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ARA FA DEU ANYS
Carles G.

ARA FA 10 ANYS
Veges per on...
Va passant el temps i van passant els números
del Tossal Gros per les meves mans. Hauria de
dir per la pantalla del meu ordinador ja que per
llegir els periòdics utilitze el dvd que va fer Paco
Forés i que es va publicar amb motiu del número
100. Ja estem al número 58 de març-abril de
1998, ara fa 10 anys…
· La Unió Musical Covarxina va actuar a l’Estadi
Municipal de Castàlia de Castelló amb motiu del
partit de futbol de segona divisió B que va enfrontar al C.D. Castelló amb l’Hospitalet, on jugava
el covarxí Rafa Bellés, que finalment no va ser
convocat.
· Sarca, de la mà del seu creador Jacobo
Salvador, J.I.P., es feia ressò de l’incendi del contenidor de paper i cartró.
· El Molí Travero era el primer dels molins que
visitava Benjamí Barberà per passar després, riu
amunt, pel Molí de Carlos o de Blasco. Tancava
esta trilogia dels molins visitant un altre prop de
l’assut de la séquia del Molí de Carlos, es tracta
de les runes del Molí del Notari.
· Pascual Boira comentava una notícia publicada
al periòdic Mediterráneo per Juan Antonio Albella
al voltant del relleu hispanoromà de Els Tossalets i
portava a les pàgines del Tossal Gros l’article que
Ferran Arasa va publicar al butlletí núm. 6 (juny
de 1984) del Centro de Estudios del Maestrazgo
sobre l’esmentat relleu hispanoromà.
· Vicent Rocher xarrava en Maria Rosa que vivia
al Mas del Pla de la Mata, en el seu home, Jaime
Marzá i la seua filla Anadina. Maria Rosa li contà
tot el que coneixia del mas.
· Prou més lluny es troba el Mas d’En Torres, aleshores inhabitat, però un dels propietaris, Francisco
Pitarch, va xarrar amb Rocher i li va contar amb
pèls i senyals com era la vida al mas.
· Vicent Garcés, Serro, inaugurava el Museo
Almirez i ens donava a conèixer la llista de les
personalitats assistents a l’acte d’inauguració.
· Vint xiquets de la Parròquia de les Coves van
participar en la Trobada Anual de Xiquets de
Catequesis que es va fer a Benlloch.

· Es publicava al periòdic la tercera part de la
col·laboració de Joan Villaplana dedicada a la
toponímia de les Coves: campàs, cantallops,
clapissa, coloma… podeu llegir-ne més al Tossal
Gros.
· Carme Badenes reflexionava envers el futur de
la vida als pobles “Els nostres pobles: Ahir. Avui.
Demà?”
· En una pregunta, Cèlia Puchol, ens convidava
a pensar al voltant del significat d’un concepte
“Quina cultura?”.
· Els membres de la penya motociclista de
Cabanes, Moto Bak, estaven arreglant el circuit
de motocross de l’Argila.

