PRESENTACIÓ I EXPLICACIÓ DELS CONTINGUTS
DE LA WEB DE LA RSEAP

L

A idea de la pàgina web de l’Econòmica és posar a disposició de socis i
públic en general un mitjà de comunicació que hui l’evolució de la tecnologia ha transformat en usual i habitual, i particularment útil en entorns on es
treballa amb elements d’informació i coneixement, com és el cas de la nostra
Societat, facilitant a través d’un disseny sobri, però pràctic i eficaç l’accés als
mateixos. Al mateix temps és un mitjà de comunicació que permet als socis, en
qualsevol moment, obtindre informació sobre les activitats pròximes i referència de les ja realitzades, complementari dels que habitualment es vénen utilitzant de correu tradicional, electrònic, assemblees, etc.
La pàgina era visible per a tots els presents en una pantalla de presentacions disposada a l’efecte. A la pàgina es va accedir “on line” via mòdem/
UMTS que disposava d’un ample de banda quelcom inferior al dels proveïdors
d’Internet per banda ampla habituals, per la qual cosa el comportament d’esta
va poder a ser una miqueta més lent que el que la major part d’usuaris experimentarà en el seu moment.
A la pàgina es pot accedir en la direcció www.rseapv.org, que s’inicia amb
una animació que representa a un barco que en periple a través d’un mar,
navega des del passat cap al futur, mentre en l’horitzó van apareixent el nom
de la nostra Societat, el seu lema de “il·lustració, progrés i utilitat públiques”,
així com el nom del nostre mig digital intern de comunicació “Llums i
Ombres“; al mateix temps que va prenent forma l’escut de la nostra Societat i
una música de fons ens acompanya amb el només per a violí de l’Obertura
“Llums i Ombres” que va compondre per encàrrec de la nostra entitat el professor Ferrer Ferrán amb motiu de la commemoració dels 225 anys de l’Econòmica.
A continuació, es presenta finestra principal des de la qual s’accedix a totes
les funcionalitats i apartats de la web. Es tracta d’un espai que es distingix per
la seua senzillesa sobrietat, però al mateix temps operatiu, que està estructurat
entorn d’un menú central, que permet accedir a les activitats més pròximes en
el temps, passat i futur. Un menú navegable, en el lateral esquerre, des del que
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es pot accedir a tots els apartats de la web. Completa l’espai una barra de
menús fixos inferior que permet tornar sempre a esta pàgina d’inici i a la finestra que conté les dades de direcció, telèfon, email, etc.
Un panell superior amb temporitzador presenta lemes relatius a l’activitat
general de l’Econòmica el període del qual és d’abast anual, sobre el qual figura el nom de la nostra societat. I en la base una seqüència de gràfics, l’activació
de la qual està reservada a futures funcionalitats completen la distribució de
l’espai en esta pàgina d’inici.
Des d’esta finestra principal es pot accedir a tota la informació generada
per l’Econòmica en estos últims vint-i-cinc anys, que s’ha recopilat, així com la
referència de tots els fons bibliogràfics i l’arxiu on tota la informació està organitzada per mitjà d’índexs amb enllaços d’hipertext que permeten accedir a la
informació.
El senyor Jaime Busquets va realitzar diverses consultes i proves des de la
finestra principal de la pàgina web, entre elles a les que presenten les últimes
obres editades per la nostra Societat, el llibre i el CD commemoratius del “Any
Cavanilles” a fi de que tots els socis presents pogueren tindre una idea clara
del funcionament d’esta, que gaudix d’una gran operativitat.
Totes les publicacions dels últim anys s’han incorporat per mitjà de fitxers
PDF. El menú navegable esquerre conté ítems que ens porten a tots i cada u
dels apartats que conté la pàgina web:
–Presentació. Conté una breu exposició de l’estratègia que desenvolupa en
estos moments l’Econòmica i la relació de la seua Junta de Govern.
