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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 

 

 
Iniciem aquest número del butlletí amb informació de les activitats 

realitzades durant el mes d'abril i dels nous projectes, i esperem, sem-
pre, que siguen del vostre interès.  

González Palomera 
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F U N D A C I Ó   L ’ A L C Ú D I A  

     PROJECTES 

Ja tenim en marxa la segona campanya d'excavacions en el jaciment de l'Alcúdia, 

antiga ciutat d'Illici impulsada per la Universitat d'Alacant, a la qual van destinats 

45.000 euros d'ajudes per a la realització de projectes d’investigació arqueològica. 

Hi continuen i avancen els quatre projectes de l'any passat: Projecte Domus-

L'Alcúdia: viure en Illici (fase II), liderat per Sonia Gutiérrez Lloret; l’anomenat Ar-

queologia i Socialització del Coneixement a L'Alcúdia d'Elx; Les Termes Orientals i 

Àrees Circumdants (ASTERO), amb Jaime Molina Vidal al capdavant i, finalment, el 

que porta per títol Dames i Herois. Després de la Illici Ibèrica, de José Uroz Sáez.  

El Vicerectorat d’Investigació i Trans-
ferència de Coneixement renova la 
seua ferma aposta per la revitalitza-
ció de les investigacions en aquest 
actiu arqueològic únic a Espanya. A 
les excavacions se suma el projecte 
de Caracterització de mostres de 
l'Alcúdia mitjançant tècniques no 
destructives. Ceràmiques i pintures, 
de l'investigador Antonio Sánchez 
Sánchez, que continua l'estudi iniciat 
per la professora Juana Jordà i que 
trasllada l'anàlisi i els contrastos de 
les restes ceràmiques oposades en el 
jaciment als laboratoris del campus.  

Els magnífics resultats obtinguts en la campanya de 2017 inciten els tres catedràtics 
d'Arqueologia i responsables de les excavacions a continuar treballant a l'Alcúdia. 
Entre les troballes destaca la feta pel Projecte ASTERO, en el qual treballa el grup 
d’investigació Patrimoni Virtual de la Universitat d'Alacant. Noves excavacions en el 
sector oriental de l'Alcúdia d'Elx han permès delimitar el complex termal i la com-
prensió de les fases i les funcions, la localització de l'entrada principal de les termes 
pel costat occidental i l’excavació de part del carrer que hi donava accés. En la ma-
teixa porta es descobria part de la paret despresa amb grafits que presenten noms 
personals.  
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  PROJECTES 

A més, s'ha trobat el vertader nucli 
termal en el sector oriental en el 
qual van poder excavar el frigidari 
(sala freda) i part d'una sala calefac-
tada pavimentada amb un magnífic 
m o s a i c  p o l i c r o m  f i g u r a t .  
 
És una ampliació de les termes amb 
noves sales més grans i luxoses que 
s'han pogut datar en l'últim quart 
del segle I dC, la qual cosa indica un 
creixement de la població i de la im-
portància de la ciutat romana.  

 
En el projecte liderat per Sonia Gutiérrez, els treballs es van centrar en l'es-
pai comprès entre dos domus (cases aristocràtiques romanes) al nord-oest de 
l'Alcúdia on van aparèixer restes de nous habitatges, i allò que és molt nou a 
l'Alcúdia, s'han documentat les fases més recents de la seua història, «quan 
va ser un important bisbat bizantí i visigot, i s’ha pogut reconèixer per pri-
mera vegada indicis de la primerenca ocupació musulmana»  
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 PROJECTES 

