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ENCETEM EL CAMI

L a pla9a Major és un espai urba entranyable que atresora
bona part del llegat cultural i historic de la ciutat: el cam
panar, la cocatedral de Santa Maria, el mercat, l'ajunta

ment. .. Tots els esdeveniments grans i menuts que han anat
reblint alllarg deIs segles la historia urbana de Castelló, romanen
endormiscats al bell mig del seu si. Rom podria dir que la pla9a
Major és, sens dubte, el cor de la ciutat; el bressol que acarona
amb el seu caliu el taranna profund deIs castellonencs.

Pero, la pla9a Major també és ellloc emblematic de trobada,
de coneixen9a y de festa, en el qual els castellonencs s'apleguen
deliberadament, any rere any, per retre testimoniatge de fidelitat
als seus orígens com a poble.

Ara, a les festes de la Magdalena de 1996, veu la llum a
Castelló una publicació de caire cultural i de festa, la qual hem
convingut a titular Plac;a Major, com a conseqüencia del sentit
íntim que aquesta pla9a té dins l'ambit social de la ciutat.

El fonament principal d'a
questa nova publicació no és un
altre que impulsar l'esperit comu
nicatiu de la Federació Colles de
Castelló en el món fester de que
forma parto 1 pensem que és un
bon moment perque, a hores d'ara,
no hi ha cap mitja de comunicació
específic que reculla aquesta idea
que, ben segur, enriquira i ens per
metra gaudir un ample i millor
coneixement de nosaltres mateixos
--com a coUectiu fes ter- i, per des
comptat, de tot Castelló.

Amb la revista Plac;a Major
encetem una aventura, en la qual
es troba implicada tota la societat
castellonenca, tots vosaltres i
nosaltres -festers i no festers- per
que som del parer que únicament
de l'acceptació i la col.laboració
mútua depen que aquest número
O, que ara teniu a les vostres
mans, tinga una llarga continui'tat
o que es quede simplement en un
projecte, en una declaració de
bones intencions.

Cal dir que fa bastant de
temps que teníem la idea d'aquesta
publicació, pero no podíem

llan9ar-Ia de cop i volta al carrer, ja que necessitava d'un període
més o menys llarg de reflexió per saber ben bé que és el que volí
em aconseguir amb ella. Finalment, ens hem decidit a traure-Ia al
carrer , encara que amb un cert dubte per la incertesa de la seua
acceptació que normalment acompanya a les publicacions nove
lles. Aixo no obstant, la iUusió per aconseguir que la nostra ciu
tat tinga una revista periodica de contingut cultural i de festa, ens
ha encoratjat a encetar aquest camí, que no ignorem que sera difí
cil pero que també sabem que pot ser profitós per a un millor
coneixement de la cultura del nostre poble, i per tant, creiem que
valla pena d'intentar-Io.

Posats en com sera la revista Plac;a Major, val a dir que les
seues característiques principals seran la periodicitat i el contingut.

Pel que fa a la periodicitat, la revista tindra incialment una
sortida quadrimestral, tot i que l'objectiu de la Federació Colles
de Castelló és, si s'escau, de reduir-la almenys a mensualitats en
un període no massa llunya; sent el seu format de setze pagines i
la impressió d'una tinta.

Pel que fa al contingut de Plac;a Major, aquesta incloura
opinions, entrevistes, historia, notícies del món de la festa, repor

tatges, medi ambient, literatura
-amb la secció "el racó de l'escrip
tor"-, poesia, gastronomia... i tot
allo que d'alguna manera puga
incloure's dins l'ambit cultural i
festiu que envolta la nostra ciutat.

La publicació no pretén, ni
de bon tros, ser un tancat, ja que
naix amb la intenció de ser un
espill de tot el poble de Castelló, i
aixo significa que el seu principal
objectiu és ser una revista plena
ment castellonenca, en la qual tot
hom té un espai en blanc per
poder dir la seua, per poder apor
tar idees, opinions i informació; és
a dir que tots estem convidats a
coUaborar-hi. 1 tot aixo, des de la
pluralitat lingüística i la llibertat
individual.

Des d'aquesta filosofia, desit
gem, finalment que acolliu amb
iUusió aquesta iniciativa i que la
feu ben vostra per tal de donar-li
una nova empenta al món cultural
i festiu de la nostra ciutat.

