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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 informant-los de les activitats realitzades 
i dels nous projectes, esperant, sempre, que siguen del seu interès. 

González Palomera 

NOU HORARI D'HIVERN: 
DE DIMARTS A DISSABTE DE 10:00 A 

18:00 HORES. 
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L’Alcúdia Cultural 
F U N D A C I Ó   L ’ A L C Ú D I A  

ANIVERSARI DE LA TROBALLA DE LA DAMA D’ELX 

El passat 4 d'agost vam celebrar l'aniver-
sari de la troballa de la Dama d'Elx, un 
any més els il·licitans ens van acompa-
nyar en aquest commemoratiu dia, així 
com la Reial Ordre de la Dama d'Elx i l'A-
juntament d’Elx, amb el seu tradicional 
lliurament de flors a la Dama, després del 
qual van visitar les noves excavacions i el 
museu. 

Els recordem que el passat mes de juliol inauguràrem l'exposició de pintura de 
l'artista multidisciplinari Reiner Izquierdo “RESTES DE CIUTAT”, a través de la 
qual ens mostra la seua visió, en alguns casos abstracta, en uns altres figurativa, 
dels somnis trencats. 

 
L'exposició continua oberta al públic en el Centre d'Interpretació en horari del 
Parc, de dimarts a dissabte de 10:00 a 18:00 hores. 

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

DIA MUNDIAL DEL TURISME 

Enguany, el lema del Dia Mundial del 
Turisme (DMT) és “Turisme i Trans-
formació Digital”. 

 Gràcies als avanços digitals, el sec-
tor turístic pot contribuir a l'assoli-
ment d'importants objectius de 
desenvolupament com, entre uns al-
tres, el foment de la iniciativa em-
presarial i de la inclusió, l'apodera-
ment de la comunitat local i l'eficàcia 
en la gestió dels recursos. El DMT 
d'enguany ens ajudarà a descobrir 
les noves oportunitats que brinden 
al turisme els avanços tecnològics, 
entre els quals cal esmentar la in-
tel·ligència de dades, la intel·ligència 
artificial i les plataformes digitals. 

Amb motiu d'aquest dia, férem en l’Al-
cúdia una visita virtual a les Termes 
Orientals, gràcies a Patrimoni Virtual 
de la Universitat d'Alacant, que ens va 
permetre gaudir d'una experiència ex-
traordinària a través de la qual els nos-
tres visitants van poder endinsar-se en 
el recinte termal com si d'un viatge en 
el temps es tractara.  
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L’Alcúdia Cultural 
F U N D A C I Ó   L ’ A L C Ú D I A  

INTERNACTIONAL WORKSHOP 

Durant els dies 26 a 28 de setem-
bre, els nostres responsables de 
les Àrees d'Arqueologia i Catalo-
gació, Mercedes Tendero i Ana 
Ronda, han participat en l'Inter-
national Workshop El lloc de les 
coses: l'Alta Edat mitjana en con-
text (segles VII-X), que tingué lloc 
en l'Aula Magna de la Universitat 
d'Alacant. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest projecte, en el qual parti-
cipen les nostres arqueòlogues, 
dirigit per Sonia Gutiérrez i Caro-
lina Doménech en el marc d'un 
I+C*I finançat pel Ministeri d'Eco-
nomia i Competitivitat dins del 
Programa Estatal de Foment de la 
Recerca Científica i Tècnica d'Ex-
cel·lència, sorgeix del convenci-
ment que la materialitat d'un es-
pai, sovint amb carència de terce-
ra dimensió, no és aprehensible 
sense atendre a les “coses” que 
conté, explicant el per què es 
conserven o desapareixen, com 
s'associen, s'usen o abandonen. 

Mercedes i Ana van exposar l'anà-
lisi de tres casos diferents de l’Al-
cúdia a partir dels resultats de les 
excavacions del front occidental 
del jaciment, mentre que el front 
oriental (Projecte Domus) va ser 
presentat per Sonia Gutiérrez, Ju-
lia Sarabia i Victoria Amorós. El 
títol de la conferència va ser: 
“L’Alcúdia d’Elx: contextos, resi-
d u a l i t a t  i  r eu t i l i t z a c i ó” 
L'estudi de contextos materials 
fiables i les seues claus formati-
ves pot obrir la porta a compren-
dre la cultura material descontex-
tualizada permetent definir pa-
trons de consum a partir de la 
composició o restitució dels aixo-
vars. L'espacialitat material dels 
objectes i la correcta lectura es-
tratigràfica, són les claus per a 
abordar aquests estudis arqueolò-
gics.  
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