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Com cada any del 2000 ençà, Balearweb ha convocat el Premi Web, un
concurs que premia els millors webs d’originaris de o residents a les
Illes Balears. El Premi Web és una bona oportunitat per a donar a
conèixer el teu web, per a conèixer altres webs i, amb un poc de sort, per
a obtenir la satisfacció de la victòria. Els premis, de 1200, 600 i 300 €,
també són un bon incentiu.

Arxiu
Juny 2008
Maig 2008
Abril 2008
Març 2008
Febrer 2008

No sé quants dels lectors més o menys habituals d’optimitza.cat sou de
les Illes Balears (podeu aprofitar per a escriure un comentari i
presentar-vos), però si us interessa participar-hi o coneixeu algú a qui pugui interessar, teniu fins a
dia 7 de maig per a formalitzar la vostra inscripció.
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Més informació sobre el Premi Web 2008.
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Tenc bons records del Premi Web de Balearweb. A la primera edició, l’any 2000, hi vàrem presentar
el nostre web, 9D - La Novena Dimensió (malauradament va quedar atrapada en una versió que no
funciona bé amb Firefox), que realitzava el mestre Toni Burguera (que ara fa el blog Data Estelar)
amb les aportacions d’un servidor i dels amics Cosme Bonet i Joan Antoni Sánchez (ens podeu
veure en una presentació molt més divertida que aquesta a la secció Staff de 9D). 9D va quedar 3r
classificat. Eren bons temps, de bona amistat i rauxa creativa. Ara l’amistat roman però la creativitat
sembla que va més a la baixa. Quan els blogs es varen començar a popularitzar els vàrem veure com
una possibilitat de fer reviscolar el vell caliu creatiu, i vàrem refundar 9D en forma de blog, però no
va acabar de funcionar. Supòs que cada cosa té el seu moment…
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Aquesta notícia es va publicar el dia Divendres, 11 de Abril de 2008 a les 9:00 i pertany a la categoria Internet. Et pots
subscriure als comentaris d'aquesta notícia al canal RSS 2.0. Pots escriure un comentari, o fer un retroenllaç en el teu lloc
web.

4 comentaris a “Premi Web de Balearweb 2008: encara hi ets a temps”
1. Elena Vera ha dit:
11 de Abril de 2008 a les 9:56

Gràcies, Felip!…
Gràcies, Felip, per ajudar-nos a promocionar el Premi Web 2008 des d’optimitza.cat.
Et desitjo a tu, i a tots els participants, molta sort en el concurs.
I la resta de bloggers i webmasters en català, a què espereu a apuntar-vos! El termini d…
2. latafanera.cat ha dit:
11 de Abril de 2008 a les 10:10

Premi Web de Balearweb 2008: encara hi ets a temps…
En Felip latafanera.cat/usuari/drfelip ens ajuda a promocionar la vuitena edició del Premi
Web www.mallorcaweb.com/noticies/2008/03/premi-web-2008/. El Premi Web és una
iniciativa que es va iniciar l’any 2000, sense gaires pretensions, amb l’object…
3. Toni ha dit:
15 de Abril de 2008 a les 21:54

Uep, Felip!
Sí que és vere, quan això de fer una web era un feiner, i noltros hi teniem menys traça,
vàrem treure endavant la Novena Dimensió. I ara que tot és com a més senzill de fer, no
aconseguim actualitzar 9D. Supòs que cada un té les seves dèries, i, a més, ja cap de
noltros viu ni al mateix poble.
Però be, com deia jo quan era jove: aquest estiu!!
Salut!
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