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Lliurament de guardons de la vuitena edició del Premi

Web de BalearWeb

www.mallorcaweb.com/mes/premi-web/premi-web-2008/festa/

per dona fa 5 dies 17 hores 17 minuts, publicat fa 5 dies 16 hores 59 minuts

El dissabte 7 de juny es va celebrar la cloenda i el lliurament de guardons de la vuitena edició del Premi Web de

BalearWeb. La celebració va tenir lloc a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca i comptà amb l'assistència de més

d'un centenar de persones. Premiats: David Pérez, Tercer Premi, amb en 300 euros, per la web Anar de tapes. Miquel

Piulats el Segon Premi consistent en 600 euros, per la web del Consell de Mallorca. I Cati Bennàssar i Daniel

González el Primer Premi absolut consistent en 1.200 euros per la web Cultura Pollença.

 2 comentaris  a: oci i cultura, cultura karma: 64

etiquetes: balearweb, premis, webs, català

vots negatius: 0  usuaris: 12  anònims: 4  
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#1   El concurs Balearweb és una iniciativa de 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. Enhorabona

els guanyadors.

vots: 5, karma: 49

per xerraire fa 5 dies 17 hores 7 minuts

1.

#2   3r premi: www.anardetapes.cat/ 

2n premi: www.conselldemallorca.cat/ 

1r premi: www.culturapollensa.com/

vots: 1, karma: 24

per Trencapins fa 5 dies 7 hores 11 minuts

2.

envia un comentari

escriu el text del comentari / no s'admeten etiquetes HTML

comentaris xenòfobs, racistes o difamatoris causaran l'anul·lació del compte

envia el comentari
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allotjament a Racó Català | blog de la tafanera
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