universitat Pompeu Fabra i l’IDEC. La seva especialitat, 
però, és més aviat la coordinació i el muntatge d’exposicions. El Museu 
Picasso, el CCCB i la VI Biennal de Liverpool en són testimonis. També ha 
col·laborat amb el Departament de Comunicació del MACBA i és fundadora 
d’Oh là l’art.

La Mar té obsessions. Dues en concret. La primera consisteix en no deixar 
passar més d’un any sense viure o viatjar durant una llarga temporada a 
l’estranger. Potser per això ha viscut –i treballat– en ciutats tan diferents 
a priori com Barcelona, Madrid, Roma i Liverpool. La segona obsessió de la 
Mar és el disseny. El bon disseny, per ser més específics. I és que, com diu 
la saviesa popular, costa el mateix fer les coses bé que malament. I això 
també val pel disseny.

Durant aquests viatges i estades a l’estranger la Mar ha atresorat un bon 
grapat de visions diferents sobre el món de l’art. El que, per cert, l’ha ajudat 
també a encaminar la carrera professional. Fa dos anys, aquestes visions 
la van portar a deixar-ho tot per embarcar-se juntament amb el seu soci, en 
Jordi Soriano, en el projecte Oh là l’art, una galeria en línia d’artistes emer-
gents de tot el món. Aquí, la Mar i en Jordi, lluiten per trencar les barreres 
que en la majoria de casos separen l’artista del públic i aquest de l’obra 
d’art.

Bernat Saumell  El CInEMA

1987, Vilafranca del Penedès

Sorprèn quan parla. Té un discurs madur, malgrat la seva edat, i sembla 
ben après. En realitat, aquesta maduresa és convicció: quan se li posa  
un projecte al cap, és difícil fer-lo canviar d’idea. És, en definitiva,  
un productor nat. I aquesta és precisament la seva ocupació principal:  
la de productor. 

Per a ell, l’art, i molt especialment el cinema, és una eina per al canvi.  
L’art allibera. Sensibilitza. Canalitza. Educa. L’art hauria de ser matèria 
obligatòria a les escoles. 

Com que ha treballat al cinema, també té clar quin és el problema que té: 
el preu de les entrades. La seva lògica és evident: si totes les pel·lícules no 
costen el mateix de produir, per què totes les entrades costen el mateix 
preu a l’espectador? Però ni aquest ni altres problemes poden acabar amb 
el setè art. Segons en Bernat, a tots ens agrada que ens expliquin històries. 
I, al cap i a la fi, tots portem avui una càmera i un televisor a la butxaca. 

Els creadors segons Bibiana Ballbè
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Santi Pozo  l’ARqUITECTURA I l’URBAnISME

Raquel Lamazares El MEnjAR

1990, Terrassa

1987, Vilafranca del Penedès

És pràctic però també inquiet, anàrquic i impulsiu. Una combinació 
de trets que és habitual trobar en molts visionaris. L’entusiasmava 
l’arquitectura i va començar a estudiar-la. Va arribar la crisi i ho va deixar. 
Si va aparcar la formació universitària no va ser perquè la bombolla  
immobiliària arribés a la fi (no prediu el futur, diu). És perquè tenia clar  
que no volia dedicar el temps a una feina per pagar-se uns estudis  
que pot cursar en una altra escola gratuïta: internet. 

Vídeos, tutorials, articles d’investigació i fòrums fan de la xarxa el que ell 
anomena una aula a la seva mida. Una escola com li agrada, sense límits 
d’horaris ni la presó dels temaris de l’ensenyament tradicional. És en 
aquesta escola, la d’internet, on troba tots els coneixements tecnològics 
que necessita per dur a terme el seu projecte: un casc amb tecnologia 
militar. Una idea que va tenir després de veure com el seu amb prou feines 
li va parar el cop en un accident quan practicava esport. Quan li has vist les 
orelles al llop, resulta difícil no pensar en el disseny de tanques més altes. 

