
 
 
 

MEMÒRIA TOSSAL GROS 2016 

 

PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT 

Tossal Grosés una associació cultural formada per un grup de gent vinculada, d’alguna 

manera, a les Coves de Vinromà. Entre els fins del col·lectiu trobem: 

 Promocionar i difondre la cultura del territori. 

 Promoure la conservació i difusió del patrimoni local. 

 Promoure l’ús del valencià. 

 Donar suport a qualsevol iniciativa social i cultural que promogue valors com la 

tolerància, la convivència i el respecte a totes les persones i col·lectius. 

El 10 de març de 1988, un grup de covarxins i covarxines van constituir l'Associació 

Cultural Tossal Gros. Tot i que el ventall d'activitats que durant tots aquest anys ha 

organitzat l'associació, potser el més representatiu ha estat l'edició de la revista, amb 

història i actualitat covarxina. Al mes d'agost d'aquell any 1988 es va publicar el primer 

número, i quasi 30 anys després continuem amb ella.  

 

REVISTA TOSSAL GROS 

Tossal Gros és un periòdic local de les Coves de Vinromà de caràcter bimestral. Des de 

la primera edició no ha deixat de recollir i difondre informació tant local com 

comarcal, relacionada amb el territori i la seua gent. Per tot això ha esdevingut un 

testimoni imprès de les vivències i esdeveniments que han marcat la vida al poble i als 

pobles veïns. La revista ha estat un element vertebrador tant de la gent que viu al 

poble, com d’aquella que viu fora però manté els seus vincles. Es tracta d’una iniciativa 

d’impacte local i comarcal que ha permès normalitzar l’ús del valencià arreu del 

territori, en tant que sent la llengua del mitjà, ha promogut tant la pràctica en 

l’escriptura, amb els articles de totes les persones col·laboradores, com en la lectura, ja 

que ha creat l’hàbit de lectura en llengua valenciana. Per a moltes persones de 

determinades generacions i orígens ha estat la seua iniciació en l’aprenentatge del 

valencià, un aprenentatge significatiu i motivador en tant que s’ha intentat que el 

contingut sigue pròxim als seus interessos.   

Números de Tossal Gros publicats l’any 2016 i disponibles ja al web: 



 163:http://en.calameo.com/read/001806986101c51dd3260?trackersource=library 

 164: http://en.calameo.com/read/001806986c6d40abe7d27?trackersource=library 

 165: http://en.calameo.com/read/001806986027432661297?trackersource=library 

 166: http://en.calameo.com/read/001806986369220dcc573?trackersource=library 

 167: http://en.calameo.com/read/0018069866c96d3028277?trackersource=library 

 168: http://en.calameo.com/read/00180698659e82a2005f5?trackersource=library 

S’han imprès entre 325 i 350 còpies de cada exemplar, la major part de les quals s’han 

enviat per correu a les persones sòcies de l’entitat, als comerços que es publiciten i a 

les institucions col·laboradores, mentre que una xicoteta part s’ha distribuït a través 

del comerç local. La possibilitat de consultar-la de forma digital amplia també la 

repercussió i l’abast de la publicació.   

La continuïtat i l’augment de les persones col·laboradores i els comentaris rebuts per 

membres de l’entitat fan que la valoració de l’impacte de la publicació sigue positiva.  

 

WEB TOSSAL GROS 

També s’ha actualitzat el web de l'entitat on compartim les diferents activitats 

culturals: http://tossalgros.es/ 

És un espai on es pot trobar tant l’actualitat (amb activitats de la pròpia Associació, 

com enllaços a altres entitats d’interès), com material bibliogràfic promogut per 

l’entitat (llibres publicats en la col·lecció “Papers covarxins” i les revistes bimensuals).   

La revista es publiqueuns dies després d’haver estat difosa en la versió impresa, per tal 

de donar un accés prioritari a la informació a les persones subscrites. 

Tot i que existia un web de l’entitat, enguany s’ha volgut crear un de nou per tal de 

millorar la seua imatge gràfica, l’accés i l’ampliació dels continguts. Els resultats han 

estat molt positius augmentant el número de visites registrades.  

Un dels factors de millora ha estat la participació de l’entitat en les xarxes socials, 

creant una pàgina i un grup al Facebook. Les quals han permès una major difusió dels 

continguts i activitats proposades, així com una millor interacció amb els/les 

seguidors/es.  

 

VOLUNTARIAT I CONTACTE AMB ALTRES ENTITATS 

Les tasques derivades tant de l’elaboració de la revista bimensual Tossal Gros, com la 

creació i manteniment del web, la dinamització de les xarxes socials o la programació 
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d’activitats culturals, en general, s’han dut a terme gràcies a la participació voluntària 

de les persones vinculades a l’entitat.  

