
Agenda cultural i guia d’activitats de Pollença, Mallorca   •   Català | Castellano   • Dilluns 09 de juny de 2008

Primer premi del concurs «Premi Web 2008»
de BalearWeb per Cultura Pollença

Foto: Premi Web 2008, Balearweb.

Avui la notícia és aquesta web! Cultura Pollença va ser guanyadora del Primer Premi 
absolut, així com del premi a la millor web dins la categoria de Comunicació al concurs 
«Premi Web 2008» de BalearWeb.

El lliurament de premis i l’acte de cloenda es va dur a terme el passat dissabte 7 de juny a la
Fundació Pilar i Joan Miró de Palma. Gairebé un centenar d’assistents varen assistir a aquest
acte, així com la directora de la Fundació Pilar i Joan Miró, Magdalena Aguiló, la Regidora de
Cultura de l’Ajuntament de Palma, Nanda Ramon, i la Directora General de Política Lingüística,
Margalida Tous.

A més, Cultura Pollença no va ser l’única web pollencina guanyadora a aquesta edició 2008
dels premis, ja que també va tenir premi, el de millor web dins la categoria d’esports, la web de
l’empresa pollencina Mon d’Aventura.

El concurs «Premi Web 2008» està organitzat per BalearWeb i patrocinat per la Direcció
General de Política Lingüística i la Regiduria de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística
de l’Ajuntament de Palma i la Fundació Pilar i Joan Miró. Un dels seus objectius és que les
iniciatives privades facin ús de la llengua catalana dins la xarxa d’internet.

Els responsables de Cultura Pollença volem agrair a tots els que visitau aquesta web
habitualment, perquè aquest premi també és gràcies a vosaltres i a la participació de tothom
amb els comentaris, idees, articles, emails, cartes, fotos i suport.

Des d’aquí, una salutació a tothom.
Daniel N. González i Cati Bennàssar

Envia aquesta notícia a un amic »

Aquesta informació ha estat afegida a Cultura Pollensa el Diumenge 8 de Juny de 2008 i està
guardada a la categoria 1, Bloc i novetats. Pots seguir les respostes a aquesta entrada
mitjançant la suscripció per RSS i també deixar els teus comentaris a continuació.

9 comentaris »

Biel Perelló | Diumenge 8 de Juny de 20081.



Enhorabona pels premis que heu obtingut en la vuitena edició del PREMI WEB de
BalearWeb, la vostra feina s’ho mereix, a seguir així !.

Guanyadors Premi Web 2008

Marti | Diumenge 8 de Juny de 2008

Enhorabona campeons!! Sou els millors!

2.

Isabel | Diumenge 8 de Juny de 2008

Quina bona noticia! Enhorabona! No un, dos premis!!! Això es massa! Ho merexieu. Salut
i seguiu amb la bona feina, que en vendran mes 

3.

jaume | Dilluns 9 de Juny de 2008

Molt bé!
Ànims i que això no s’aturi.
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Pere | Dilluns 9 de Juny de 2008

Fantàstic!!!!

No podia merèixer ningú més que vosaltres aquests premis, amb tota la difussió que feis
de la cultura, música, xerrades, esdeveniments, articles de col·laboradors
interessantíssims,… què més podeu demanar? Doncs això el reconeixement.
Fàntastic, no us atureu. I com deia miquel costa i llobera, SIA QUI SOU.

5.

Toni Salas | Dilluns 9 de Juny de 2008

Enhorabona pels dos premis, són ben merescuts!

6.

Carlos | Dilluns 9 de Juny de 2008

Me parece genial que os hayan otorgado el primer premio absoluto a la mejor web. Os lo
merecéis por estar al día en cuanto a tecnología e información, dando la posibilidad a los
que visitamos esta web de estar continuamente informados, poder interactuar y 
comunicar.

Enhorabuena!!

7.

Xesca Ensenyat | Dilluns 9 de Juny de 2008

copy/paste d’un post de mesvilaweb.cat

Cucarella
Toni Cucarella en roba de batalla
Dilluns, 9 de juny de 2008
Si no tenim el dret a conèixer la veritat, llavors sospitem-la

Mai no sabrem qui va posar la bomba en la casa de Joan Fuster, ni sabrem el nom del
terrorista o terroristes que intentaren matar Sanchis Guarner i Vicent Ventura. No ho
sabrem mai. I no ho sabrem perquè qui hauria d’investigar aquests actes terroristes
potser siga el mateix que els va instigar. Aleshores, puix que no tenim el dret a conèixer la
veritat, fem ús almenys del dret de sospita. Sobretot de sospitar de qui no compleix el seu
deure democràtic. Perquè prou sabem per experiència que la raó d’estat sempre actua
contra la raó democràtica.

El gener d’enguany va fer trenta anys del cas Scala (15 de gener de 1978). Uns còctels
molotov reballats contra aquesta coneguda sala de festes de Barcelona causà la mort de
quatre treballadors. Es va vincular la CNT amb aquest atac –llegiu en aquest enllanç el
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relat extens d’aquell fet–, i això va estroncar el creixement del sindicat anarcosindicalista,
el més potent durant el període republicà. Jo n’era militant aleshores. Amb el temps s’ha
sabut que el veritable inductor d’aquell acte va ser un infiltrat de la policia, Joaquín
Gambín. El responsable de la policia espanyola en aquelles dates era el Ministre de
Governació Rodolfo Martín Villa, avui en nònima de Sogecable i d’algunes empreses
més.

