
 

 
 
  
EL NAIXEMENT D’UN NOU DIARI 
 
En un moment com el que vivim hi ha molts de motius per pensar que les Illes 
Balears necessiten un nou mitjà de comunicació, compromès amb el territori, 
escrit en la nostra llengua i que faci del periodisme l'instrument clau per ajudar 
la societat a enfocar bé els nous i complexos reptes que se'ns presenten. Un 
diari que, a més, neixi amb el suport i el potencial d’un mitjà nacional de gran 
abast. 
 
Per tot això, un grup d'emprenedors i periodistes ens hem adreçat a l'Ara, un 
diari nascut fa dos anys, que ha generat i genera gran interès, per explorar 
possibles col·laboracions i, entre tots dos sumar informació i opinió. Després de 
molts mesos d’anàlisi del sector de la comunicació a les Illes, hem arribat a un 
preacord per tirar endavant un diari en paper i on line, que substituirà l'actual 
Diari de Balears. El nou Ara-Balears conservarà el millor d'aquesta publicació 
amb 16 anys d’història, a la vegada que oferirà nous continguts, nous formats, 
a més de fer arribar als lectors els 6 suplements que actualment dita l'Ara (Ara 
Llegim, Ara Tu, Criatures, Kids, Emprenem, etc.). Tots aquests suplements 
incorporaran continguts locals. 
 
Fer aquest projecte de la mà d’una editorial de la categoria del Diari ARA és 
sense dubte una garantia de qualitat i de projecció en el temps i en el territori, 
però a la vegada, els impulsors tenim ben clar que cal incorporar tots els 
continguts locals que facin el producte interessant, atractiu i útil per al públic de 
les Illes. Compartim l'enfocament de l'ARA i tenim la mateixa visió de la 
comunicació: rigor, aposta per la qualitat, valor de la informació local i especial 
interès en la cultura, el patrimoni, el territori, el medi ambient, l’emprenedoria i 
l'aprofundiment en els valors de la democràcia. L’Ara-Balears reduirà en part 
aquells continguts més específicament concebuts per al lector català, ja que el 
debat social i polític és diferent en qüestions tan clares com el dret a decidir, 
que ocupa ara mateix l'escenari públic a Catalunya. Creació de l’Ara-Balears, 
juntament amb el diari Ara, un col·lectiu d'emprenedors locals i amb un 
accionariat divers i plural, com a projecte col·lectiu que és. 
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Els objectius editorials del projecte són potser tan previsibles, com difícils 
d'aconseguir:  
 
- Fomentar la informació rigorosa, la pluralitat, l’anàlisi, el pensament crític, la 
proximitat, el periodisme amb vocació de servei, i amb molt d'èmfasi, la cultura. 
 
- Cercar l'excel·lència professional i la transversalitat, tot apostant per la 
diversitat d'opinions i per la qualitat dels treballs, també a través de 
col·laboracions regulars amb les principals institucions de pensament, recerca i 
anàlisi de les Illes. 
 
- Fer del català una llengua vehicular de la comunicació més professional, 
sense que això suposi una possible associació a qualsevol ideologia política o 
partidista. 
 
- Extensió dels continguts també al format digital, amb reportatges de qualitat, i 
donar molta importància i presència a la infografia i la imatge. 
 
Ara-Balears pretén donar resposta als nous temps i les noves exigències que 
han de fer front els mitjans de comunicació. Per això, és fonamental plantejar 
aquesta iniciativa com un projecte col·lectiu, amb la participació de la 
ciutadania, on totes aquelles persones que volen saber què passa al seu 
voltant, que aspiren a una anàlisi de qualitat i que reclamen que els mitjans 
juguin el seu paper com a garantia dels valors democràtics, s'hi trobin acollits. 
 
Perquè els impulsors creiem en la pluralitat i en el periodisme com a servei, 
pensam que aquest projecte només té sentit si aconsegueix incorporar la 
societat mallorquina des de la complicitat i la implicació. Per aquest motiu, s'ha 
iniciat la captació de socis de manera oberta i plural, fins a aconseguir els 
450.000 euros de capital social que faran viable la iniciativa, i que permetran 
assegurar que l'accionariat sigui principalment illenc. 
 
El manifest del Diari ARA Balears és possiblement el millor resum de l'ideari del 
projecte : 
 
Perquè ens sentim compromesos amb la nostra societat, i com a persones 
actives des del món periodístic i empresarial, volem contribuir a definir el món 
que ve i la Mallorca que volem, a partir d'un mitjà de comunicació modern, 
independent, rigorós, i de qualitat. I a més a més, en la nostra llengua. Només 
si aprofundim en les causes, en els fets i en la realitat, podrem veure-hi més 
enllà i ser protagonistes del nostre futur. Per això, adquirim el ferm compromís 
de contar el que succeeix al nostre voltant d'una manera honesta, valenta, 
compromesa i participativa. 
 
Treballarem amb els eixos que consideram són fonamentals per al present i 
futur de Mallorca: el territori i el medi ambient, la cultura, el model econòmic, i 
especialment el turisme, l'educació, l'emprenedoria i la modernitat. Perquè Ara 
Balears vol esdevenir, a més d'un mitjà d'informació i anàlisi, un espai per al 
pensament crític, i per a la construcció d'alternatives. 
 