El projecte Dames i Herois. Després de la 
Illici Ibèrica. Projecte L'Alcúdia: investiga-
ció arqueològica interdisciplinària en el 
sector 11, focalitzat en el mateix lloc on 
va aparèixer la Dama d'Elx l’any 1897, ini-
cia la segona fase d'excavació en el jaci-
ment amb la finalitat de determinar el 
context en el qual va ser trobat el bust 
iber; la campanya s’allargarà fins al maig 
per a tractar de reconstruir el trencaclos-
ques històric. 
“Estem més prop de conèixer el context 
en el qual va aparèixer la Dama d'Elx”, 
paraules del professor d'Història Antiga 
de la Universitat de Murcia Héctor Uroz, 
qui forma part del projecte Dames i He-
rois. Després de la Illici Ibèrica. 
Els investigadors que excaven ara en el 
terreny en el qual va ser trobada la Dama 
tenen clar l'origen funerari del bust. No 
obstant això, afirmen que falta conèixer 
què va ser l'Alcúdia Ibèrica, quin tipus de 
ciutat, i amb aquesta nova campanya pre-
tenen donar resposta a aquest tipus de 
qüestions.  

   DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS 

Us informem que el pròxim 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus, que enguany 
girarà entorn del tema Museus hiperconnectats: enfocaments nous, públics nous. 
  
En un món cada vegada més connectat, resulta impossible entendre el paper dels museus 
sense tenir en compte totes les connexions que aquests estableixen. Són part inherent de 
les comunitats locals, del paisatge cultural i de l’entorn natural.  
 
Per això, juntament amb la resta de museus de la ciutat d'Elx, hem organitzat jornades de 
portes obertes els dies 18, 19 i 20 de maig amb diferents activitats en cadascun dels mu-
seus. La programació la tindrem disponible en breu en la nostra pàgina web, però de mo-
ment us podem avançar algunes de les que tindran lloc a L'Alcúdia, com són la visita guia-
da al parc arqueològic el dissabte 19 de maig a partir de les 11 hores i els tallers de manu-
alitats per als més xicotets. A més, el diumenge 20 de maig Ángel Castany realitzarà una 
visita guiada a l’exposició Amnesis: Passat vs. Present, a les 12 hores, en el Centre d'Inter-
pretació de L'Alcúdia.  
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V CURS D’ARQUEOLOGIA PRÀCTICA 

És un plaer anunciar-vos que ja està programat el V Curs d'Arqueologia Pràctica per a la 

primera quinzena del pròxim mes de juliol. 

La informació és la següent: 

El curs proporciona una formació bàsica en l'ús dels instruments metodològics i en el 

coneixement de les principals estratègies d'intervenció en el treball de camp i la investi-

gació arqueològica. Consta d'una part pràctica en sessions matinals en el jaciment de 

l'Alcúdia d'Elx, on es duen a terme tasques d'excavació, prospecció, documentació i cata-

logació del registre arqueològic, i una part teòrica que consisteix en xarrades sobre te-

mes d’investigació impartides per especialistes seguides d'un temps de debat. 

 

- Preu. Estudiants, PDI/PAS UA, alumniUA i persones aturades: 125 euros. General: 150 

euros. 

- Lloc: Fundació Universitària L'Alcúdia d’Investigació Arqueològica  

- Partida d'Atzavares Baix. Polígon I, núm. 138. 03290 Elx 

- Requisits per a l'obtenció del diploma o certificat: assistència a totes les sessions pràc-

tiques i teòriques. Redacció d'una memòria final que continga una valoració global de 

les conferències i una reflexió sobre les competències adquirides. 

- Llengua vehicular: castellà i valencià. 

- Manutenció (esmorzar dinar) de l’alumnat i professorat inclosa en el preu de la matrí-

cula. L’alumnat  han d'anar i venir al jaciment pel seu compte durant els deu dies que 

dura el curs. 

- Dates previstes: primera quinzena de juliol del 2018. 

- Recursos: excavació de les termes occidentals (època romana), instal·lacions del Centre 

d'Interpretació i Museu de l'Alcúdia. 

 

Per a més informació, a partir del mes de maig podeu consultar la pàgina web de la Uni-

versitat d'Alacant (Cursos d'Estiu Rafael Altamira: V Curs d'Arqueologia Pràctica). 
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FUNDACIÓ  L’ALCÚDIA 

Carretera de Dolores Km 1´5, ELCHE, 03290,  

Atención al público 966 61 15 06  
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