Inventa coses que milloren la vida de les persones. Fa esport. Fa bromes 
amb una serietat que desconcerta. Aquest és en Santi. Aquesta és la seva 
essència. Pensar i pensar en projectes útils aplicables a la vida real.  
Pensar coses que ens ho facin tot més fàcil. Propostes i més propostes.  
En Santi no para. 

Va estudiar Turisme al CETT (UB). És una buscadora empedreïda de tresors. 
De fet, n’acumula tants que és rica. Rica gastronòmicament parlant.  
Perquè els béns que interessen la Raquel són els que es gaudeixen a la 
taula. Des de petita els viatges en família eren viatges gastronòmics. 
 A casa li van inculcar el valor del menjar com a aliment, sí, però també 
com a gaudi. Com a via per obrir mires. Com a finestra per conèixer el món, 
cultures, colors i emocions. Perquè, per a aquesta barcelonina, menjar és 
assaborir, gaudir, conèixer. I perquè la Raquel aprèn de cada queixalada.

En l’imaginari col·lectiu una viatgera de 25 anys porta una motxilla a 
l’esquena, dorm en un alberg de bany compartit i passa el dia amb un 
entrepà del súper. La Raquel trenca aquest esquema. No associeu aquesta 
imatge amb ella. Una jove graduada en Turisme i tan inquieta gastronòmi-
cament sap que viatjar és veure museus, passejar pels carrers d’una ciutat, 
parlar amb la gent i també asseure’s a la taula.

Menjar és la seva cultura. La seva forma de vida. I a través del menjar 
descobreix com és un país, el clima i les persones. Per això li interessa la 
gastronomia d’on viu. Per això el treball de projecte de carrera va ser una 
guia de formatgeries artesanes del territori català. Per això és una fanàtica 
del formatge. Per això i perquè passejar pels mercats i deixar-se sorprendre 
pels productes és una dolça obligació per a ella. 

Els creadors segons Bibiana Ballbè



Barcelona, 30 de Maig de 2014 12Dossier de premsa

Carmina Solà El TREBAll
Estudiant d’Enginyeria Mecànica. Energètica. Vital, aparentment caòtica, 
encara que el seu caos amaga un mètode. Quan encara era a l’escola,  
li van proposar participar a la First Lego League, en un equip format  
exclusivament per nenes. Les seves possibilitats semblaven mínimes.  
Amb tot, aviat van arribar els premis. I l’interès per l’enginyeria. 

Però abans de prendre una decisió sobre com formar-se, va voler compro-
var que no s’estava equivocant. Així doncs, se’n va anar als Estats Units, a 
Alemanya i Bèlgica per fer pràctiques en diferents empreses durant un any. 

D’esperit pràctic, no entén els llargs processos burocràtics en temes  
tan senzills com l’entrada al món laboral dels joves. Si alguna cosa li han 
ensenyat els anys a l’estranger és que el desemparament que pateixen  
els alumnes quan surten de la universitat no és tan difícil d’aplacar.

1993, Barcelona1990, Barcelona

Els creadors segons Bibiana Ballbè

Adrià Recasens l’EDUCACIó

1990, Barcelona

És llicenciat en Matemàtiques i estudiant d’Enginyeria de Telecomunica-
cions. L’Adrià és un investigador nat. Es defineix a si mateix com “un noi 
de números”, cosa que la seva mare agraeix. I quan parla de números no 
fa referència només a les matemàtiques, sinó també a la ciència i a la 
tecnologia. Potser per això, l’Adrià va compaginar la carrera de Telecomuni-
cacions amb la de Matemàtiques. 

Si li demanem que resumeixi el seu currículum, és sintètic i precís:  
“La meva feina és a la vegada el meu hobby”. I quantes persones poden  
dir això, ara mateix? Les noves generacions hauran d’enfrontar-se  
amb un entorn molt tecnològic i necessitaran eines per entendre’l  
i per controlar-lo. I aquí és on la feina de l’Adrià els serà útil. 

