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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.

Fundació La Caixa

La Fundació La Caixa és el resultat de la transformació de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona i agrupa en 
CriteriaCaixa totes les participacions accionarials del Grup La Caixa, inclosa CaixaBank. Ha heretat el compromís 
social inherent a La Caixa des dels seus orígens, el 1904, i gestiona directament tota la seva obra social.

Aquests més de 115 anys d’història han fet possible consolidar els valors i principis fonamentals de La Caixa 
i contribuir al progrés de les persones, especialment de les que més ho necessiten. És per això que posa 
especialment el focus en els programes que tenen més impacte transformador, com els que combaten la pobresa 
infantil i l’exclusió social, els que fomenten l’ocupació i els que ajuden a millorar les condicions de vida de les 
persones més vulnerables.

A més, l’activitat de l’Obra Social es concentra en altres àmbits fonamentals per promoure el progrés i la igualtat 
d’oportunitats, com la recerca mèdica, la formació d’excel·lència, la cultura i l’educació.
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Beca Carles Capdevila a projectes de cura de les persones

Anualment celebrem la Beca Carles Capdevila, creada en memòria del director fundador de l’ARA i destinada a 
donar suport un any a un projecte educatiu i l’altre a un projecte de cura de les persones. Aquest any toca aquest 
segon tipus de projecte. L’objectiu és premiar un projecte innovador que millori l’atenció global del pacient amb 
problemes de salut, tenint en compte l’atenció psicosocial i emocional, tant de l’afectat com del seu entorn, 
inclòs també el personal mèdic.

Aquesta edició del guardó està inevitablement marcada per la pandèmia del covid-19, que ha suposat una 
dramàtica sotragada per al sistema sanitari i per al conjunt de la societat. Més que mai, més enllà de les patologies 
pròpiament mèdiques de la malaltia, s’han fet evidents les mancances en tres aspectes crucials: el psicosocial 
(del dèficit d’atenció a situacions d’estrès, angoixa, ansietat, depressió, insomni, incertesa, soledat i dol, que 
són alguns dels efectes indirectes de l’impacte del virus), el de la cronicitat (hi ha un dèficit de cura respecte als 
malalts de covid-19 de llarga durada) i el de l’atenció telemàtica (una novetat que ha fet un gran salt a causa del 
coronavirus, però que planteja llacunes de formació en els professionals i d’accés per part dels pacients més 
vulnerables).

 
La beca

• Dotació: 20.000 €

• Periodicitat: biennal.

• Àmbit: Catalunya, Illes Balears i País Valencià.
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Jurat
 
Dr. Antoni Trilla García
Hospital Clínic
Cap de medicina preventiva i epidemiologia

Dr. Bonaventura Clotet Sala
Fundació IrsiCaixa
Director

Sr. Enric Morist i Güell
Creu Roja Catalunya
Coordinador

Dr. Josep Tabernero Caturla
Hospital Vall d’Hebron
Cap del Servei d’Oncologia Mèdica

Dra. Eulàlia Juvé Udina
Institut Català de la Salut
Adjunta d’hospitals a la direcció de Cures

Dra. Magda Campins Martí
Hospital Vall d’Hebron
Responsable de medicina preventiva i epidemiologia

Dra. Mara Dierssen Sotos
Cap del grup al Centre de Regulació Genòmica
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona

 
 
Sra. Montserrat Buisán Gallardo
Directora corporativa de Programes Socials
Fundació La Caixa
 
Dr. Guillermo Mattioli i Jacobs
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
Degà 

Paola galbany 
Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona
Presidenta
 
Esther Vera Garcia
Directora
Diari ARA  

Queden pendents dos possibles membres més: una 
representant del Col·legi d’Infermeres i Infermers i un 
del Col·legi de Psicòlegs.
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Bases

Primera. Objecte i finalitats 

Premiar un projecte innovador de cura de les persones per millorar l’atenció global del pacient amb problemes 
de salut tenint en compte l’atenció psicosocial i emocional tant a l’afectat com al seu entorn.

Segona. Qui s’hi pot presentar? 

El projecte l’ha de presentar una institució mèdica, una associació de pacients o familiars, un col·legi 
professional, una facultat de salut, un centre sanitari o associacions de voluntariat o emprenedoria que 
promoguin un projecte que tingui com a objectiu la cura de les persones. 

Tercera. Requisits dels projectes

El projecte ha de tenir:

• ha de tenir vocació de servei públic: ha de revertir en la societat i ha de ser replicable 

• ha de tenir garantida la viabilitat i la continuïtat en el temps

• ha de comptar amb avals professionals

• ha de prioritzar el treball en xarxa i ha d’estar arrelat a la comunitat

• ha de ser viable econòmicament

• ha de poder avaluar el seu impacte.

Quarta. Incompatibilitats

Els projectes presentats han de deixar constància de si estan rebent ajudes d’altres entitats. S’exigeix total 
transparència respecte al finançament públic o privat.

Cinquena. Categories de participació 

El jurat concedirà un únic premi dotat amb 20.000 €.

Sisena. Presentació dels Projectes. Termini de presentació de sol·licituds

S’obrirà un formulari via Ara.cat per acceptar propostes dels lectors de l’ARA.

Tots els participants hauran de presentar el document d’inscripció en format PDF.
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 L’entrega es farà al Palau Macaya al mes de juny, en una data per determinar.

Cada persona sol·licitant només pot presentar un projecte públic a aquesta convocatòria.

Terminis:

• Del 6 de juny al 10 de setembre del 2021, presentació de candidatures.

• De l’11 al 30 de setembre del 2021, el jurat seleccionarà els finalistes.

• El guanyador es donarà a conèixer en un acte l’octubre del 2021.

Setena. Criteris de valoració de projectes

Una vegada acabat el termini de presentació dels projectes, s’avaluaran totes les propostes enviades per tal de 
determinar-ne la qualitat, tenint en compte els criteris de valoració següents:

Criteri Definició Puntuació màxima

Innovació
Una proposta és innovadora si resol un 
problema d’una forma nova i creativa. 

3

Impacte
Impacte de l’acció directa sobre la persona 

i la població
3

Viabilitat i sostenibilitat 
econòmica

Un projecte és sostenible si els seus 
objectius i impactes positius poden 

perdurar en el temps. La beca ha de servir 
per engegar el projecte o bé una fase d’un 

projecte.

2

Parteneriat Coordinació entre dues entitat diferents 2

Total 10
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Vuitena. Criteris

El comitè organitzador, format per membres del diari ARA i de la Fundació Bancària La Caixa, és l’últim 
responsable del bon desenvolupament de la convocatòria.

El comitè organitzador de la beca es reserva el dret d’aplicar qualsevol canvi en aquestes bases que ajudi a 
millorar la consecució dels objectius del programa.

El comitè organitzador de la beca 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 de la beca 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 la beca 
als participants que no s’ajustin al marc legal vigent. Una acció fraudulenta desqualificarà immediatament la 
persona que la cometi i el seu equip.

El comitè organitzador de la beca decidirà sobre els casos imprevistos en aquestes bases  que es puguin 
presentar.

Barcelona, 2 de juny del 2021

Per a consultes podeu contactar amb l’ARA a beques@ara.cat o bé al 93 202 95 95


