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COSTA O SERRALADA?
Escartegem algunes destinacions de viatge?
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3 FORMES DE PUJAR AL MONTGÓ
Coneixes la seua flora i fauna?

NOUS TIPUS DE TURISME

El turisme gastronòmic està molt estès a la Comunitat Valenciana...

LA NATURA VALENCIANA

Per molts segles de relax entre flora i fauna, en família.

8 CONSELLS A L'HORA DE VIATJAR
Sabies que pots guardar els mapes i utilitzar GPS
sense connexió a Internet?

Ens presentem...
Som la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Xàbia,

actualment a càrrec de Quico Moragues, i, des del Departament
de Normalització Lingüística, amb Doroteya Zareva com a
actual responsable d'aquest, engeguem el nostre nou projecte.

Recomanacions de lectura

Valora't és una revista completament en valencià creada amb

en valencià

l'objectiu de promoure l'ús del valencià en tots els sectors i

infantil i adults

temàtiques. A més, amb temes d'interés i actualitat, pretenem
entretenir al lector i donar-li l'oportunitat de crear la seua pròpia
opinió a partir de la informació que es proporciona.

Continguts
canal de Youtube

Aquesta revista és només una de les campanyes
llançades pel departament, però sens dubte una de
les més accessibles. Entre les quals trobeu, a la nostra
web i canal de Youtube, fitxes, vídeos, activitats
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culturals en valencià o sèries de material sobre un
tema determinat. Hem elegit aquest nom per
diversos motius:

Fa l'ullet als

A més, fa referència a un

valencianoparlants perquè

Us agraïm el vostre

'idioma valorat' pels seus anys
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Esperem que us agrade el nostre nou projecte, des del Departament de Normalització
estem molt interessats a crear noves oportunitats de comunicació en la nostra i vostra
llengua, el valencià. Si voleu aportar informació per a la revista, podeu posar-vos en
contacte pels següents mitjans:

www.ajxabia.com
Àrea de Normalització Lingüística
www.youtube.com
Normalització Lingüística Xàbia

2a planta - Casa de Cultura
96 579 43 44 - Plaça de Baix, 6
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Responsable:
Doroteya Zareva
doroteya.zareva@ajxabia.org

Quan parlem de destinacions per a anar
de vacances, hi ha moltes opinions
diferents sobre quina és la millor opció.
Sens dubte, les dues opcions que més es
valoren són si anar a la platja o a la
muntanya. Mai us ha passat que no us
poseu d'acord on anar? Nosaltres
pensem que qualsevol de les dos
possibilitats és una bona opció!

COSTA O
SERRALADA?
Si en canvi busquem aire fresc i pur, gaudir de
A la platja podem trobar aquella meravellosa
brisa marina, el sol en la seua més gran
esplendor i uns banys increïbles. A la costa és
fàcil millorar el nostre estat d'ànim i la nostra
forma de respirar; a més de tonificar el
músculs nadant i relaxar tot el cos vora mar.
La mar també té propietats terapèutiques per
a la pell, ajuda a curar l'osteoporosi, artritis i a
millorar el nostre sistema cardiovascular. En
definitiva, si el que cerquem és el descans i la
relaxació el podrem trobar prop de la mar, en
platges verges, desertes.

la boira del trenc d'alba i la rosada dels arbres,
la nostra destinació ideal és la muntanya.
Viatjar a la muntanya per uns dies suposa un
contacte amb la natura. Tocar un arbre,
caminar descalç per l'herba, prendre un bany
en les gelades aigües d'un riu, beure aigua
pura que brolla de les deus, menjar baies
silvestres. Són sensacions que no tenen preu!
Quant a la nostra salud, la muntanya també
ens aporta molts beneficis. El senderisme per
les rutes de les serralades ens ajuden a perdre
pes, tonificar els músculs i millorar el
metabolisme. La pell es rejoveneix i les
funcions cardíaques es regularitzen.

旅游

NOUS TIPUS
DE TURISME
TURISME VIRTUAL
El turisme és una de les indústries més
beneficiades per la era de les noves
tecnologies. Gràcies als avanços tecnològics és
possible conèixer un lloc sense necessitat
d'estar-hi. Tanmateix, és cert que amb les
imatges, fotos i vídeos sols és possible veure
allò que altres persones han considerat com el
més important.
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turisme virtual

"EL TURISTA VIRTUAL
PODRÀ ELEGIR CAP A
ON ANAR DINS DE LA
PLATAFORMA"
En els últims anys es parla de «turisme virtual»,
però què és? Es tracta d'una innovació
tecnològica que a través de sistemes
cibernètics, de forma virtual, que pretén que
l'usuari puga veure punts estratègics. El
«turista virtual» podrà elegir cap a on anar dins
de la plataforma i què veure en cada moment.
Fins i tot, podrà interactuar amb el guia i
l'entorn.

