NOTA DE PREMSA ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE VINAROS

Amics de Vinaròs presenta la Vinapèdia
L’obra de consulta, a travès d’Internet, conté 3.500 entrades i més de
1.000 fotos
L'Associació Cultural Amics de Vinaròs ha
presentat el que, segons paraules del president
de l'entitat, José Luis Pascual, és el "projecte més
potent realitzat en 30 anys per la nostra
associació". Es tracta de la Vinapèdia, a la qual
s'accedeix a través de l'adreça d'Internet
www.vinapediavinaros.com, una obra de
consulta sobre Vinaròs, en la qual apareixen un
total de 3.500 entrades i més de 1.000 imatges.
Amb només un clic d'ordinador, tenim al nostre abast aspectes fonamentals de la
història de Vinaròs, personatges cèlebres i qualsevol tipus d'informació. Pascual
destacava que "aquesta obra es converteix en un instrument de consulta molt
interessant, en àmbits com l'educatiu o en qualsevol treball que necessiti completar
informació sobre Vinaròs" i insistia que "dubto molt que altres localitats com Vinaròs
comptin amb una obra de consulta d'aquestes característiques ".
La Vinapèdia suposa la digitalització completa
de l'Enciclopèdia de Vinaròs de Ramon Redó,
més altres informacions i qüestions d'interès
que s'han incorporat. A més, tal com explicava
José Luis Pascual, "aquesta obra no està
tancada sinó que és interactiva i està oberta als
suggeriments i ampliacions dels lectors". Un
comitè d'experts, format per especialistes en
Història i Geografia de Vinaròs, seran els
encarregats de valorar les propostes d'interès que arriben, amb la finalitat d'ampliar la
Vinapèdia.
Un altre atractiu que incorpora aquesta obra és que, a través de les seves referències,
pot accedir als links de totes les publicacions de la Biblioteca Mare Nostrum -editada
per Amics de Vinaròs-, així com tots els números de la revista Fonoll, també publicada
per l'entitat.
Pascual finalitzava assegurant que "posem aquesta obra a disposició de tots els veïns
de Vinaròs ja que la Vinapèdia serà el que tots vulguem que siga..