Les primeres bombes impunes contra Joan Fuster i Sanchis Guarner són, precisament,
de l’any 1978. Tot i que l’atemptat més greu contra l’escriptor de Sueca va tenir lloc l’11
de setembre de 1981: 2 quilos de goma-2 rebentaren l’entrada de la casa, mentre a dins
hi eren Joan Fuster, Vicent Salvador i Jaume Pérez Montaner. En aquelles dates, Rodolfo
Martín Villa ja no ocupava la cartera de Governació, però formava part del govern com a
Ministre d’Administració Territorial.

Després vingué la victòria del PSOE, a l’Estat espanyol i a la Generalitat Valenciana. El
silenci còmplice va continuar. Però aquesta és la història d’una altra infàmia. O potser
totes dues són part de la mateixa infàmia: l’oxímoron “democràcia espanyola”.

Xesca Ensenyat | Dilluns 9 de Juny de 2008

A Biel Perelló:
cerc pertot des d’ahir (fins i tot al teu fotobloc) alguna referència a aquest premi que diuen
que has guanyat (jo no tenc temps per llegir la premsa i no sé què ha estat). Tu, o qualcú
altre, me’n podríeu informar?
Tanmateix sé que és ben merescut, no cal ni dir-ho; sóc una de les teves innumerables
fans.
Enhorabona i endavant.
x
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Escriu aquí el teu comentari:

General

Amafestival 2008, un event multidisciplinar sobre 
la dona a Pollença

Festival d’acció social i cultural dedicat a les dones

Amafestival és un festival anual dedicat a temes relacionats amb la cultura, els drets
humans i el medi ambient. Organitzat per l’Associació d’Amics de Cala Carbó i previst per
al proper mes d’agost a Pollença, aquest festival promet molt, pels nombrosos i
interessants actes i […]

Comenta aquesta notícia
Seguir llegint »

Galeries de fotos



Estudi Vocal: fotos del concert de presentació al
Club Pollença

Com a cloenda al cicle de concerts Primaveres Musicals del Club Pollença, ahir
diumenge 18 de maig va tenir lloc la presentació del grup coral de cambra Estudi Vocal,
una iniciativa dels cantaires i del director del Cor de Pollença, Martí Sáez i Madrona.
El programa que Estudi Vocal presentà va ser una selecció de cançons […]

Comenta aquesta notícia
Seguir llegint »

Exposicions

‘Nèctar’, exposició de pintures de Joan ‘Peix’ a la
Galeria Bennàssar

Nèctar, exposició d’obres de Joan Servera ‘Peix’

El dissabte 17 de maig de 2008 la Galeria Bennàssar de Pollença presenta l’exposició de
pintures Nèctar, una mostra de les darreres obres de l’artista mallorquí Joan Servera
“Peix”.
L’exposició estarà oberta al públic fins el dia 12 de juny i es podrà visitar de dimarts a
dissabte […]

1 comentari
Seguir llegint »

Entrevistes

Diego Arango Arango: ‘El món de la infància estarà
dintre meu fins al final’

Diego Arango Arango

Diego Arango Arango (o D.A.A., com firma a les seves obres) va néixer a Medellín,
Colòmbia, al 1946, encara que des del 1988 viu i treballa com a artista a Mallorca. Una



mostra de les seves pintures, amb el títol de Rotos, està exposada aquests dies a la
Galeria Bennàssar de […]

Comenta aquesta notícia
Seguir llegint »

Música i concerts

Agenda de concerts del Festival de Música de
Pollença

Programa de concerts del Festival de Música de Pollença 2008

El Festival de Música de Pollença, creat l’any 1962 i membre des de fa alguns anys de la
Association Européenne des Festivals, ha fet públic el programa d’actuacions i concerts
per a la temporada 2008.
Una agenda d’once recitals i concerts repartits entre els […]

2 comentaris
Seguir llegint »

Música a Pollensa

Notícies sobre l’agenda d’activitats musicals a
Pollença

Concert de percussió dels alumnes del conservatori
Inauguració oficial de l’Any Guillem Cifre de Colonya
Festival de bandes de música a l’Auditori d’Alcúdia
Dinamo al Festival Sound System de Los Angeles, California
Informació, preus i entrades pel Festival de Música de Pollença 2008

Agenda de concerts del Festival de Música de Pollença: Programació dels concerts,
recitals i actuacions que formen el programa del 47è Festival de Música de Pollença
2008.
45ª Edició del Certamen Internacional d’Arts Plàstiques de Pollença

2008: Any Guillem Cifre de Colonya. Reconeixement amb motiu del centenari de la 
seva mort.
Tradicions, festes i costums a Pollença:
25 de maig de 2008, Processó del Corpus Christi, Ball de Les Àguiles i Sant Joan
Pelós.



2 d’agost: La Patrona 2008 (Mare de Déu dels Àngels)
Mercat de Pollensa: Mercat setmanal cada diumenge a la Plaça Major de Pollença de 8
a 12 h. i els dimecres al Port de Pollença. El lloc ideal per a conèixer la gastronomia, la
gent i els productes típics de Pollença.
Pollença i Mallorca a la Wikipedia: Informació demogràfica, història, gastronomia,
natura, art i cultura » Pollença, Mallorca
Envia una activitat: Si saps d’alguna activitat que tengui lloc a Pollença que no hem
comentat a la nostra agenda i trobes que s’hauria de donar a conèixer, per favor envia’ns
un email a continguts i la publicarem.