TURISME D'EXPERIÈNCIES

NOUS TIPUS
DE TURISME

Aquest tipus de turisme defensa que la clau
de tenir un bon viatge resideix a dissenyar
vivències irrepetibles que ens allunyen de la
vida quotidiana i crear així records de
sensacions que perduren en la nostra
memòria.
Això es pot aconseguir per mitjà
d'interaccions amb el lloc com ara la
música, la tematització, una decoració que
l'identifique, els olors i sabors, la
il·luminació... D'aquesta forma el visitant
arribarà a la conclusió de que és difícil
repetir aquesta experiència en un altre lloc i
es sentirà un privilegiat.

festival Holi, Índia

"SEMPRE ÉS INTERESSANT CONÈIXER NOUS
INGREDIENTS I COMPARAR NOVES FORMES DE
POTENCIAR LA MULTICULTURALITAT"
TURISME GASTRONÒMIC
La gastronomia sempre romandrà com a impulsora del turisme i el desenvolupament local, regional i
nacional.
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volar
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paella valenciana, mar Mediterrani
El turisme gastronòmic consisteix a conèixer i
experimentar els menjars típics d'un país o regió.
Els visitants poden ser amants o xefs interessats
en la història i la tradició gastronòmica local.
Destaca la cerca de productes locals que
permeten conèixer la cultura gastronòmica de la
regió. A més, sempre és interessant conèixer
nous ingredients i comparar noves formes de
potenciar la multiculturalitat.
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Montgó

PARC NATURAL DEL MASSÍS DEL MONTGÓ
Declarat Parc Natural en 1987, el

Altura màxima: 753m

massís del Montgó, situat en la

Orientació: Est-oest

comarca de la Marina Alta s'eleva

+ 650 espècies de flora

sobre les planes de Dénia, Ondara,

+ 150 espècies de

Gata de Gorgos i Xàbia.

vertebrats

FLORA

bordiol blanc

Ruta del Camí de Colònia – Cova del Camell

bruguerola

La ruta s'inicia a l'ermita del Pare
Pere i és una ruta lineal de
5,5km que arriba a la Cova del
Camell. La dificultat és baixa i el
desnivell màxim és de 104m. Es

card blanc del Montgó

pot realitzar a peu o en bicicleta.

fenoll marí

Cova del Camell

garrofera

Ermita del Pare Pere

i "contornà"

Xàbia

Ruta de Jesús Pobre – Camí de Colònia
La dificultat d'aquesta ruta és mitjana i
el desnivell és de 230m. Té una

Racó del Bou

longitud de 6,5km en una direcció i
comença a Jesús Pobre. Es pot
contemplar una magnífica vista cap al
vessant sud del Montgó i passar per la

Penya de l'Àguila

penya de l'Àguila i el tossal del Serrallo.

bogamarí

corba marina emplomallada

falcó pelegrí

FAUNA
gat mesquer

tomàquet de mar

Ruta del Camí de Colònia – Creueta
Aquesta ruta també comença a l'ermita del
Cim del Montgó

Pare Pere, té una longitud lineal de 5km en
una direcció i un desnivell de 583m. Es tracta
d'una opció per a persones amb experiència

Cova de l'aigua

en senderisme. En el punt final d'aquesta
ruta, la Creueta, ens trobarem a 694m sobre
el nivell del mar.

NATURA?

Paratges naturals
de la
Comunitat Valenciana

Ideal per a practicar activitats
en família...

EMBASSAMENT DEL REGAJO I LA VIA VERDA DELS ULLS NEGRES
A una hora de València capital, al terme municipal de Xèrica, a
la comarca de l'Alt Palància (Castelló) trobem l'embassament
del Regajo, la Via verda dels Ulls Negres, el riu Palància i el salt
de la Nòvia.

Aquest agradable paratge natural permet
gaudir d'un dia en família, practicar
senderisme, rutes en bicicleta de muntanya i

Salt de la Nòvia

equitació. A més, és possible realitzar escalada
i esports aquàtics com el descens del riu
Palància en piragua o la pesca, amb el permís
escaient.

Embassament del Regajo

RUTA DELS MOLINS D'ALBORAIG
Per relaxar-se vora l'aigua...

La història d'Alboraig es veu reflectida en aquesta ruta
dels molins d'aigua. Els antics molins, assuts, petites
cascades i un bosc de ribera, sendes precioses, un àrea
recreativa i els antics murs de pedra són sols algunes de
les coses que es poden apreciar en aquest recorregut
pel riu Bunyol i el Toll Blau.
Es tracta d'un passeig que pot fer-se a peu, en bicicleta o fins i tot amb xiquets menuts. Amanit
amb el cant d'infinitat d'aus i el curs de l'aigua transparent vorejat de la rica i variada vegetació de
la ribera. D'això es tracta, de gaudir d'aquesta simfonia de colors, aromes i sensacions passejant en
calma.

