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Diari ARA
L’ARA va néixer el 28 de novembre del 2010, fruit de la iniciativa d’un grup d’emprenedors
dels àmbits periodístic, amb Carles Capdevila al capdavant, de l’àmbit editorial i de
l’àmbit empresarial, amb l’objectiu de convertir-se en el primer diari del segle XXI i
contribuir al debat sobre quin ha de ser el futur de la nostra societat.
L’ARA és un dels primers mitjans del món que ha nascut en ple replantejament del rol
dels diaris en l’era digital i amb plena voluntat d’estar preparat per afrontar els nous
reptes tecnològics i del món de la comunicació.

Premi Carles Capdevila a la iniciativa educativa o a la
trajectòria.
Dotació: 15.000 €
Periodicitat: biennal.
Àmbit: Catalunya, Balears i País Valencià.

Jurat
Estarà format per Esther Vera, directora de l’ARA; Mònica Nadal, directora de Recerca
de la Fundació Bofill; Mireia Martínez, mestra; Eduard Vallory, impulsor d’iniciatives
pedagògiques; Caterina Calsamiglia, doctora en Economia per Yale, investigadora al
CEMFI i associada a la Barcelona GSE; i Genís Roca, expert en internet. Actuarà com a
secretari del jurat, en nom del diari ARA, Oriol Canals.

Bases
Primera. Objecte i finalitats
L’objecte d’aquestes bases és regular la participació en el Premi Carles Capdevila
d’Educació i regular també la concessió de la mateixa per part del diari ARA.
Les finalitats d’aquest premi són:
•
•

Premiar una iniciativa educativa o la trajectòria educativa d’una institució
educativa.
Preservar i recordar la memòria i el llegat de Carles Capdevila.

Segona. Qui s’hi pot presentar?
Qualsevol persona pot proposar un centre o institució amb un text raonat.
Queden exclosos centres universitaris i escoles de negocis.

Tercera. Categories de participació
El jurat concedirà un únic premi dotat amb 15.000 €

Quarta. Presentació dels Projectes. Termini de presentació
de sol·licituds
•

S’obrirà un formulari en la pàgina web dels Premis Carles Capdevila per acceptar
propostes dels lectors de l’ARA.

•

Es triaran cinc propostes dels lectors i cinc propostes del jurat, que seran les deu
finalistes.

•

L’entrega serà en el marc de la festa del dotzè aniversari de l’ARA al Palau de la
Música Catalana el proper 23 de novembre del 2022.

Cinquena. Criteris
•

El Comitè Organitzador, format per membres del diari ARA, és l’últim responsable
del bon desenvolupament de la convocatòria.

•

El Comitè Organitzador del premi es reserva el dret d’aplicar qualsevol canvi
en aquestes bases que ajudi a millorar la consecució dels objectius del present
programa.

•

El Comitè Organitzador del premi es reserva el dret de modificar, ampliar, reduir,
suspendre o cancel·lar la convocatòria sense previ avís per qualsevol raó no
imputable a l’organització, especialment per causa de força major.

•

El Comitè Organitzador del premi es reserva el dret d’anul·lar o cancel·lar la
totalitat o part del concurs en cas de detectar frau o incompliment de les seves
normes. En aquest cas, es reserva el dret de no concedir el premi als participants
fraudulents. Una acció fraudulenta desqualificarà immediatament la persona que
la cometi i el seu equip.

•

El Comitè Organitzador del premi decidirà sobre els casos imprevistos que es
poden presentar i que no s’hagin previst en aquestes bases.

Barcelona, 23 de setembre de 2022.

