Breu evolució i història de “LA TOSCA” a INTERNET:
-

Alta a la Xarxa: 06/08/1996. Edició totalment artesanal: Resums de Notícies i/o
Articles de totes les seves seccions i apartats eren teclejats a mà per tal de sortir
publicats a la Web cada vegada que sortia al carrer la seva edició en paper.
Les imatges eren gràfics i dibuixos, amb alguna fotografia local.
Per tant, al 1996 ja podia llegir-se totalment La Tosca a Internet en un format
abreujat.
Inicialment, durant els primers mesos, tot hi que puntualment es publicava, no
havia rebut el vist i plau del Cos de Redacció, perque tenien la creença de que
mancava l´autorització Municipal, per la sortida a Internet, ja que tenien una
subvenció anyal de l´Ajuntament per la seva publicació escrita. Salvades les
reticències, va seguir-se amb la mateixa, en línia amb les millors publicacions del
país.
-

El 23/01/1997 va ser nomenada “the best of Europe”, per la llavors prestigiosa
Web “Europe Online”, per la seva innovació i actualizacions constants. En
aquests moments, pocs erem presents a la xarxa i amb mitjans totalment
artesanals. Avui ja es fa difícil intentar competir al 2006 per els mitjans de que
disposen els gegants de l´informació, des de una humil publicació local.

-

A partir del Desembre de 1998 tota “La Tosca” ja és escanejada pàg./pàg. i
situada com a imatges a la Web, i d´aquesta manera, podia llegir-se ja en el seu
total contingut, sense necessitat d´haver de seguir els resums manuals.

-

El Maig del 2001, s´incorpora una millora important: Apart de l´edició de tots
els seus apartats en imatges s´hi col.loca l´edició en format “pdf”, pàg./pàg.

-

En el núm.d´Agost del 2001 té lloc una renovació total de diseny de la Web i es
passa a publicar “La Tosca” en els seus dos formats: “Digital” i “pdf”.

-

Aquest doble format, és publicat fins a l´Octubre del 2002, quan s´incorpora un
de nou que és l´enomenat “eBook”. Coincideix en un nou canvi de diseny i
adecuat a la publicació dels tres formats, i que actualment encara conviuen en
cada una de les publicacions mensuals.
També s´incorpora un nou apartat el de l´Hemeroteca, en el qual podem
descarregar-nos l´exemplar que volguem –en la seva totalitat- des del 2003 fins
avui i apart de guardar-lo, permet poder-lo consultar quan volguem en el PC,
sense estar conectat , apart d´altres opcions com la seva impressió, si cal.