Joan Bta. Campos i Cruañes
Director de la revista Plac;a Major

Foto: Sucine
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1. Bé. en primer 110c la meua opinió és favorable, pero,
indubtablement, l'objectiu d'aquesta revista s'acomplira si s'a
consegueix la periodicitat, si es manté el compromís a que fa
referencia la pregunta. És important que una revista mantinga
la periodicitat, perque de no ser així perdria tota la seua essen
cia, i també cal que tinga un autentic contingut cultural i de
festa. Si l'aspecte festiu del nostre poble i de les nostres asso
ciacions és important, ho és més encara que aquesta revista
tinga un contingut cultural que servisca per a crear un poble
nou i millor.

2. Més que ser del pareixer que ens fa falta, el que sí que
he de corroborar és el fet que qualsevol inciciativa d'aquest
tipus és bona. És bona i és interessant. Tot el que siga informa
ció, tot a110 que siga dialeg i que emane d'aquestes publicacions
és important per aconseguir aquell aspecte de que parlavem
abans. Si volem crear un poble millor hem de treba11ar dur, i
qualsevol iniciativa que s'afegisca a aquest projecte em pareix
interessant.

3. Bé, la revista la farem, o la faran, les persones que tin
guen autentic interes i que tinguen ganes de col.laborar-hi.
Aquesta sera la línea que potser haura de dur la revista. Per altra
banda, agra'isc el comentari que m'heu fet abans sobre la plura
litat lingüística, d'idees i de participació que la revista preconit
za. En aquest camí qualsevol publicació és bona i és acceptada
per una persona com jo que hem crec Iliberal i democrata.

4. Bé, si estavem parlant d'aquelles coses bones que la

Opinions al voltant del
naixement de Pla~a Majar (1)

A mb la sortida al carrer d'aquest número Ode la revista Pla"a
Major, hem volgut demanar el seu parer a algunes persones
que tenen certes responsabilitats a nive11 del món cultural i

festiu de la nostra ciutat per saber que .n'opinaven de tot aixo, com
valoraven aquesta inciciativa i quins creien ells que eren els contin
guts mi110rs que aquesta nova revista podia oferir a la societat caste
11onenca. Les respostes que hem obtingut als nostres preguntats són
les que a continuació transcrivim.

1. Saber que Caste11ó de la Plana, dins de no res tindra una
revista periodica de contingut cultural i de festa, quina opinió us fa?

2. Sou del parer que a la nostra ciutat li cal un mitja de comu
nicació escrit de caire cultural i de festa? Per que?

3. Com voldríeu que fóra la revista i quins temes us agradaria
que tractés? N'hi ha algun d'especial?

4. Quina cosa ~ls diríeu als caste110nencs davant la sortida de
la revista Pla"a Major?

5. Voleu afegir res més?

Regidor de Cultura de I'Excm.
Ajuntament de Castelló

revista pot aportar a un projecte Miguel Angel Mulet Taló
de poble, dins d'un projecte
cultural i de festa, que hem de
demanar als castellonencs? que
participen, doncs, amb la seua
col.laboració; que participen
d'alguna manera: llegint-la,
difonent-la, dialogant... ajudant
a mantenir el debat donat el cas
que aquest es propose. 1, per
descomptat, subscrivint-s'hi.

5. Res més que no siga
congratular-me en la línea que
la iniciativa de la Federació
Colles de Castelló ha encetat
amb aquesta publicació, tot
aportant quelcom més a la nos
tra festa i a la nostra cultura
que, en definitiva, ha de ser una L-__---.:.

aportació a la nostra ciutat. 1, a
més a més, he de congratular-me perque aquesta inciciativa
duu aquests dos parametres, el de la pluralitat y el de la partici
pació, deIs quals m'heu parlat. Amb aquesta línea, estic segur
que els caste110nencs aconseguirem millorar el nostre poble.

J.B.C.C.
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J.B.C.C.

President de la Junta
de Festes de Castelló

Juan José Pérez Macián

1. És un motiu de
felicitació,donat que
la seua aparició con
tribuira a enriquir les
possibilitats d'infor
mació, d'opinió i,
molt especialment, les
festes de la nostra ciu
tato Seria importat que
tant la lectura com el
mitja en que aquestes
opinions s'expressen
foren acceptades pels
castellonencs.

2. Tot tenint en
compte que les festes -com a fenomen i com a expressió
cultural- assoleixen un resso important a la nostra ciutat,
estic segur que el fet de tenir una publicació d'aquest tipus
contribuira a millorar la bona relació entre la gent de la
festa, alhora que permetra coneixer aspectes i particulari
tats del món cultural a aquells castellonencs que no es tro
ben vinculats tan directament al fenomen social de la
festa.

