
NOTA DE PREMSA ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE VINAROS 

 

Amics de Vinaròs estrena nova web amb ampli contingut 

cultural  

Compta amb seccions variades i accés directe a les publicacions de la 

Col·lecció Mare Nostrum i la Revista Fonoll 

Amics de Vinaròs ha renovat 

totalment la seua pàgina web oferint 

un eina molt completa que permet 

accedir a diferents recursos, 

informar-se de les diferents activitats 

que promou, així com observar 

l'extensa tasca de recuperació 

patrimonial, en diferents àmbits, que 

ha desenvolupat l'entitat. El web 

www.amicsdevinaros.com  és una creacció de Fernando Romillo, membre de la junta 

directiva d'Amics de Vinaròs, i té com principal objectiu, "ser molt accessible per a tots 

els que la visiten". Una altra de les seues finalitats és convertir-se en referent, a l'hora 

de realitzar consultes, sobre temes històrics o patrimonials, gràcies a la gran quantitat 

d'informació que conté i que pot resultar molt útil, com a font de referència 

bibliogràfica. 

Dins dels diferents apartats de què disposa, destaquen el de Notícies -en què es 

recullen les notes de premsa que difon la pròpia associació sobre les seues activitats-, 

Sala de Premsa o Efemèrides -en què apareixen dates destacades que l'entitat ha 

commemorat, com el Compromís de Casp, o commemorarà, en el cas de l'Any Febrer 

de la Torre-. El web, que es renova de manera constant, inclou també les activitats que 

desenvolupa l'entitat, així com un espai d'hemeroteca que recull moltes de les 

publicacions en premsa aparegudes des de 1976. 

Una de les seccions més àmplies és la dedicada a Patrimoni, en la qual, a través 

d'imatges i textos, ens acostem a les actuacions desenvolupades per Amics de Vinaròs 

en la preservació de béns de Vinaròs en àrees com l'arqueologia, bibliografia, cartells, 

fons documental, peces etnològiques, fons pictòric, etc. 

http://www.amicsdevinaros.com/


Un altre dels principals atractius de la web és que compta amb accés directe a les 

publicacions que edita Amics de Vinaròs i poden descarregar, en format PDF:  totes les 

obres de la Col · lecció Mare Nostrum, així com tots els números de la Revista Fonoll. El 

web incorpora també interessants enllaços culturals i comercials, en els quals es 

recullen empreses que presten serveis especials als associats. I permet accedir al nou 

blog del cronista oficial d'Amics de Vinaròs 

http://cronistaamicsdevinaros.blogspot.com.es en què David Gómez Mora recupera i 

analitza diferents aspectes històrics de Vinaròs. 

En tan sols dos mesos de posada en funcionament, el web ja ha comptabilitzat més de 

12.000 visites. A més de les que es produeix en l'àmbit de Vinaròs i entorn proper, 

destaquen les que es registren en espais geogràfics com França, Estats Units, Argentina 

o Mèxic. 

 

 

http://cronistaamicsdevinaros.blogspot.com.es/

