
Identitat i reputació digital
Comunicació, imatge, prestigi, participació en xarxes, gestió del coneixement, l'esperit del

hacker, comunitats virtuals, cercadors, web semàntica, programari social... ... i també indústria

turística digital. Bel Llodrà. [bel llodra riera @ g m a i l . com]
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Premi Web 2008 de Balearweb

N'Elena i en Ramon m'han convidat per ser jurat del Premi 

Balearweb. La veritat és que aquests dos fan una feinada per

mantenir l'espai Balearweb i donar servei per mantenir una 

comunitat de blocaires de Balears a través del servei de blocs de 

balearweb.

Jo m'hi vaig presentar, ja fa molts d'anys al seu concurs amb la 

web "Art i poesia de la gestió del coneixement". No vaig 

guanyar, però em va encantar participar, així també de passada

vaig guanyar un poc de visibilitat.

Animau-vos a participar, segur que guanyareu visibilitat. El 

termini d'inscripció acaba dia 7 de maig.
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Elena ha dit...

Moltes gràcies, Bel.
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  Bel Llodrà també parla del Premi Web: Gràcies, Bel!
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