
La nova pàgina web del Consell rep el
segon Premi Web 2008 

La nova pàgina web del Consell de Mallorca,

www.conselldemallorca.cat, ha estat guardonada amb el segon

Premi Web 2008, segons va ser anunciat en un acte celebrat en la

Fundació Pilar i Joan Miró.

 

L'edició d'enguany ja és la vuitena d'aquest Premi que convoca

BalearWeb, en la qual han participat 162 portals, tant

institucionals com d'associacions i particulars. 

Durant l'acte, el director insular d'Innovació, Pere Joan Pons, va

expressar la seva satisfacció per aquest segon premi i va recordar

que a nivell institucional és el primer web premiat, ja que el

primer premi ha recaigut en una web cultural. 

Amb el nou web del Consell, que es va presentar el passat 8 de

maig, s'ha apostat per millorar l'accés dels usuaris i s'ha intentat

fer-la "més transparent", segons van recalcar des de la Institució

Insular, qui varen subratllar que l'objectiu és donar un "millor

servei" a tota la ciutadania i, en aquest sentit, ja és possible

realitzar més d'una vintena de tràmits administratius per via

electrònica. 

Quant a la millora de l'accessibilitat, el Consell va remarcar que

s'han incorporat a la web la veu i la interpretació en llenguatge de

signes, "de gran utilitat" per a totes les persones amb dificultats

visuals o amb problemes auditius. 

Així mateix, qualsevol persona que desitgi rebre informació sobre

el Consell, com dades sobre subvencions, oposicions o contractes

de subministraments, entre altres assumptes, es pot registrar

directament en la web.
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MALLORCA BAILA 

www.mallorcabaila.com

PROGRAMACIÓ DESTACADA

DE LA SETMANA

 Dilluns

MALLORCA BAILA

Els espectadors tenen l’ocasió

de veure els millors ballarins de

les illes en aquesta interessant

disciplina del ball. Per altra

banda, també poden aprendre

els passos essencials per

sortir-se’n a qualsevol festa.

 

21.35 FORA DE JOC

Cada setmana l'analisi amb 

profunditat de la actualitat 

esportiva a la nostra Comunitat 

de la ma de Juan A. Bauza 

 

 

 Dimecres  

TERRA NOSTRA

Un programa on els costums, 

les tradicions i la cultura 

mallorquina, són els

protagonistes principals. Un 

contingut dirigit a tots i 

cadascun dels mallorquins 

interessats en conèixer les

seves arrels 

 

 Dijous  

22.10 NIT DE BAUXA

Cada setmana Marta Lozano

acompanyada dels seus 

"inseparables" col·laboradors

ens presenta un programa ple

de varietats i bon humor
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 Divendres  

21:35 TAULA RODONA

Un programa setmanal dirigit

per Jaume Casasnovas dedicat

a debatre l’actualitat política,

social, cultural ....de la nostra

Comunitat

 

 

PUBLICITAT

Canal 4tv - Sa Nostra Televisió. Todos los derechos reservados.

Grup de comunicació multimèdia.


