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POTSER MOLTS DE VOSALTRES en veure dins del llibre de festes aquest butlletí d’u-
na associació cultural xodenca us haureu preguntat d’on ha eixit aquesta asso-
ciació i qui són els seus integrants o també, amb quina finalitat es crea. Bé, es

tracta de preguntes raonables que tenen la seua resposta. La idea va sorgir en una de
les reunions de la Comissió de Festes la qual, encara que constituïda per a organit-
zar i fer-se càrrec de les festes d’agost, en la pràctica és requerida per a diversos actes
culturals o festius que s’esdevenen al llarg de l’any, com ara l’aniversari de la Carta
Pobla, actes de Setmana Santa, sant Antoni, Cap d’Any, caps de setmana festius, etc.
Si hi haguera una associació constituïda específicament per a l’activitat cultural po-
dria fer-se càrrec d’aquests i molts altres actes de manera més apropiada i en ella po-
drien participar moltes més persones que s’estimen el poble encara que no siguen
membres d’aquesta comissió festera.

Una associació així conformada podrà programar activitats culturals i festives al
llarg de l’any que ens serviran també per promocionar el poble i ens donaran l’excu-
sa per trobar-nos ací en unes altres ocasions a més a més de les festes d’estiu. 

Així, l’Associació Cultural l’Arxivello naix per a planificar i desenvolupar activitats
culturals, mediambientals, esportives, lúdiques, d’oci i d’esbargiment, promoure ac-
tivitats orientades a la conservació, restauració i dignificació del patrimoni cultural i
arquitectònic de Xodos i posar en valor tant la seua història escrita com l’oral, etc. El
butlletí que teniu a les mans pretén ser una petita mostra del tipus d’activitats a les
quals ens referim.

És clar que una volta creada l’Associació regirà la seua vida i la seua activitat de
forma absolutament autònoma d’aquesta o de qualsevol altra comissió de festes futu-
ra, amb les quals no hi ha dubte que col·laborarà estretament, però des del mutu res-
pecte a la independència de cadascuna d’aquestes dues institucions locals.

Per últim, haureu vist com aquest butlletí ve marcat amb el número 0, amb aquest
senyal els promotors volem deixar ben clar que l’Associació encara està per fer-se i po-
drà publicar el número 1 quan tots els qui vulgueu formar-ne part us hàgeu inscrit i
en assemblea hàgeu decidit la seua línia d’actuació, elegit la seua junta directiva, de-
batut el seu programa d’activitats, etc. L’Associació l’Arxivello està oberta a tothom
que vulga contribuir a la promoció del patrimoni i de la vida cultural xodenques. Us
esperem a la primera assemblea de llançament de l’Associació que es celebrarà al lo-
cal dels majors el diumenge 10 d’agost.
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