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L’Institut “Juan Gil Albert” de la Dipu-

tació Provincial d’Alacant pretén la recupera-
ció, microfilmació i estudi de la premsa a la pro-
víncia d’Alacant. Amb este volum que correspon 
al nombre 11 s’estudia la història de la premsa 
periòdica de La Marina Baixa de 1882 a 1999. 
Primer, es descriuen els periòdics en els aspec-
tes formals; desprès apareix la fitxa analítica 
amb les dades bàsiques sobre la propietat, au-
tor,  difusió i orientació. Continua amb el signifi-
cat històric i el seu valor com a font documental. 
Acaba indicant la localització del document.

Els seus autors, Cristina Lloréns Estare-

lles i el seu pare, Ramón Llorens Barber, tras-
passat al 2004, han fet un treball d’indubtable 
valor com a recolzament imprescindible per a 
qualsevol investigador que vullga conèixer al-
guna etapa o la totalitat d’este llarg període his-
tòric.

Galiana, A. (2008): Els Refoios. Inundacio-
ns a la Vila. Ajuntament de la Vila Joiosa, 
85 pp.

Les inundacions són un dels riscs naturals 
amb una percepció més clara i estesa per 
part de la població que els pateix. Tanmateix, 
resten unes poques dècades per a que molts 
d’estos episodis caiguen en l’oblit, especial-
ment (i paradoxalment) entre els tècnics i els 
polítics que (des)ordenen el nostre territori. A 
poc que es pense, els riscs d’inundació s’han 
incrementat en nombre i en perillositat al llarg 
del segle XX, just en el moment en el que el 
nostre desenvolupament urbà ens ha conver-
tit en més vulnerables als danys causats per 
l’esporàdic comportament torrencial de rius, 
barrancs i rambles. 

Val a dir que el comportament dels cursos 
fluvials, en moments d’avinguda, arriba a 
ser un procés molt complex, i no per això 
mal percebut pel coneixement multisecular 
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