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L’Alcúdia Cultural 
F U N D A C I Ó   L ’ A L C Ú D I A  

EL NOSTRE BUTLLETÍ 

Encetem aquest número del butlletí donant la benvinguda al nou any, 
en el qual tindrem nous projectes i activitats de les quals us continua-
rem informant i convidant-vos a venir a visitar-nos i a compartir-les amb 
nosaltres.  
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F U N D A C I Ó   L ’ A L C Ú D I A  

     VI  CINEFÒRUM  

  
El pròxim 12 de febrer comença un nou cicle de projeccions del VI Cinefòrum 
l’Alcúdia, coordinat per Diego Peña, gerent de la Fundació L’Alcúdia, i Alejandro 
Ramos, director. 
Les sessions tindran lloc els dilluns a les 16.30 hores al Centre d’Interpretació. 
Cada una de les sessions estarà precedida per una presentació per part d’un ex-
pert i després de la projecció hi haurà una taula redona amb la participació del 
públic. 
Seran cinc sessions d’entre les quals destaquem dos episodis de la coneguda sè-

rie de televisió El ministerio del tiempo, per a la qual comptarem amb el seu crea-

dor, Javier Olivares, que ens desvelarà tots els dubtes i misteris que, després de 

veure-la, ens queden per resoldre. 
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     VI  CINEFÒRUM  

El ministerio del tiempo és una sèrie de televisió de gènere fantàstic i ficció 
històrica creada pels germans Pablo i Javier Olivares i produïda per Onza 
Partners i Cliffhanger per a la primera cadena de la televisió espanyola. 
Està protagonitzada per Nacho Fresneda, Cayetana Guillén Cuervo, Hugo 
Silva, Juan Gea, Francesca Pinyó i Jaime Blanch. L’argument gira entorn 
dels viatges a través del temps. Es tracta d’una institució governamental 
que té com a objectiu detectar i impedir que qualsevol intrús del passat 
arribe al nostre present, o viceversa, amb la finalitat de canviar la història 
en benefici propi. La crítica ha sigut positiva per a la majoria de la premsa, 
que l’ha qualificada com a apassionant, entretinguda, original, valenta i 
intel·ligent.  
A més d’aquesta novetat, com és la projecció de dos episodis d’una sèrie, 
la programació del VI Cinefòrum compta amb tres pel·lícules que també 
faran parlar molt en els debats corresponents. 
 
Programació detallada 
12 de febrer 
Indiana Jones y la última cruzada. Steven Spielberg, 1989. 127 minuts. 
Comentari de Javier Martínez-Pinna. Professor d’Història. 
19 de febrer 
1898: Los últimos de Filipinas. Salvador Calvo, 2016. 129 minuts. 
Comentari d’Alejandro Ramos Molina. Fundació L’Alcúdia. 
26 de febrer 
El ministerio del tiempo. Capítol 9: «Tiempo de leyenda». Marc Vigil, 
2016. 72 minuts. 
Comentari de Sonia Gutiérrez Lloret. UA. 
5 de març 
El ministerio del tiempo. Capítol 21: «Cambio de tiempo». Marc Vi-
gil, 2016. 75 minuts. 
Comentari de Javier Olivares, creador de la sèrie. 
12 de març 
La última noche de Boris Grushenko. Woody Allen, 1975. 82 minuts. 
Comentari de Diego Peña. Fundació L’Alcúdia. 
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PRÀCTIQUES D’ARQUEOLOGIA  

Comencem l’any amb la presència al 
laboratori d’Arqueologia de nous 
alumnes de la Universitat d’Alacant 
que estaran amb nosaltres durant uns 
mesos per a fer pràctiques acadèmi-
ques. Al laboratori aprenen o perfecci-
onen els seus coneixements sobre els 
mètodes d’inventari, catalogació, di-
buix arqueològic o fotografia, en ses-
sions adaptades al seu nivell d’apre-
nentatge i orientats per les nostres 
tècniques Ana María Ronda i Merce-
des Tendero  

Els treballs que desenvolupen s’adre-
cen a l’estudi d’un important nombre 
de peces recuperades en les recents 
excavacions dutes a terme al sector 
5B, més conegut com a termes occi-
dentals.  
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EXPOSICIONS  

Us recordem que l’exposició de pin-
tura sobre metall, inaugurada el 15 
de desembre de 2017, amb el títol 
«Rodete. The Spiral Path», de l’artis-
ta multidisciplinària Pilar Vivent, 
continuarà oberta al públic a les 
nostres instal·lacions del Centre 
d’Interpretació fins al 5 de març. 
 
La podeu visitar en horari d’obertu-
ra del Parc Arqueològic.  



 8 

 

L’Alcúdia Cultural 
F U N D A C I Ó   L ’ A L C Ú D I A  

 

PROJECTES  

El projecte Domus l’Alcúdia II reprendrà els treballs a mitjan febrer, segons el 
cronograma previst. 
La primera campanya d’excavació al sector 4F ha comportat l’inici d’una de les 

línies de foment de la recerca a l’Alcúdia dins del Projecte Domus: «Viure a Ili-

ci», el qual s’emmarca dins d’un pla general de recerca d’acord amb el regla-

ment que regula les actuacions arqueològiques a la Comunitat Valenciana.  

Els treballs se centren en un 
sector comprès entre les do-
mus 3F i 5F (el conegut com a 
sector 4F) que té uns 30 m de 
llarg, amb sentit nord-sud, 
per 25 m d’ample en sentit 
est-oest. 
Aquest sector conserva una 

de les seqüències estratigràfi-

ques més àmplies del centre 

urbà, i ha proporcionat ni-

vells altmedievals que perme-

trien explicar l’abandó del 

lloc en el context de la isla-

mització i del pacte de Teo-

domir.  

El propòsit general del projecte se centra en la comprensió del sector nord-

oriental de la ciutat, incloent-hi les antigues excavacions, amb vista a una futu-

ra posada en valor que integre la nova zona que proposem excavar en el cir-

cuit museogràfic que en l’actualitat mostra dos habitatges descontextualitzats 

i no fàcilment comprensibles. 
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