3. En principi, la idea general que m'heu trasmés de la
revista em sembla encertada. Espere que el bon funciona
ment d'aquesta us permeta mantenir una periodicitat regu
lar del tiratge, ptrque una vegada assoliu aquesta cir
cumstancia, n'estic segur que la publicació anira creixent i
augmentant en contingut a través deIs suggeriments que
rebreu.

4. Les persones que han fet naixer la revista han posat
molta il.lusió en el projecte, tot l'esperit fester i, especial
ment el magdalenenc perque tinga un futur venturós. Ara,
els lectors han de dir la seua, tot interessant-se pels temes
que l'equip de redacció posara periodicament al seu abast,
els quals ben segurament valdra la pena llegir.

5. Voldria aprofitar l'ocasió que Pla~a Major m'ofe
reix per a desitjar -en nom de la Junta de Festes- que tots
els castellonencs siguen felic;os al llarg d'aquestes festes'
de la Magdalena, i també perque gaudisquen al maxim de
totes aquelles activitats que hem programat per a ells. El
fet de veurel's felic;os és, sens dubte, la major satisfacció
que pot rebre la Junta de Festes.

Reina de les Festes
Magdalena 1996

1. D'entrada és
una idea que em sem
bla molt bona i a mi
personalment, tenint
en compte el paper
que he de desenvolu
par aquest any dins
del context cultural
de la ciutat i, en
segon terme, com a
persona interessada
en la cultura del nos
tre poble.

2. Jo crec que sí,
perque donat que a la
nostra ciutat s'editen

llibrets i altres publicacions festeres solament durant les
festes de la Magdalena, el fet de tenir una revista periOdica
omplira un buit que es produla, ja que els actes culturals i
festius es fan tot l'any i no solament durant la setmana
magdalenenca.

3. M'agradaria que la revista reflectira les idees i els
projectes que penseu dur endavant i, també, que pugués
arribar al poble, de manera que fera participar a aquells
que no coneixen tan directament l'ample món cultural i
festiu de la nostra ciutat.

4. Que, d'entrada, que proven de llegir-Ia, que s'inte
ressen pel seu contingut. l, donat que és una revista que
naix amb una filosofia oberta i participativa, que cada u
diga allo que crega més interessant i més adient, i així afe
gira el seu granet d'arena a aquest projecte.

5. En primer lloc aprofite l'ocasió que m'ofereix
Pla~a Major per felicitar-vos de l'eixida al carrer de la
revista. l també m'agradaria fer una crida als castellonencs
perque, amb solidaritat i harmonia, ho passen d'allo més
bé durant les proximes festes magdalenenques.

Isabel Garcia Mañá

J.B.C.C.
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MEMORIA D'ACTIVITATS DE LA FEDERACIO COllES DE CASTEIlO
• PERÍODE 95-96 •

HIVERN
II Curs d'ensenyament de l'Escola de dol~aina i tfabalet.
IV Campionat intercolles de futbol sala. '
VII Campionat mundial de boli.
Creació de l'arxiu de la Federació Colles ,de C steJ.ló.

día 17 de mq.l'f
10 h. Final del Campionat mundial de boli, a l'andana del pas
seig de Ribalta.

Foto: Família Prades

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIO

Nom

Adre"a.

Comarca

...... Cognoms

................................................ núm ..

........................ Prov. Adm.

. Població ..

.................... c.P.
Telefon D.N.I. . Professió __ .

Es fa soci-subscriptor de la revista Pla~a Major per un període d',un any, prorrogable si no hi ha ordre
en contra, i per un import de:

Castelló, ciutat D 1.000 pessetes Fora vila D 1.300 pessetes

El pagament es fara per:

D Ingrés en aquest compte bancari: E.C.H. (sucursal 1.078), Avgda. del Rei En Jaume, 39, Signatura
12001 Castelló de la Plana, núm de compte 2410185817

D Domiciliació bancaria (1)

DUna altra modalitat que et siga més comoda __ .

a __ d

(1) Si feu servir el pagament per domiciliació bancaria, empleneu la butlleta següent i torneu-nos-la.

BUTLLETA DE DOMICILIACIÓ BANCARIA
Banc o caixa .

Agencia número

Adre"a

............................................................ Sucursal

.......... Població ............................... __ __.__ __ C.P __ .

Senyors,
Els demane que, a carrec del compte o llibreta d'estalvi que amb el número. . tinc oberta en aqueixa
entitat bancaria, atenguen els rebuts que els presentara la revista Pla"a Major (Federació Colles de Castelló) per l'import
de la subscripció anual de l'esmentada revista.

Signatura ..

Nom i cognoms .

Adre"a __ Població

a __ __ __ d

. C.P .

............ de 19
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