Sobre el futur, el seu, sap alguna cosa: que ara mateix és a Massachusetts, 
on desenvolupa el treball de final de carrera sobre com detectar de manera 
automàtica objectes. Tot i que el que és realment interessant no és el que 
l’Adrià sap sobre el seu futur, sinó el que sap sobre el de tots nosaltres.  
Ho explicarà aquí. Mantingueu-vos atents a les pantalles. 
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Adrián Latorre lA COMUnITAT
És enginyer en Telecomunicacions i treballa de consultor, però té una 
vocació immensa de compartir els seus coneixements amb la comunitat. 
D’ensenyar. Autor de diversos blogs, fa tres anys va crear el més important, 
on parlava del sistema operatiu Android amb humor. Tot per afició.  
Un hobby, en diu ell. Fins que de sobte el hobby va passar a ser seriós. 
Quinze milions de visites anuals, premis, reconeixements i intervencions 
com a ponent. 

Els reptes no l’espanten i els afronta amb naturalitat. Amb 22 anys li van 
proposar fer una xerrada al costat de Javier Monzón, president d’Indra.  
Va acceptar encantat. A partir d’aleshores és habitual veure’l conferenciar.

L’Adrián respira aquella sensibilitat per educar que té el que ha nascut en 
una llar de docents. Conscient de la penetració de les noves tecnologies  
en els aspectes més nimis de la vida quotidiana, va decidir regalar un ordi-
nador al seu avi. Li ensenya a navegar per Internet, a comprar entrades a 
la xarxa i a entendre que avui la distància física entre dues persones no es 
mesura en quilòmetres sinó en clics. 
 

Els creadors segons Bibiana Ballbè

1988, Boston, Massachusetts (EUA)

Mohamed El Amrani El TURISME

1992, Chef Chaouen (Marroc)

És tècnic en turisme. És tranquil, serè, pacient. I sobretot implicat.  
Però aquesta serenitat amaga més, molt més, del que sembla a primera 
vista. En Mohamed és un volcà d’idees. D’idees en ebullició. D’idees que 
solen quedar-se en la fase embrionària. En Mohamed escolta i proposa. 
Busca solucions. Presenta alternatives. I sempre té el somriure a la boca. 

Des dels tres anys viu a Roses, Girona, on participa molt activament 
en la vida social. Va crear l’Associació Xarxa de Convivència de Roses, 
s’interessa per les relacions interculturals, la integració social i l’ajut als 
joves, objectius fonamentals de l’Associació. 

En Mohamed està format acadèmicament en turisme. L’analitza i el mira 
des del punt de vista de l’expert en la matèria. Però també l’apassiona la 
informació, camp en el qual treballa com a col·laborador a RNE. El concep-
te “temps” és relatiu per a en Mohamed: si alguna cosa li interessa, trobarà 
el temps necessari per dur-la a terme. 

Diu en Mohamed que hi ha moltes realitats. Tantes com persones, potser? 
I afegeix: “La comunicació és l’eina més forta per transformar i transmetre 
aquestes realitats.” 
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Laura Dubreuil lA COMUnICACIó
És enginyera en Telecomunicacions. Va obtenir el premi a l’expedient del 
Col·legi d’Enginyers de Telecomunicacions. Hi alguna cosa d’ironia, en el 
camí que ha recorregut la Laura Dubreuil. És el camí que va de l’enginyeria 
de telecomunicacions al món de la neurociència. Encara que, en definiti-
va, què és el cervell, sinó l’arma definitiva per comunicar-se? Al cap de la 
Laura, aquest pas no era només lògic, sinó també inevitable. 

