PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE COMUNICACIÓ
“LUCES Y SOMBRAS”
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Sr. De l’Aigua es dirigix a l’Assemblea en els termes que seguixen:
El projecte d’elaboració d’un mig digital de comunicació intern s’ha desenvolupat estos últims anys en l’Econòmica d’acord amb la següent cronologia.
En un primer moment, coincidint amb l’Exposició que commemorava el
225 aniversari de la nostra Societat es va iniciar també una nova forma de
comunicació que pretenia “acostar” i fer més “immediata” l’Econòmica als
Socis. Des d’eixes dates, més d’un 60% de socis estan rebent notícia puntual
de les activitats de l’Econòmica en la seua bústia electrònica
Ara, a través de la Pàgina Web de l’Econòmica, donem un pas més dins
d’eixe projecte de comunicació, esta vegada dirigit als membres de l’Econòmica però també a la societat en general.
Esta nova finestra de la RSEAP és una altra forma exposar i proposar als
ciutadans els que són els ideals i principis d’esta Societat des de fa més de 200
anys
El coneixement, fruit de la divulgació i el contrast lliure de les idees, com a
forma de contribuir al desenrotllament del ciutadà i de la societat, des del respecte democràtic a eixes idees i a les persones que les propugnen i defenen
Tota l’activitat que desplega l’Econòmica és fruit de l’entrega de temps i
d’habilitats per part dels seus socis al cabal comú. Per això és just que des d’ací, i jo crec que arreplegant el sentir de la Junta de Govern, agraïm a l’amic i
soci JAIME BUSQUETS, i al grup de persones que han col·laborat amb ell en
esta tasca, pel temps i esforç prestat al disseny i elaboració de la pàgina web,
que ha suposat, la digitalización de milers de pàgines de text, i l’indiciado d’estes.
Esta pàgina arreplega el conjunt de les activitats desplegades per l’Econòmica en els últims 25 anys, així com la com el Catàleg de la biblioteca i arxiu
de l’entitat, que passa per ser un dels principals fons privats de la Comunitat
Valenciana, que d’esta manera quedaran a disposició de tota la societat.
El navegant, a través d’ella, podrà conéixer la biografia dels principals
il·lustrats intel·lectuals, polítics i prohoms valencians, que van ser membres de
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l’Entitat; saber les activitats i programacions principals de la RSEAP; accedir
als Annals de l’entitat, les conferències, cicles, taules redones i presentacions
en què han participat personatges rellevants de la vida cultural, social i econòmica espanyola dels últims anys. A més, esta nova ferramenta informàtica servirà per a posar a l’abast de tota la societat el cabal de coneixements que la
nostra Entitat ha anat desenvolupant al llarg dels anys.
A continuació D. Jaime Busquets ens farà una breu demostració del funcionament i continguts de la pàgina web.
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