Sant Joan de Binissaida guanya el Premi Web de
BalearWeb de la categoria “Economia i Empresa”
Aquest dissabte es va celebrar la cloenda del Premi Web de Balear Web 2008.

BalearWeb, la capçalera que agrupa i dóna serveis comuns a MallorcaWeb, MenorcaWeb,
EivissaWeb i FormenteraWeb, convoca la vuitena edició del Premi Web. La iniciativa
compta 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, lloc on es celebrarà l’acte de cloenda.
En aquesta vuitena edició s’atorgaran tres premis en metàl·lic: un primer premi per a l’autor
de la web guanyadora consistent en 1.200 euros, un segon premi de 600 euros per al segon
classificat i un tercer premi de 300 euros per al concursant que ocupi el tercer lloc. A més a
més es lliuraran 9 xilografies originals realitzades per prestigiosos artistes de les Illes
Balears, una per al guanyador de cadascuna de les categories en què competiran les webs.

Personalment i com a dissenyador de varis projectes web des de Dinamic Studi, el propi estudi de disseny web,
vaig presentar varis projectes a vàries categories.
Així la web de Sant Joan de Binissaida ha estat la guanyadora de la categoria “Economia i Empresa”. Fet
que m’alegra moltíssim per varis motius.
Primer per la dedicació i especial èmfasis en desenvolupar una web atractiva, amb aires d’exclussivitat i
serenor en un entorn natural, i per la gran aposta per una web simple, usable i basada completament en
estàndards web i en tres idiomes.
En segon lloc per la molt bona feina de l’equip administració i direcció de l’agroturisme, especialment per
part de na Blanca. Una genial professional que va permetre fer una feina constant i un seguiment al detall
de l’evolució de la web.
I en tercer lloc perquè un premi d’aquesta classe i en una categoria tant competida i professional com
“Economia i empresa“, i més veient els consucrsants, omple a qualsevol. Més quan saps que les dues
finalistes van ser Visitmallorca.com i Binissaida.com.
Felicitacions a tot l’equip de Sant Joan de Binissaida, enhorabona!

Però les bones notícies no acaben aquí.
Així a la categoria “Personal” una altra web dissenyada i desenvolupada per mi va ser finalista juntament amb
la web premiada. Es tracta del blog personal de Nel Marti qui finalment no va obtenir el premi que va caure en
mans d’en Benjamí Villoslada amb Bitassa a Lloure. En Benjamí és un gran professional, a qui conec
personalment i aprofito per felicitar-lo des d’aquí.
Enhorabona també Nel, m’alegro molt per tu.

Adjunto el vídeo de la cloenda i l’entrega de premis on no vaig poder assistir per varis motius. Aprofito per agrair
als mebres del jurat el premi i per felicitar a la resta de guanyadors. Enhorabona a tots!
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roser
9 de juny de 2008 a las 8:51 am

Enhorabona Oscar!!! molt bona feina

Òscar
9 de juny de 2008 a las 1:43 pm

Benvolgut Oscar,
enhorabona pel premi! I per la finalista! Son dues grans webs, amb bon contingut i un disseny que ho vesteix
molt bé: eficaç i agradable.
Nosaltres vam quedar finalistes amb el web d’llanvers (http://www.illanvers.cat) en la categoria d’Art i cultura,
i vam guanyar el de Medi Ambient amb el de l’OBSAM (http://www.obsam.cat).
Enguany vam poder assistir al lliurament del premi, cosa que no havíem pogut fer mai, per diversos motius.
M’hagués agradat trobar-t’hi i poder xerrar una estona, ja saps que la presència menorquina no és massa
alta. Però bé, ja coincidirem en una altra ocasió.
Salut,
Òscar

Blanca
9 de juny de 2008 a las 1:45 pm

ENHORABONA!!!!!!!!!!!!
L’equip de St Joan de Binissaida estem molt contents i orgullosos de la feina ben feta!!! Realment, no hi ha
res com la motivació i la feina en Equip.
Salutacions!! Blanca
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