Bases
V Premi ARA Ignasi Pujol a
l’emprenedoria

L’ARA
L’ARA neix el 28 de novembre del 2010, fruit de la iniciativa d’un grup d’emprenedors dels
àmbits periodístic, editorial i empresarial català, 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.

El concurs
Premi de caràcter anual i obert a totes aquelles persones o entitats que han destacat pel foment
de l’emprenedoria.
El concurs valorarà:
-

El foment, la presència i la visibilitat de l’emprenedoria en el conjunt de la societat
catalana.
L’estimulació en l’impuls a la creació de nous negocis.
Haver aconseguit fites valorables en una primera etapa de negoci.

Jurat
President: Xavi Pujol
Secretari: Salvador Garcia Ruiz
Membres: Àlex Font, Heribert Padrol, Josep Sanfeliu, Esther Vera.

Presentació d’idees






El 29 de juliol s’obrirà un formulari via ara.cat per acceptar propostes dels lectors de
l’ARA.
Tots els participants hauran de presentar un document d’un màxim de 3.500 caràcters
(una pàgina). El document explicarà la tasca realitzada per l’aspirant i les fites
aconseguides.
Algunes de les propostes presentades es faran públiques al diari ARA en paper, però
això no significa que siguin les seleccionades com a finalistes.
Es triaran cinc propostes dels lectors i cinc propostes del jurat que seran les finalistes.
El 2 de novembre es fallarà el premi.
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L’entrega serà en el marc de la festa del setè aniversari de l’ARA al Palau de la
Música Catalana el proper 29 de novembre de 2018.
Cada entitat sol·licitant només pot presentar un projecte a aquesta convocatòria.
En els casos en què el projecte el presentin conjuntament dues entitats o més, una de
les entitats ha de figurar com a gestora del projecte.

Calendari
Del 29 de juliol al 1 d’octubre presentació de candidatures.
Del 2 al 29 d’octubre, el jurat seleccionarà als finalistes.
El 2 de novembre es fallaran els guanyadors.

Formulari
Nom
Cognoms
Correu electrònic
Telèfon
DNI / NIE
Descripció del projecte (màxim de 3.500 caràcters)
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