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ARA FA UNA ANY UNA COMISSIÓ GESTORA iniciava les accions per a crear l’Associació Cultural l’Argivello
de Xodos. Ho va anunciar públicament en el número zero d’aquest mateix butlletí, demanant
la màxima implicació de tots i totes en aquest projecte i convocant una assemblea constituent

la qual: va aprovar els estatuts, va encetar el procés d’incorporació de socis i va nombrar una Junta
Directiva. En uns mesos l’associació estigué legalment constituïda i va començar les seues activitats.
Una de les primeres fou reunir-se amb els directors del Parc Natural de Penyagolosa i del Monument
Natural del Camí dels Pelegrins per a demanar-los:

• la restauració del camí empedrat que baixa del poble a la Vega,
• l’adequació funcional i estètica del racó de la punta de la carretera on estaven els contenidors de

recollida de paper i vidre,
• i la millora de l’últim tram del camí a Sant Cristòfol, dotant-lo de pedrissos per descansar i es-

perem que també d’ombres, que possibiliten un millor aprofitament d’aquest espai el qual, per
les seues magnífiques vistes panoràmiques, fa d’elevat mirador del poble.

Juntament amb l’Associació Grèvol, ens vam reunir amb la direcció de les obres d’eixamplament
de la carretera per a fer-los diversos suggeriments i aportar solucions que pogueren mitigar l’impacte
destructiu en les parets de pedra seca i en els camins i assegadors existents en aquest trajecte i que es
veien afectades per l’obra, insistint en el seu valor com elements del nostre patrimoni cultural.

De l’activitat d’elaboració tradicional de pa al poble i la participació en la Mostra de l’Alcalatén a
Benafigos teniu complida informació al llibret de Festes 2009. L’exposició fotogràfica «Sortilegi de
masos i gents» de Carles Garcia, realitzada en Setmana Santa, responia a la voluntat decidida de dotar-
nos d’una programació anual d’exposicions artístiques de qualitat. Val a dir que l’Ajuntament ens ha
ajudat recomponent el saló de plens com a sala d’exposicions, que fa aquesta funció amb prou dignitat
com podreu veure si visiteu durant els dies de festes l’obra fotogràfica de l’autor Paco Martí que s’ex-
posarà a la mateixa sala.

De la programació prevista ens queda per fer: el diumenge de festes un concert a l’església de la
Banda Musical Santa Cecília d’Atzeneta, que voldríem institucionalitzar; acabades les festes, diven-
dres i dissabte es projectaran dues pel·lícules de cinema i un astrònom ens farà un observatori per a
ensenyar-nos a grans i menuts a distingir les constel·lacions en mig dels milers d’estrelles que qualse-
vol nit cobreixen el cel ras xodenc.

Hem sol·licitat de l’Ajuntament que ens permeta utilitzar com a seu de l’associació la sala annexa
a l’edifici consistorial, a la qual s’accedeix també pel carrer del Portal, i facilitar així la participació
dels socis i l’atenció al públic en general.

Aquestes activitats les han fetes possibles els socis, no deixeu d’afiliar-vos els que encara no ho sou.
Per últim, confiem que seran del vostre interès els articles seleccionats en aquest butlletí número 1.
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