
Estimats amics de l'ARA, 

És un privilegi anunciar-vos, en nom del Consell Editorial i el Consell d'Administració, 
l'arribada a l'ARA de la Mònica Terribas com a periodista, i com a editora i consellera 
delegada. Li donem la més cordial benvinguda i li desitgem un viatge formidable, llarg i ple 
d’èxits a l'ARA. L'ARA vol ser la casa del talent, la dels millors periodistes lliures i 
independents, i la de les millors firmes. La casa d'aquells que siguin capaços de narrar 
l'actualitat èpica que caracteritza els nostres temps, de la manera més veraç, rigorosa, 
equilibrada i interessant possible, i servir així els nostres lectors i usuaris. 

Per fer això realitat, per assolir aquest objectiu, l'ARA és, sobretot, un equip. Només en 
equip és capaç el periodisme avui dia d'estar a l'altura del que la societat demana. L’ARA 
té un equip lliurat amb energia a aquesta missió de narrar amb rigor el que passa aquí i 
arreu, i compromès a fer realitat cada dia els principis recollits en el nostre manifest 
fundacional. En pocs mesos l'ARA, sota el lideratge del Carles Capdevila i la Marta 
Marrón, ha sabut consolidar aquest equip que ens representa i del qual ens sentim 
orgullosos. Al seu voltant tenim el privilegi de tenir professionals de prestigi com Toni 
Soler, Albert Om, Antoni Bassas, Xavier Bosch i per descomptat ens beneficiem cada dia 
de l'esforç incondicional del propi Carles Capdevila, el nostre director. 

No era fàcil. Entre tots i contra molts pronòstics, han sabut fer el necessari per consolidar 
l'ARA com a una plataforma líder en l'espai digital i creixent en el panorama mediàtic del 
país i, a més, atreure el millor talent. Talent com el que representa Mònica Terribas, una 
gran professional del periodisme europeu i català, que s'incorpora avui a aquest equip per 
a contribuir al creixement i desenvolupament de l'ARA i per preparar la nova etapa del 
projecte que coincidirà amb el nostre segon aniversari, el 28 de novembre d'enguany. 

El Consell Editorial i el Consell d'Administració volen reconèixer públicament la feina feta 
fins ara per tot l'equip i la generositat i dedicació de tothom que participa en el projecte i 
que fan de l'ARA un dels poquíssims mitjans d'informació general que creix a Europa. 
També volem agrair la dedicació dels que hi han participat en el passat, especialment la 
de l'Oriol Soler, el nostre anterior president, editor i conseller delegat. 

També volem agrair a la Mònica que hagi triat sumar-se al projecte en un moment tan 
apassionant com complex. Amb ella a bord, renovem el nostre compromís d'enlairar 
encara més el reconeixement social de la professió periodística, i sobretot, d'oferir des de 
l’ARA a totes les persones que ens vulguin seguir, els criteris, les interpretacions i les 
opinions que els permetin sentir-se copartíceps de la transformació difícil i incerta però 
plena d'esperança, que viuen a hores d'ara el món i el nostre país. 

Tot això que pas a pas anem assolint, i la notícia d’avui, i el nostre futur, no seria possible 
sense la fidelitat del nostres usuaris, subscriptors, lectors i amics. A tots vosaltres us 
agraïm profundament aquesta lleialtat que ens honora i ens esperona alhora. 

Ben cordialment, 

Ferran Rodés, president.


