
 

 

 

 
ARTS I LLETRES 
 
Barcelona, 30 de juny de 2020 
 
 
 
Per la present desitjo donar suport amb la meva més ferma convicció la candidatura del 
jove compositor i director Aaa Bbb CCC als Premis Fundació Princesa de Girona 2021 
en la seva categoria d’Arts i Lletres. 
 
Conec el treball de Aaa Bbb CCC des de l'any 2009 quan vaig tenir l’oportunitat de dirigir 
en el marc del Festival YYY una de les seves, en aquell temps, ja molt brillants 
composicions. Des de llavors Aaa ha conclòs amb mèrits els seus estudis de Bachelor i 
Màster en la ZZZ de Berlín i en l'actualitat cursa el seu doctorat a la prestigiosa XXX 
University sota la tutoria de DDD. 
 
No tindria lloc en aquesta carta per assenyalar els seus nombrosos èxits acadèmics i 
artístics en el més selecte panorama internacional i, per tant, em permeto esmentar 
només la recent estrena de la seva última obra per a orquestra 'eeee' dins del Festival 
de YYY, així com la invitació de l'EEE de Viena per dirigir 9 representacions en el pròxim 
mes de desembre. 
 
Sincerament no conec un jove compositor i director espanyol en aquests moments amb 
una trajectòria més brillant i meritòria. 
 
 
 
 
I perquè així consti signo a Barcelona a 21 de setembre de 2020. 
 
 
 
 
  



 

 

 
EMPRESA 
 
Soria, a 30 de juny de 2020 
 
 
 
Benvolguts membres de jurat: 
 
Vull transmetre'ls el meu suport exprés a la candidatura presentada per Aaa Bbb CCC 
pel premi Empresa 2021 de la Fundació Princesa de Girona, dirigit a premiar joves amb 
un talent i una inquietud tal, que serveixi d'exemple i inspiració per a altres joves d'aquest 
país. 
 
Conec Aaa Bbb CCC des de fa anys, ja que en aquell temps no érem molts els que 
empreníem a internet i ens enfrontàvem al món global que la xarxa ens ofereix. En la 
nostra primera trobada, vam discutir la millor manera per començar a vendre als Estats 
Units. Avui, YYY ven a 12 països més de 120.000 comandes a l'any, té magatzems a 
USA i Alemanya, i factura més de 10 milions d'euros, dels quals el 95% gràcies a 
comandes de fora d'Espanya. I tot, sense necessitar grans quantitats d'inversió externa 
(amb prou feines 900.000 €). 
 
Aaa Bbb CCC i el seu equip, demostren dia a dia que les idees, per estranyes que 
resultin a l'explicar-les, acaben funcionant si es persegueixen, es mimen i s'executen 
amb il·lusió, intel·ligència i creativitat. YYY ha creat una comunitat en xarxes de més d'1 
milió de seguidors. 
 
Com a bon coneixedor de les tasques de la FPdGi puc afirmar amb total seguretat que 
amb la seva experiència emprenedora i la seva manera de fer, Aaa Bbb CCC enriquiria 
encara més l'increïble grup de premiats de la Fundació Princesa de Girona. En un 
moment en què necessitem més que mai referents femenins, estic plenament segur que 
Aaa Bbb CCC faria un treball excepcional inspirant i ajudant a les noves generacions de 
dones emprenedores del nostre país. 
 
Aaa Bbb CCC i la resta del seu equip, representen la perseverança, la valentia, la 
gosadia i la il·lusió que tant afavoreixen i fan especial a l'emprenedor. 
 
És per tot això, pel que m'agradaria reiterar el meu suport exprés a la candidatura d'Aaa 
Bbb CCC a el Premi Empresa de la Fundació Princesa de Girona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
RECERCA CIENTÍFICA 
 
Institut de Ciències XXX 
Consell Superior d’Investigacions Científiques 
17300 Blanes, Girona, Espanya 
 
 
 
27 de setembre de 2019  
 
 
Comitè de selecció del Premio FPdGi de Recerca Científica 
 
Carta de suport a la candidatura del Prof. Aaa Bbb Ccc 
 
 
Benvolguts col·legues: 
 
És per a mi un plaer i un honor avalar la candidatura a el Premi FPdGi d'Investigació 
Científica presentada pel meu amic i col·lega Aaa Bbb CCC. 
 
Conec Aaa des de 2011, quan era encara un prometedor estudiant de doctorat a l'Institut 
de Ciències XXX del CSIC sota la supervisió de DDD EEE i hem interaccionat molt 
durant anys. Vaig ser membre de comitè de la seva tesi doctoral i hem coincidit com a 
ponents en nombrosos congressos sobre YYY. Hem col·laborat en dos ambiciosos 
projectes de recerca (sobre temàtica completament diferent) que compto entre els meus 
millors resultats fins a la data: el primer sobre la possibilitat de determinar la FFF i el 
segon sobre les GGG. Jo no hauria estat capaç de tancar aquests projectes sense Aaa, 
i confio seguir col·laborant activament amb ell en el futur. 
 
Tinc una opinió altíssima de Aaa. És un matemàtic (i enginyer de telecomunicacions) 
intel·ligent, creatiu i tenaç, el treball ha tingut un impacte indubtable en l'estudi de HHH. 
M'agrada especialment el seu impressionant resultat sobre la formació d'III, publicat el 
2013 i recentment estès al cas de JJJ, així com els seus treballs recents sobre JJJ i 
sobre resultats de KKK. El seu treball sobre la LLL també obre perspectives 
completament noves al camp. 
 
En comptes d'entrar en aspectes tècnics, preferiria comentar alguns aspectes crucials 
però més intangibles del seu perfil. Una virtut essencial d'Aaa com a matemàtic és que 
és molt versàtil. D'una banda, és un dels principals experts a nivell mundial en MMM. 
Les aportacions d'Aaa en aquest tema (en el qual el considero el màxim expert de camp) 
han estat fonamentals per obtenir alguns dels resultats de primer nivell en NNN. 
 
A nivell personal, Aaa és una persona honesta i digna de confiança. La seva candidatura 
a el prestigiós premi FPdGi d'Investigació Científica compta amb tot el meu suport. 
 
No dubteu a contactar-me si necessiteu de més informació. 
 
 



 

 

 
 
SOCIAL 
 
 
Madrid, 26 de setembre 2019 
Fundació Princesa de Girona Carrer Juli Garreta, 1 
17002 Girona 
 
Sr. D. Francisco Belil Creixel 
 
Estimat Senyor President: 
 
Com a premiada a la categoria Social en l'edició 20XX dels Premis Fundació Princesa 
de Girona, prego em permeti fer-li arribar el meu aval per a la candidatura de Aaa Bbb 
CCC a l'edició d'enguany. 
 
Segueixo els èxits d'aquest emprenedor social des de fa molts anys. Hem coincidit en 
fòrums del sector com YY, ZZZ i sempre m'ha cridat l'atenció el seu talent, la seva visió 
innovadora i resolutiva, la seva exemplaritat, el seu altíssim compromís, la seva 
determinació, i la seva capacitat de lideratge. 
 
Opino, per tant, que és un candidat ideal per als Premis FPdGi 2020 en la categoria de 
Social, i sé que podria aportar molt a la família de premiats i als fins de la Fundació. 
 
Agraint que tingui en compte el meu suport convençut a aquesta candidatura, el saludo 
atentament. 
 