La Laura ha volgut tastar en primera persona els diversos camps del 
coneixement humà. Tants com el temps li ha permès. No seria exagerat 
qualificar-la de rodamón de la ciència. I és que la Laura va passar  
de la Universitat Tècnica de Dinamarca a l’Institut de Ciències Fotòniques,  
a la Northeastern University i finalment al prestigiós i elitista MIT.  
D’altres necessiten una vida sencera per recórrer tot aquest camí. 

Però l’interès per la ciència li va néixer al departament d’investigació de 
Starlab. En l’actualitat, la Laura treballa a Neuroelectrics. Allà dissenya  
i desenvolupa dispositius mèdics per a la investigació en el terreny de la 
neurociència. La Laura creu que els avenços neurocientífics modificaran la 
realitat exterior. Si algú està pensant en Matrix, no va desencaminat.  
Les ambicions de la Laura no són, és clar, petites. 

Quan se li fan preguntes, la Laura reconeix una altra de les seves passions: 
els viatges. Potser per aquest motiu s’ha instal·lat a Boston, la seu de les 
noves oficines de Neuroelectrics. Però ni tan sols les tecnologies més 
innovadores en el terreny de la neurociència són capaces de predir on serà 
la Laura d’aquí un parell d’anys. Aposteu alt. I lluny. 

Els creadors segons Bibiana Ballbè

1987, Sabadell 
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Jordi Valls lES RElACIOnS PERSOnAlS
“No passarà gaire temps abans que torni a emprendre”
Publicitat i Relacions Públiques. Guanyador del programa YUZZ Barcelo-
na 2011. Seleccionat com un dels deu dreamers del programa IMAGINE 
2013 de Silicon Valley. Li agrada llegir sobre Silicon Valley, Steve Jobs i les 
tecnologies disruptives. Balla lindy hop swing. El seu llibre és Abundance, 
de Peter Diamandis, i la pel·lícula, Retorn al futur II. Li agrada menjar arròs 
blanc amb ous ferrats i tomàquet fregit. L’edifici que més li agrada és el 
pavelló Mies van der Rohe de Barcelona i la ciutat preferida és una barreja 
de Palo Alto i Barcelona. 

El dia que va néixer nevava tant a Sabadell (una ciutat on això passa una 
vegada per dècada o menys), que el pare d’en Jordi va estar a punt de 
perdre’s de camí a l’hospital. D’aquí, diria un psicoanalista freudià, aquesta 
inquietud magmàtica que té. Inquietud que el va portar del solfeig al violí i 
del violí al futbol, el tennis, el dibuix, el teatre, la màgia, l’skate i el bàsquet. 
Durant l’adolescència, en Jordi ho va provar tot —i fins i tot va arribar a 
vendre algun quadre—. 

Però als disset anys, en Jordi va descobrir una cosa anomenada internet. 
Era nova... i era excitant. Va començar a dissenyar pàgines web i a llegir 
tot el que es publicava sobre el tema. I d’allà a Silicon Valley, Steve Jobs 
i Apple. La Santíssima Trinitat de la Nova Era Digital. En Jordi va intentar 
crear un vestuari personal virtual, però va descobrir que per fer-ho necessi-
tava un programador. O diversos. I entendre-s’hi. 

El següent va ser 1sleeve, la primera empresa d’en Jordi. I poc després, 
Silicon Valley. On si no? Allà va muntar, juntament amb un soci de Madrid, 
una casa per a emprenedors anomenada Startup Embassy. Un altre soci 
va invertir una quantitat inicial per llançar 1sleeve als Estats Units. Però 
1sleeve no va arribar als nivells desitjats per part dels creadors i en Jordi va 
decidir tancar-la. L’experiència, això sí, ha estat, segons diu, “impagable”. 

En Jordi treballa ara en una empresa que pretén millorar l’experiència del 
consumidor per mitjà de la tecnologia i la comunicació. No passarà gaire 
temps abans que torni a emprendre. 

Els creadors segons Bibiana Ballbè

1985, Sabadell
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