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Les webs de l'OBSAM i l'Agroturisme Sant Joan de Binissaida premiades
per BalearWeb.
El dissabte 7 de juny es va celebrar la cloenda i el lliurament de
guardons de la vuitena edició del Premi Web, que organitza BalearWeb
amb el patrocini de la Direcció General de Política Lingüística del
Govern de les Illes Balears, la Regidoria de Cultura, Patrimoni i Política
Lingüística de l'Ajuntament de Palma i la Fundació Pilar i Joan Miró.
L'acte va tenir lloc a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca i comptà
amb l'assistència de d'un centenar de persones.
La celebració va incloure una visita guiada, el lliurament de premis i
un aperitiu. Tot a les instal·lacions de la Fundació Pilar i Joan Miró.
A l'acte hi assistiren la directora general de Política Lingüística del
Govern de les Illes Balears, la regidora de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística de l'Ajuntament de Palma,
Nanda Ramon, i la directora de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, Magdalena Aguiló.
La cerimònia de lliurament de premis, a l'auditori de la Fundació, començà amb una breu benvinguda càrrec
del director de BalearWeb, Ramon Sellas, seguida de la projecció d'un vídeo clip, on s'anunciaren les webs
finalistes del concurs.
A continuació, Bel Llodrà, com a portaveu del Jurat, donà a conèixer els guanyadors i es va fer el lliurament
dels 12 premis atorgats. Primer s'anunciaren i es lliuraren els premis per categoria i després els tres premis
absoluts. Els guanyadors de cada categoria reberen xilografies originals d'artistes destacats de les Illes
Balears, que formen part d'una producció exclusiva realitzada per Edicions 6a Obra Gràfica amb motiu del
seu 25è aniversari. Els tres guanyadors absoluts reberen, a més a més, premis en metàl·lic: 1.200 euros el
primer classificat, 600 euros el segon i 300 euros el tercer lloc.
Dos dels nou premis per categoria en què competien les 162 webs de concurs varen recaure a Menorca. El
ciutadellenc Òscar Barber va obtenir el premi de la categoria "Economia i empresa", per la web de
l'Agroturisme Sant Joan de Binissaida, propietat de la coneguda família Quintana. I els maonès Òscar Bagur
va obtenir el premi de la categoria "Medi ambient" per la web de l'Observatori Socioambiental de Menorca.
A més a més reberen el reconeixement del jurat dues altres webs menorquines: la comunitat de blocs
poètics Illanvers i el bloc personal del polític Nel Martí.
El Premi Web de BalearWeb també comptava amb representació menorquina al jurat a través de l'escriptora
i periodista ciutadellenca Esperança Camps. El Jurat es completava amb Bel Llodrà, Jordi Mas, Joan Mayans,
Arnau Siches i David Sintes.
PREMIS PER CATEGORIES
Premis absoluts
1r Cultura Pollença
2n Consell de Mallorca
3r anardetapes.cat
Premis per categoria
Art i cultura: Toponímia Mallorca
Ciència i educació: IES Emili Darder
Comunicació: Cultura Pollença
Economia i empresa: Agroturisme Sant Joan de Binissaida
Esport: Mon d'Aventura
Govern i política: Consell de Mallorca
Medi ambient: Observatori Socioambiental de Menorca

Personal: Bitassa a lloure
Societat: anardetapes.cat
Mas información: MenorcaWeb.
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Noticias relacionadas:
Satisfacción en los establecimientos de alojamiento alternativo.

(Sociedad - 10 de Julio de 2005).

El Ayuntamiento de Ciutadella ya cuenta con el cartel que anuncia las Fiestas de... (Breves - 11 de Junio de 2006).
El día 17 se daba el disparo de salida en las Fiestas de Sant Joan en Ciutadella.

(Portada - 24 de Junio de 2007).

Luis Olivar O´Neill, caixer señor de las Fiestas de Sant Joan, pide el máximo respeto hacia las Fiestas de
Ciutadella. (Sociedad - 18 de Junio de 2006).
El Observatorio Socioambiental de Menorca, el OBSAM, comenzará a partir de julio dos proyectos cuya
finalidad es actualizar la base de datos medioambientales (Sociedad - 1 de Junio de 2008).
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