NATURA?

Delimita al nord amb el camí del Rebollar a Setaigües i al sud amb els paratges naturals de
Tabarla, a l'est del terme municipal de Bunyol i a l'oest amb Requena.
Quant a la vegetació, aquest lloc és representat per

un ecosistema forestal. Es pot apreciar un bosc dens
on abunda la pineda de sotabosc de matoll
mediterrani formada per llentiscles i garrics. Les
blades, el cirer d'arboç i els boscos de freixes estan
molt visibles als ecosistemes de ribera. També es
poden distingir diverses varietats d'alzines, càdecs i
freixes de flor.
En la seua fauna destaca la presència d'ocells de
rapinya com l'àguila perdiguera i carnívors com la
fagina o el teixó. Trobem també espècies protegides
com la granota i el gripau comuns, el fardatxo
ocel·lat i la serp verda, també anomenada colobra
bastarda.

Flora i fauna, formidables.

PARC NATURAL MUNICIPAL
DEL VILLINGORDO

SAVINAR DE LES BLANQUES DE SANT MIQUEL
Al terme municipal de la pobla de Sant Miquel, de
la comarca del Racó d'Ademús, es troba un paratge
únic i espectacular, reflex de la nostra història. Els
bosc centenari de Les Blanques, una microreserva
que es compon d'un grup de savines turíferes amb
exemplars que han complit segles.

Pels segles dels segles,

Sant Miquel.

La singularitat d'aquest lloc resideix a la excel·lent conservació dels anomenats fòssils vivents. Aquest
nom fa referència a les savines que, datades per experts en la matèria, poden arribar a tindre entre 1500
i 2000 anys de vida. En 2007, després d'un important treball per part dels habitants del municipi, més
de 6000 hectàrees van ser declarades Parc Natural de la Pobla de Sant Miquel.

valenciana, naturalment!
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CONSELLS A
L'HORA DE VIATJAR

01

Si viatges fora del teu país,
porta sempre un present del
teu lloc d'origen.
Comparteix cultura!

Escaneja els teus documents
importants abans del viatge. En el cas
de que els perdes o extravies, els
tindràs als teus dispositius.

03

02

No busques allò famós,
busca el que t'agrade de
cada lloc on vas.

Busca entaular una conversació
amb la gent que et trobes, poden
ajudar-te amb alguna necessitat
que tingues o contar-te curiositats
sobre les seues tradicions.

04

Per a utilitzar Google Maps offline, has
d'escriure «ok maps» per a guardar l'àrea
visible i poder accedir quan no tingues
connexió a Internet.

06

Quan viatges en avió, asseu-te en
la una fila prop de l'ala, sentiràs
menys les turbulències.

Tots fem fotos, és cert. Però, has
tractar de capturar en la teua ment
l'olor, la il·luminació o els sons del
lloc que més t'agrade?

08

05

07

Posa el teu mòbil en «mode avió» per a
estalviar bateria o carregar-lo més ràpid.
Compte! No rebràs les telefonades en
aquest mode!

V·VRCAcoanbsLpue#tlrGOiASRT·CRAondòciN'mTOeltMsIA

Programació cultural
en valencià
Febrer
1

8

Pluja de Contes: Rapunzel
17:30h - Contacontes en valencià a la
Sala Infantil de la Biblioteca Municipal.
Entrada gratuïta.
La Mar de Contes: 5 setmanes en globus
17:30h - Contacontes en valencià a la

El fabulós viatge de
Christian Andersen

Biblioteca de Duanes de la Mar.

17:30h - Teatre infantil en valencià

Entrada gratuïta.

a la Casa de Cultura.
Entrada 3€.

"Contem històries de dones d'ací"

15

2

Teatre infantil:

Cinema en valencià: La pell

de Rosa Roig i Manola Roig

freda

19.30h - Presentació de llibre en

17:30h - Cinema en valencià al

valencià a la Casa de Cultura.

Cinema Jayán, Duanes de la

Entrada gratuïta.

Mar.
Entrada gratuïta.

N.2

març 2019

16

Nits de teatre: Instrucciones de uso / instruccions d'ús
20h - Teatre d'adults
en valencià
a la Casa de Cultura.
Entrada 5€.

"Diània Terra Nostra" de Just I. Sellés
20h - Presentació de llibre en valencià al
Museu Soler Blasco.
Entrada gratuïta.

www.ajxabia.com
Àrea de Normalització Lingüística
www.youtube.com
Normalització Lingüística Xàbia
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