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L’ARA Balears convoca quatre premis per
reconèixer els que fan país
El Premi a la millora de la qualitat educativa durà el nom de Bartomeu Picornell i el de cultura, el de Toni
Catany

ARA BALEARS Palma | Actualitzada el 07/06/2015 11:46

Per celebrar el segon aniversari del diari,
que es va complir el 23 de maig, acabam
de crear els Premis ARA Balears, que
llançarem a la web arabalears.cat aquesta
setmana que ve. Seran quatre
reconeixements destinats a persones,
entitats o empreses que per la seva tasca
mereixen ser referents en els àmbits de
l’educació, la cultura, l’acció social i
l’economia, àmbits als quals l’ARA Balears
para especial atenció.

Els lectors, els amics i el país

Els quatre guardons honorífics, de
periodicitat anual, seran el Premi ARA
Balears Bartomeu Picornell a la millora de
la qualitat educativa, el Premi ARA Balears
Toni Catany a la cultura que fa país, el
Premi ARA Balears a l’acció social i el
Premi ARA Balears a la iniciativa
econòmica.

L’ARA Balears ha volgut donar el nom de
Bartomeu Picornell al premi a la iniciativa,
persona o col·lectiu que ha contribuït a la
millora de la qualitat educativa en record i gratitud al nostre company, que va morir el 6 d’abril i que sempre va tenir un
compromís ferm amb el món de l’educació a les Illes, al qual va contribuir amb nombrosos articles d’opinió i difusió
d’informació.

El Premi ARA Balears a la cultura que fa país durà el nom del fotògraf llucmajorer Toni Catany com a reconeixement a
la seva contribució i a la col·laboració i suport que donà al diari des de la seva creació. L’ARA Balears vol agrair a la
Fundació Toni Catany que hagi volgut cedir el nom del fotògraf per honorar aquest premi. El guardó vol reconèixer
persones, col·lectius, iniciatives o entitats que han treballat o treballen per la dignificació i la difusió de la cultura
pròpia, i que fent-ho amb la qualitat com a premissa contribueixen a enfortir i a vertebrar el nostre país.

A dalt, el fotògraf Toni Catany. A baix, el periodista Bartomeu Picornell. / ARXIU
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També el treball i les iniciatives socials tindran el seu reconeixement. El Premi ARA Balears a l’acció social, que
disposarà del patrocini de l’Obra Social de la Caixa, anirà destinat a posar en valor aquelles entitats, persones o
projectes que contribueixen a millorar la qualitat de vida de les persones dins la nostra societat. Finalment, el Premi
ARA Balears a la iniciativa econòmica es destinarà a posar en un lloc de referència aquelles empreses o persones
l’activitat de les quals és un motor econòmic i empresarial per al nostre país.

A partir del moment que, durant la setmana entrant, es convoquin oficialment els Premis ARA Balears i se’n publiquin
les bases a la web del diari, s’obrirà un termini de 15 dies perquè es puguin presentar les candidatures que els lectors
del diari considerin més adients per optar al reconeixement.

Participació

Una vegada tancada aquesta fase de presentació, els subscriptors de l’ARA Balears podran votar el candidat de
cadascun dels àmbits que creguin que més mereix el reconeixement. Les persones, entitats o empreses més votades
passaran a la fase final, en la qual un jurat format per experts i membres del diari elegiran el guanyador.

El lliurament dels premis es farà durant la celebració del segon aniversari del diari, al museu Es Baluard, els primers
dies de juliol.


