Diumenge, 8-6-2008
Premi BalearWeb al web personal
Etiquetes:
Aquest blog
Bolos
Blogocosa
· Temps de lectura: a la ratlla de 1'02"
Babel:
Español,
English,
Français
Amb aquest blog he guanyat el premi BalearWeb 2008 de la categoria «personal». La Nanda Ramon em va entregar una bella
xilografia de n’Alícia Llabrés i el llibre «XILO grafies». Celebràrem la festa de cloenda a la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma. Ens
van convidar a una visita que em disparà el vici de fer un parell de fotos però no gaires, perquè calia no distreure’s o seguir les
explicacions de la guia.
El premi fou una sorpresa agradable perquè no m’hi vaig presentar pas per a guanyar, sinó per a recolzar la convocatòria des d’un
projecte que ha fet molta feina a ca nostra: el BalearWeb. Voldria dir que no n’hi ha per tant, que això és just un blog i dels mals de
llegir per mor dels temes tractats i l’extensió –ai, la concreció. Però tenc un gran respecte per un jurat format per coneguts internautes
de criteri contrastat. L’elecció dels premis absoluts ho demostra.
Va ser una oportunitat per a veure n’Arnau Siches, que el vespre del dia abans va passar pel Mallorca en Xarxa [*] per parlar-nos de la
seva visita com a jurat i dels estàndard web. N’Arnau és el blogaire d’artnau.com i un dels impulsors del 403 Day. No sé on vaig
veure la xifra dels més de 400 webs inscrits al premi BalearWeb, perquè no ho diu enlloc. La dislèxia, possiblement. Ja que no puc
rectificar a l’edició del programa de ràdio ho faig aquí: han estat 162.
[*] Escoltar o devallar l’edició del 06-06-2008. Subscripció al podcast

7 comentaris per l'apunt «Premi BalearWeb al web personal»
1. Ostres, el taller de la Fundació Miró de Palma que has fotografiat me’l van fer dibuixar a escaire i cartabó a primer
d’arquitectura… si en fa de temps!
Per cert, felicitats pel premi
jordi el 8-6-2008 a les 21:03
2. Ido enhorabona. Tens un blog molt ben dissenyat i facil d’utilitzar. Crec que es un premi merescut. felicitats
selvatgi el 8-6-2008 a les 21:10
3. Moltes felicitats!
T’el mereixes!
ifanlo el 8-6-2008 a les 21:33
4. Hola Benjamí,
Enhorabona pel premi.
Ara supòs que te pagaràs un frit de Sineu ?
Sort !!
Toni Frau el 8-6-2008 a les 22:17
5. […] A la categoria “Personal” una altra web dissenyada i desenvolupada per mi va ser finalista juntament amb la web premiada.
Es tracta del blog personal de Nel Marti qui finalment no va obtenir el premi que va caure en mans d’en Benjamí Villoslada
amb Bitassa a Lloure. En Benjamí és un gran professional, a qui conec personalment i aprofito per felicitar-lo des d’aquí. […]

oscarbarber.com » Blog Archive » Sant Joan de Binissaida, guanya el Premi Web de BalearWeb de la categoria “Economia i
Empresa” el 9-6-2008 a les 00:20
6. Felicitats. Jo esta inscrit però ni vaig recordar que hi havia l’entrega de premis. No és temporada ara d’anar a gaires llocs.
Potti el 9-6-2008 a les 09:40
7. Enhorabona!
Miguel Ángel el 9-6-2008 a les 13:04

Deixau el vostre comentari (o no)
Nom (cal)
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Adreça del lloc web

Enviar el comentari

Si no en teniu prou ...
Opinau escrivint un apunt al vostre blog i feu-nos-ho saber amb aquest retroenllaç.
A la Wikipedia trobareu més detalls sobre els retroenllaços, també coneguts com a trackback: en castellà i en anglès.
Voleu rebre un avís cada pic que aquest apunt rebi un comentari nou?
Subscriviu-vos al fil RSS.
Aquí trobareu un apunt per explicar què són els fils de subscripció.
Podeu llegir més apunts:
L'anterior: «Guia en català pel WordPress».
Des de la portada del blog.
cercar...

sus!

Autor
Benjamí Villoslada Gil
Subscripció
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Adreça del fil dels comentaris
Lectura recomanada: Què són aquests fils?
Una solució antiga: Subscripció per correu
Què dic de...
Coses
Aquest blog
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Ràdio
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Benjamí is at home in Sineu and
has planned trips to:
Ourense from June 25th to 27th
Barcelona from July 20th
to 22nd
Valencia from July 31st
to August 1st
Madrid from September 21st
to 22nd
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El WordPress ha fet 27 consultes a una base de dades MySQL per generar aquesta plana XHTML/CSS en 0.247 segons. Us l'ha enviat
un servidor Apache des d'un ordinador amb el sistema operatiu GNU amb Linux. Els continguts d'aquest lloc web estan sota llicècia
Creative Commons. Webmestre, disseny i continguts: Benjamí Villoslada. Informació legal al web bitassa.com.