–Història de la Societat. Ens situa en una exposició de la història de la Societat, amb una cronologia comparada dels diversos esdeveniments d’esta en re l a c i ó
amb la Història d’Espanya i amb la Història Universal. També conté un índex
onomàstic, compost de gràfic i text, navegable, que dirigix a una breu referència
de cada una de les personalitats que han format part d’ella al llac del temps.
–L’apartat de “Activitats”, està destinat a anar arreplegant un estat històric
de les activitats que han anat apareixent en el panell central i actualment conté
les dels anys 2003 i 2004, en la mesura en què han sigut tractades per ¨Luces i
Ombres“, i a què es van incorporant les notícies del panell centra, quan l’actualitat va desplaçant-les amb noves activitats.
–Publicacions. En este apartat tenim accés a un dels magatzems d’informació més importants, perquè conté el text i imatges de totes les activitats que en
els últims 25 anys han sigut publicades per la nostra Entitat, la qual cosa inclou
els Annals, Separata de determinats cicles de conferències, els Catàlegs d’Arxiu
i Biblioteca, el volum publicat amb motiu de l’Exposició del 225 Aniversari i
els citats llibre i CD editats amb motiu del “Any Cavanilles”. A este apartat s’iran incorporant en el temps els publicacions futures.
–Biblioteca i Arxiu conté una breu descripció i història de la nostra biblioteca i arxiu que, com s’ha indicat, són dels més importants de la nostra Comunitat, i permeten també l’accés als exemplars que conté el catàleg tant de l’Arxiu com de la Biblioteca de l’Econòmica.
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–Enllaços d’interés. Conté enllaç a les pàgines web d’altres institucions i
entitats que poden ser d’interés per als socis, com els d’altres Societats Econòmiques, altres Entitats de la Societat Civil Valenciana, Institucions, Organismes
Oficials, Universitats, Administració, etc.
Tota la informació està referenciada amb enllaços d’hipertext pel que la
localització de textos és molt senzilla i estos són d’una qualitat de lectura i
impressió bona o excel·lent en funció de l’estat de l’original. Per a aconseguir
açò, com ja s’ha indicat ací, s’han hagut d’escanejar, digitalizar i indiciar més de
set mil pàgines de text, havent-se generat centenars de fitxers en PDF que contenen la publicació íntegra a què es referixen i en els que es pot efectuar treballs de consulta i estudi amb la major eficiència i comoditat a l’estar disponibles en qualsevol ordinador connectat a Internet.
Amb esta breu exposició del funcionament i funcionalitats donem perquè
per inaugurada la Pàgina Web de l’Econòmica, en la seua primera versió totalment operativa.
Només me resta donar-els les gràcies per l’atenció que m’han prestat i
recordar també les persones que han col·laborat en la realització d’este projecte tal com ha indicat el Director a l’introduir este tema de l’Orde del Dia.
El Director D R. Francisco Oltra va prendre la paraula per a agrair l’exposició de D. Jaime Busquets, del que va recordar que és Enginyer Industrial per
la Universitat Politècnica de València, soci de l’Econòmica i persona de gran
curiositat intel·lectual que ha col·laborat, també, en altres activitats de l’Econòmica, com per exemple, en l’organització de la recent conferència del Professor Fabregat sobre les possibilitats del desenrotllament de vida en la Galàxia.
La seua contribució a este projecte, p. Web, i a la vista dels resultats obtinguts,
creiem ha merescut la pena. Afegir que tant ell com un grup de socis de l’Econòmica (entre els que es troba el propi Director) li han dedicat moltíssimes
hores de treball i, s’ha realitzat de manera totalment despresa, com és la forma
habitual en què es treballa en esta Societat, el capital fonamental de la qual ho
constituïxen les aportacions de coneixement, habilitats i, en definitiva, temps
dels socis que s’impliquen en les seues activitats.
JAIME BUSQUETS
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