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La pàgina web de l’Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó
es va fer pública a finals d’abril de 2001, just quan l’IECBV celebrava el
seu desé aniversari. Va ser creada amb cinc objectius principals:
1. Mantenir informats els associats de totes les activitats que
organitza l’Institut o que aquest promou en col·laboració amb
d’altres institucions.
2. Donar-se a conéixer en el món d’Internet per tal de facilitar
l’entrada a l’Institut a qualsevol persona interessada a participar
en les seues activitats.
3. Enriquir els socis i no socis amb nous coneixements d’història,
ciència, literatura, geografia, art, economia, etc., relacionats amb
la comarca del Baix Vinalopó. Per tal de fer-ho possible, es van
penjant materials diversos elaborats pels socis i col·laboradors
de l’IECBV.
4. Facilitar l’intercanvi amb altres instituts i associacions que
comparteixen uns fins semblants als de l’IECBV.
5. Arribar al màxim nombre de persones possible. Per això, en un
futur no molt llunyà, activarem les pàgines en espanyol, anglés i
francés.
La pàgina principal, a la qual s’accedeix a través de l’adreça http://
www.ua.es/dfa/iecbv consta, a hores d’ara de set apartats diferents
(Presentació, Estatuts, Activitats, Butlleta per a fer-se’n soci...), alguns
dels quals descriurem breument a continuació.
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Estatuts
En aquest apartat s’hi poden consultar els estatuts de l’IECBV. La
darrera reforma dels esmentats estatuts va servir per posar a prova la
valuosa utilitat de la web en disposar, abans de l’assemblea, del text
complet dels estatuts, propostes de reforma i opinions dels associats,
etc.

Activitats
El calendari d’activitats de l’IECBV, així com els resums dels treballs
d’anys anteriors, la convocatòria a actes organitzats o en els que hi participa l’Institut, etc. troben la seua finestra informativa en l’apartat
d’Activitats.

La Rella
L’anuari de l’Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó, La Rella,
dirigida en l’actualitat per Vicent Sansano, té una secció en exclusiva en
la web de l’IECBV. En ella podem trobar, per exemple, l’índex de tots
els números publicats, com aconseguir la revista, actes de presentació,
etc.; en breu es completarà amb un llistat per autors de les diverses
col·laboracions que ha tingut, reproducció de l’obra cedida pels pintors
col·laboradors de cada número de la revista, relació de les biblioteques
conegudes que tenen la col·lecció completa per a la seua consulta, etc.

L’Eclipsi de 1900 al Baix Vinalopó
Com hem dit adés, la pàgina de l’IECBV pretén, a més d’anunciar les
properes activitats que realitzarà, deixar constància d’aquells treball que
va promoure en el passat. Una d’aquestes seccions, la constitueix l’apartat
dedicat a l’Eclipsi de 1900 al Baix Vinalopó.
L’entrada de l’Institut a la Internet va començar, precisament, amb
aquesta pàgina de prova, que vam iniciar per la commemoració del
centenari de l’eclipsi de 1900 a Elx.

Enllaços
Una secció que hi trobem, en general, a qualsevol pàgina: Enllaços.
El significat és evident tractant-se de la Internet, com aquesta xarxa, la
relació de connexions no deixarà de créixer en el futur.

En un futur...
En 1991 es constituïa l’IECBV i la Internet, en els primers anys
d’existència globalitzadora era més aviat font de notícies exòtiques, com
ara la de 1993 en la que s’anunciava que Clinton havia esdevingut
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aleshores el primer president amb adreça electrònica. La fitxa de soci de
l’IECBV té ara un apartat per indicar l’adreça de correu electrònic i és
sorprenent el gran nombre d’associats que ja s’hi comuniquen a través
de la xarxa. A hores d’ara, tenir una pàgina en la Internet no és cap mèrit,
no tenir-la, però, suposa no aprofitar unes oportunitats de comunicació
entre els membres de l’Institut i la societat.
Cada dia augmenta el nombre d’activitats desenvolupades per
l’IECBV. Cadascuna d’elles tindrà el seu lloc en aquesta web; la
construcció col·lectiva és una de les oportunitats que ens ofereix aquesta
finestra: Els teus suggeriments seran molt ben rebuts, les adreces que
trobaràs en la web et facilitaran aquesta comunicació.
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