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EN INTERNET 
VICENTE FALOMIR DELCAMPO 

En agost de 1975 apareixia el primer número de la 

revista Cominells. Aixo va representar una fita important 

en el panorama cultu ral borriolenc que a partir de la qual 

s'han anat editant altres publicacions periodiques a la 

nostra localitat. 

Tal i com s'indica en !'editorial, anomenada Despertar, 

d'aquest primer numero ens descriu el perfil de la revista: 

"Sus páginas intentamos que sean el vehiculo sincero y 

formal de nuestras inquietudes y realidades, el portavoz 

amigo que informara sobre cuanto considere de interés: 

noticiario local, historia, folklore, demografía, economía, 

deportes, agricultura .. . todo bajo la perspectiva local." 

Els orígens d'aquesta publicació cal cercar-los en la 

convocatoria realitzada per Henri Bouché, director de la 

revista, a diversos estudiants borriolencs que estavem 

iniciant els estudis universitaris i a persones vinculades 

amb Borriol, per tal de col ,laborar en una publicació pe

riodica. 

En aquell moment ensera impensable que algun dia la 

revista estaria en un format diferent al paper. 

Cominells va naixer com a portaveu de l'associació cul

tural-religiosa "Nueva Jerusalén" i que a més de ser 

l'organ de difusió d'aquesta entitat, va tenir una vessant 

informativa pera tots els borriolencs. Cominells comptava 

amb diverses seccions i una d'elles, que cal destacar, era 

l'apartat "Información Local" on relacionava els naixe

ments, els matrimonis i les defuncions. Dins d'aquest 

apartat, 1 nformación Local, hi havia una altra secció de

nominada: "Noticias Varias" que recollia des de premis, 

cursos o altre ti pus d'informació rellevant del poble. Una 
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altra secció era "El Ayuntamiento Informa" on s'indicava 

el pressupost municipal (aixf sabem que el pressupost de 

1994 fou de 5 milions de pessetes) i a més també des

crivia altres projectes aprovats per l'Ajuntament. Podem 

considerar que Cominells fou el primer Butlletí Oficial 

Municipal (BIM) i va estar fent aquesta funció fins l'any 

1985, concretament en desembre, l'Ajuntament publica

va el primer número del BIM anomenat Barrial que reco

llia tots els acords plenaris i altres informacions locals. 

Cominells és una publicació de divulgació i d' interes. 

És una revista que va estar teta per borriolencs i per a 

borriolencs. L'estructura del contingut és clara i senzilla: 

Cominells en internet 
hem aconseguit en pri
mer lloc recopilar tots 
els números de la re

vista; preservar aquesta 
publicació per a futures 

generacions i facilitar 
l'accés de manera lliure i 
gratuita a tots els ciuta

dans 
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editorial, informació sobre Nueva 

Jerusalén, entrevistes, informació 

historica, local i esportiva. Tenia 

una periodicitat irregular, ja que 

havia anys que sois es publicava 

un número, altres cap i en altres 

tres com l'any 1977. 

Coma mera informació indica

rem que Internet es va desenvo

lupar al departament de Defensa 

deis Estats Units en la decada 

deis seixanta del segle passat, 

en plena guerra freda, el moti u 

fou per estar connectats diver

sos enclavaments militars i 

estar en contacte en cas d'un 

atac de l'antiga Unió Sovié

tica. Posteriorment aques-

ta tecnología va passar a 

les universitats. Així va 

anar expandint-se, a poc 

a poc, a la resta de pa"i-

sos. L'aparició d'internet 

a Espanya es va produir 

a meitat de la decada 

deis noranta del segle 

passat i va revolucionar 

tot el panorama social, 

economic i cultural. 

La Universitat Jaume 
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1 (UJI) de Castelló va 

ser una de les prime

res en implementar 

Geosro 1975 

aquesta nova tecno-

logia tant en la docencia com en 

la investigació. Al llarg deis anys s'ha 

anat millorant tant en dispositius com 

en velocitat. Avui es impensable viure 

sense i nternet. 

El 23 d'abril de 2009, la Biblioteca 

de l'UJI va crear i presentar a la co

munitat universitaria el Repositori Ins

titucional http://repositori.uji.es/ que 

és un diposit documental i audiovisual 

en format digital. S'estructura en 8 

comunitats o col-leccions. A dia d'avui 

(15 de febrer de 2018) conté 38.811 

documents digitalitzats. La col-lecció 
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més desenvolupada d'aquest diposit 

digital és L'Arxiu Digital de Castelló 

que compta amb més d'll.000 do

cuments d'autors i tematica castello

nenca, amb fotografíes, vídeos, llibres 

i revistes i entre aquestes revistes es 

troba Cominells. D'aquesta publicació 

s'han digitalitzat 22 números que van 

des de l'any 1975 a 2001 i es podem 

consultar, descarregar i imprimir tot el 

contingut de la publicació ja que esta 

a full texto text complet. 
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Cominells en in-ternet hem acon

seguit en primer lloc recopilar tots 

els números de la revista; preservar 

aquesta publicació pera futures ge

neracions i facilitar l'accés de mane

ra lliure i graturta a tots els ciutadans 

(7 dies de la setmana, 24 hores). 

El binomi Cominells i internet és 

una garantía d'exit i una difusió del 

coneixement i de la informació. Hem 

donat visibilitat mundial a una publi

cació de caire local. 


