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Els premis David arriben als 40 
anys amb el testimoni d’Isidre 
Esteve 

 

La Casa Guasch, al carrer de la Indústria, ha estat l’escenari aquest dilluns al vespre de 
l’entrega de la 40a edició dels premis David, concedits als millors estudiants de 
Formació Professional en les branques relacionades amb la metal·lúrgia. El pilot Isidre 
Esteve, que va patir un greu accident l’any 2007, ha fet una ponència. Els premis 
canviaran en les properes edicions. 

De fet, els premis David van ser posats en marxa l’any 1974 i s’han celebrat de forma 
ininterrompuda amb el suport del Centre Metal·lúrgic, sempre posant en valor la formació 
professional i la indústria del metall. Ara, la filla dels impulsors, Nevià Sinard, ha fet públic la 
creació d’una fundació, David Fundació, amb l’únic objectiu d’organitzar i dotar els premis de 

continuïtat. “Millorarem i adaptarem el premi als nous temps”, ha assenyalat. 

El president del Centre Metal·lúrgic des de fa uns mesos, Carles Garriga, que ja havia estat 

president de la patronal sabadellenca anteriorment, ha destacat que “la Formació Professional 
és bàsica si volem reindustrialitzar el país”. Així mateix, ha assenyalat que diversos estudis 
mostren com cal millorar la formació dual, fomentar les relacions entre empreses i centres 
educatius i fins i tot com caldria reduïr el número d’alumnes que fan Batxillerat. 
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Garriga, durant la seva intervenció. Autor: J.d.A. 

Unes 120 persones han assistit a l’entrega dels guardons, entre ells els presidents dels gremis 
de Fabricants, Instal·ladors, Hosteleria, Constructors o Tallers. També el president de la 
Cambra de Comerç, de Pimec Vallès Occidental o del Col·legi Oficial d’Agents 
Comercials. Per part del consistori, han assistit el regidor d’Educació, Ramon Burgués, i el no 

adscrit Carles Marlés. També el director dels Serveis Territorials d’Educació, Lluis Baulenas. 

El motociclista Isidre Esteve ha fet una ponència on ha explicat la seva història personal i la 
forma de veure la vida. Esteve va aconseguir participar en diverses edicions del Dakar fins que 
l’any 2007 va tenir un greu accident a Almeria, quedant tetraplègic. Però amb el seu esperit de 
lluita i superació va aconseguir tornar a competir de forma adaptada. Esteve va crear també la 
Fundació Isidre Esteve, on fan xerrades i actes de sensibilització. 

Guardonats 

Després de la ponència d’Esteve s’han entregat els guardons als millors alumnes de Cicles 
Formatius de Grau Mitjà i Cicles Formatius de Grau Superior, sempre de branques 
metal·lúrgiques. La comissió d’avaluació de mèrits ha dictaminat que el primer premi en Grau 
Mitja (dotat de 2.000 euros) sigui per Marc Pons Cerezo, de l’IES Agustí Serra i Fontanet i el 
segon (dotat amb 1.000 euros) per Yolanda Lucha Puertas del mateix centre. En Grau 
Superior, el primer premi (2.000 euros) és per Antonio Mérida Martínez de l’IES Castellarnau i 
el segon premi (1.000 euros) per David Masip Roca, del mateix centre. 
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