
I ARA > ESTAT I MÓN I ECONOMIA I TENDÈNCIES I HORITZONS 292I IDIARI DE BALEARS
DIVENDRES, 13 DE JUNY DEL 2008

joves
rà fins dia 15 de
atuïta

% JOVES EN XARXA

Comunitats %
Andalusia 19%
Aragó 3%
Astúries 3%
Balears 2%
C.-la Manxa 3%
Castella-Lleó 6%
Canàries 4%
Cantàbria 1%
Catalunya 12%
Extremadura 2%
Galícia 6%
La Rioja 1%
Madrid 21%
Múrcia 3%
Navarra 1%
País Basc 3%
País Valencià 11%
Total 100 %

% DOMINIS “.ES”

Comunitats %
Andalusia 13,23%
Aragó 3,05%
Astúries 1,85%
Cantàbria 1,26%
Castella-la Manxa 2,47%
Castella-Lleó 3,87%
Catalunya 16,83%
Ceuta 0,46%
Extremadura 1,09%
Galícia 4,36%
Balears 1,92%
Canàries 3,41%
La Rioja 0,72%
Madrid 23,90%
Melilla 0,06%
Múrcia 2,65%
Navarra 1,04%
País Basc 4,96%
País Valencià 12,86%
Total 100%

WWW.CULTURAPOLLENSA.COM/
Aquest treball s’endugué el primer premi
absolut de la nit, amb una retribució de 1.200€.
És un espai dedicat als esdeveniments artístics
i culturals que es produeixen a Pollença.

WWW.CONSELLDEMALLORCA.NET/
La remodelació de la web corporativa del
Consell de Mallorca quedà com a segona
classificada. És un portal multidisciplinari
d’informació general per al ciutadà.

WWW.ANARDETAPES.CAT/
En aquest espai es poden consultar diferents
propostes centrades en el món de les tapes i
els variats, amb un recull exhaustiu dels llocs
més insignes de les Illes. Tercer premi absolut.

WWW.BLOG.BITASSA.CAT/
L’espai personal de Benjamí Villoslada
s’emportà la millor qualificació als webs de
caire blogista. Ofereix una completa
informació sobre temes tecnològics.

WWW.OBSAM.CAT/
Quant a espais destinats a qüestions
ambientals, destacà aquesta producció
menorquina per l’innovador format i la
informació multifuncional que conté.

WWW.MONDAVENTURA.COM/
Aquesta web condensa molta informació en
referència a esports de muntanya i activitats
físiques d’aventura. De realització impecable i
amb material fotogràfic molt vistós.

WWW.SANTJOAN.BINISSAIDA.COM/
Aquesta plana web d’un establiment
d’agroturisme menorquí fou també distingida
per les possibilitats que ofereix als internautes,
la descripció de les instal·lacions, etc.

WWW.IESEMILIDARDER.COM/SPIP/
El portal d’aquest IES és ben novedós, perquè
incorpora la possibilitat als alumnes del centre
d’accedir a continguts complementaris del seu
interès.

WWW.TOPONIMIAMALLORCA.NET/
Un exemple de condensació d’informació molt
ben seleccionada en referència a la toponímia
de Mallorca, amb referències gràfiques als
entorns naturals que s’hi citen.

Cloenda dels
premis Web 08

Els guardonats, drets just darrere el jurat, amb les autoritats presents durant l’entrega.

BalearWeb promou la creació a
internet de planes en català
Text: A. Agüera
Foto: Joan Lladó

PALMA El passat dissabte 7
de juny es lliuraren els pre-
mis Web d’enguany, en els
quals el portal BalearWeb
premià diferents responsa-
bles d’espais a la xarxa que
tenen com a principal eix
d’activitat les nostres Illes i
la nostra llengua.
L’esdeveniment congregà

més d’un centenar de per-
sones a la Fundació Pilar i
Joan Miró de Palma, les

quals esperaren amb impa-
ciència el veredicte del
jurat, presidit per Bel Llo-
drà.
Entre els assistents es
comptaren nombroses au-
toritats, tant del Consistori
palmesà, com la regidora
de Cultura, Patrimoni i Polí-
tica Lingüística, Nanda
Ramon, com del Govern,
amb la directora general de
Política Lingüística, Marga-
lida Tous. També hi fou pre-
sent la directora de la Fun-
dació que acollí l’entrega

dels premis, Magdalena
Aguiló.

La cerimònia de lliura-
ment s’inicià amb el parla-
ment de benvinguda del di-
rector de BalearWeb,
Ramon Sellas. Seguidament
es projectà un vídeo en què
s’anunciaren els candidats
a les diferents categories,
tot creant un poc més d’ex-
pectació.

Bel Llodrà, com a porta-

veu del jurat, donà a conèi-
xer els noms dels distints
guanyadors i s’efectuà el
lliurament dels guardons.
Val a dir que en aquesta edi-
ció es concediren nou pre-
mis en diferents apartats,
segons la temàtica de l’espai
web, i tres d’absoluts.

Els guanyadors reberen
xilografies originals d’artis-
tes destacats de les Illes,
que formen part d’una pro-

ducció exclusiva. Així ma-
teix, els vencedors absoluts
tingueren gratificació en
metàl·lic.

L’acte es clogué amb pa-
raules de Tous i Ramon,
que destacaren la impor-
tant tasca empresa per Ba-
learWeb aquests anys pel
que fa a la creació web a Ba-
lears i tot afavorint l’establi-
ment d’una identitat digital
nacional.•
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