Al voltant de 15 persones, tant membres de la junta com persones vinculades a 

l’associació han estat actives en diferents moments de l’any per poder dur a terme les 

tasques exposades anteriorment. D’altra banda, han sigut moltes les persones 

col·laboradores en la creació de continguts i difusió d’informació (veïns i veïnes del 

poble i de pobles veïns, comerços, associacions, institucions...) que s’han publicat a la 

revista, al web o a les xarxes socials.  

El treball en xarxa ha sigut una font de dinamització de l’activitat més enllà dels 

entorns habituals de l’associació, participant en espais promoguts per altres 

plataformes i entitats, com Maestrat Viu,les Jornades Culturals de la Plana de l’Arc o la 

Fira de Muntanya dela Serra d’en Galceran. En aquest sentit, s’ha participat en diverses 

trobades d’entitats culturals d’àmbit comarcal, en els Premis Maestrat Viu 2016 o en 

la Fira de Nadal de les Coves 2016, entre d’altres.  

 

ALTRES ACTIVITATS 

Al llarg de l’any 2016 ha tingut molta presència en Tossal Gros, l’activitat excursionista 

vinculada a la difusió del patrimoni cultural i natural del poble i la comarca. 

En aquest sentit, s’han organitzat diverses eixides excursionistes, entre elles: eixida al 

Tossal Gros, al barranc de la Valltorta visitant la Cova Saltadora, al barranc dels Horts 

d’Ares del Maestrat i excursió a la Moreria per als més menuts. 

L’activitat excursionista que ha tingut més impacte pel que fa a la difusió, organització i 

participació ha sigut la IV Trobada Excursionista del Maestrat, que enguany va 

organitzar l’Ass. Tossal Gros a Les Coves el dia 25 de setembre 

(http://www.tossalgros.es/troexc.html ). La trobada va acollir 160 persones de 

diversos pobles i ciutats del territori valencià i va esdevenir un espai de trobada i 

difusió del patrimoni local, especialment dels molins fariners del terme de Les Coves.  

 

  

http://www.tossalgros.es/troexc.html


LLISTAT ACTIVITATS 2016 

ACTIVITATS PRÒPIES TOSSAL GROS: 

 GENER-DESEMBRE  2016:   6 NÚMEROS DE LA REVISTA TOSSAL GROS 

 27 DESEMBRE, TALLER D’ESCRIPTURA (2015)  

 3 GENER, EIXIDA  AL TOSSAL GROS 

 20 MARÇ, EXCURSIÓ VALLTORTA I VISITA COVA SALTADORA 

 28 MARÇ, PASQÜETA, EIXIDA INFANTIL A LA MORERIA  

 29 MAIG, EIXIDA  AL BARRANC DELS HORTS (ARES)  

 18 JUNY, JORNADA MEMÒRIA HISTÒRICA: LES VEUS DEL PASSAT  

 25 SETEMBRE, IV TROBADA EXCURSIONISTA DEL MAESTRAT 

 3-4 DESEMBRE, FIRA DE NADAL LES COVES 

 

PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS D’ALTRES ENTITATS 2016 

 MAESTRAT VIU: 

o   Premis Maestrat Viu 2016 (21 maig, Traiguera) 

o    I Trobada Entitats del Maestrat (10 setembre, Xert) 

 JORNADES CULTURALS PLANA DE L’ARC: 

o   Reunió associacions culturals Plana de l’Arc (28 desembre 2015) 

o   Assistència XXI Jornades (21-23 octubre, Pobla Tornesa)  

 FIRA DE MUNTANYA DE LA SERRA:  

o Presentació de l’entitat i IV Trobada Excursionista del Maestrat (6 agost, 

la Serra)  

 

CANVIS COMUNICACIÓ: 

 NOU DISSENY REVISTA  

 NOVA WEB TOSSAL GROS 

 CREACIÓ FACEBOOK TOSSAL GROS (PÀGINA I GRUP) 

 

 

 

 

 



ESTAT DE COMPTES 2016  

 

 

 

PRESSUPOST PER A L’ANY 2017 

 

INGRESSOS DESPESES

CONCEPTE IMPORT CONCEPTE IMPORT

INGRESSOS PER SOCIS REVISTA ANY 2017 10.000,00€           CORREUS PER REVISTA 680,00€        

SUBVENCIÓ CAIXA RURAL 2017 600,00€                 REPARTIMENT REVISTA POBLE 700,00€        

SUBVENCIÓ ACADÈMIA VAL DE LA LLENGUA 400,00€                 FACTURES  IMPREMPTA IMPRESSIONA 8.000,00€    

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT 2017 600,00€                 QUOTA MAESTRAT VIU 20,00€          

ACTIVITATS CULTURALS 2016 2.200,00€    

11.600,00€           11.600,00€  


