
   

 

Número 48 

20/12/2018 



 2 

 

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

EL NOSTRE BUTLLETÍ 

 

Iniciem aquest exemplar del butlletí amb la informació de les activitats fe-

tes i els nous projectes, i esperem sempre que siguen del vostre interès. 

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

HOMENATGE A RICARDO OLMOS  

Entre els dies 31 de novembre i 1 de desembre ha tingut lloc a Elda la divuitena 
edició del Seminari d'Arqueologia i Història que organitza el Museu Arqueològic 
en aquesta ciutat. La Fundació Universitària L'Alcúdia no ha volgut faltar a la cita 
ja que enguany s'homenatjava l'investigador Dr. Ricardo Olmos Romera.  
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F U N D A C I Ó   L ’ A L C Ú D I A  

HOMENATGE A RICARDO OLMOS  

 

La relació d'aquest arqueòleg del CSIC 
amb la Fundació data de 1999, moment 
en què es va incorporar com a membre 
del patronat. La seua relació científica 
amb L'Alcudia ha sigut intensa i fructífe-
ra, ja que gran part dels seus estudis, 
com a gran especialista en ceràmica ibè-
rica i també de la Dama, s'han basat en 
moltes de les ceràmiques i els materials 
que s'exposen després de les nostres vi-
trines, que ha difós dins i fora de les 
nostres fronteres.  

L'ALCUDIA S'HA SUMAT A L'HOMENATGE A RICARDO OLMOS  

La Fundació va participar en l'homenatge de la mà de la responsable de l'Àrea de 
Catalogació, la doctora Ana Ronda, que va tancar el Seminari amb la comunicació 
"La ceràmica local il·licitana sota el signe d'August". Es va analitzar la naturalesa 
de les ceràmiques i altres objectes de culte que conté el museu al·lusius a l'època 
de la fundació colonial duta a terme pel primer emperador, com el got de "La balla-
rina" o el "Cantharus d'Illici". 
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F U N D A C I Ó   L ’ A L C Ú D I A  

IV CONGRÉS DE CRISTIANISME. TARRACO BIENNAL  

 

La quarta edició del Congrés Internacional Tarraco Biennal ha comptat de nou amb 
la participació de la Fundació L’Alcúdia. 
  
Aquesta és la tercera ocasió en la qual les nostres arqueòlogues Mercedes i Ana 
participen en el congrés internacional que cada dos anys se celebra en la ciutat de 
Tarragona, ja que van estar també presents en el celebrat per a commemorar el bi-
mil·lenari de la mort d'August i en el dedicat a la glòria del circ romà.  
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F U N D A C I Ó   L ’ A L C Ú D I A  

IV CONGRÉS DE CRISTIANISME. TARRACO BIENNAL   

 

El congrés va tenir lloc entre els dies 21 i 24 de novembre, i comptà amb un ata-
peït programa amb duplicitat de seus en les quals la Fundació va estar represen-
tada el dia 23 en l'Aula Magna del Campus de la Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona, amb la ponència titulada «Illici. De la pervivència tardorromana a la 
conquesta visigoda (s. IV-VI). Origen i evolució de la seu episcopal il·licitana”, 
defensada per la responsable de l'àrea d'Arqueologia, Mercedes Tendero, i per 
Robert Lorenzo, investigador afí a la Fundació especialitzat en la tardoantiguitat 
il·licitana.  

 

La temàtica d'enguany ha girat entorn del cristianisme i al món antic, matèries 
que han enllaçat Tarraco Biennal amb les tradicionals reunions sobre arqueologia 
cristiana hispànica que celebren enguany la seua setena edició, i en les quals Illici 
sempre va estar present. 
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F U N D A C I Ó   L ’ A L C Ú D I A  

ELS DILLUNS AMB L'ALCUDIA  

 
La 15 edició del Curs d'Arqueologia Il·licitana 
Els dilluns amb L’Alcúdia, que enguany aborda-
va el tema: Arqueologia de la mort entorn de 
l’Alcúdia, després de quatre sessions teòriques 
i una pràctica, ha arribat a la seua fi, sota la co-
ordinació de Fernando Prats i Mercedes Tende-
ro i la col·laboració de M. Paz de Miguel, Octa-
vio Torres, Francisco Javier Jover, Palmira Tor-
regrosa, Feliciana Sala, Andrés M. Adroher, Je-
sús Moratalla, Sebastián Ramallo, Lorenzo 
Abad, Rafael González, Carolina Doménech, 
Ana Ronda, Alejandro Ramos i Sonia Gutiérrez, 
a qui agraïm la seua participació, així com a 
tots els assistents. 
 
 
Des del 12 de novembre i fins a dissabte passat 
15 de desembre la Fundació L’Alcúdia ha tor-
nat a portar les recents recerques arqueològi-
ques a la ciutat d'Elx, amb la celebració de la 
XV edició del curs d'arqueologia Els dilluns 
amb L’Alcúdia, que compten amb la inestima-
ble participació de diferents organismes de la 
Universitat d'Alacant, com SEUS i l'INAHP, així 
com amb l'Ajuntament de la nostra ciutat, la 
Fundació Cajamurcia i Visitelche.  
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F U N D A C I Ó   L ’ A L C Ú D I A  

   ELS DILLUNS AMB L'ALCUDIA  

  
Les xarrades van comptar amb la 
presència de diferents investigadors 
de l'àmbit arqueològic, tant universi-
tari com a professional, i una assis-
tència important d'interessats. En les 
diferents sessions es van analitzar 
els elements que es documenten en 
els sepulcres, on és necessàriament 
l’objecte biològic el més important, 
però també s’hi van estudiar els ges-
tos funeraris: tipus d'enterrament i 
el seu emplaçament o els rituals 
practicats al llarg de la història, ate-
nent als aspectes teòrics i metodolò-
gics de les diferents manifestacions 
funeràries en un espai concret que 
és el sud-est hispà o, el que és el ma-
teix, l’entorn a l'Alcúdia, des de la 
Prehistòria fins a la conquesta islà-
mica.  

Aquest curs gratuït enfocat tant a estudiants com al públic en general ha abordat 
les noves perspectives de la recerca en arqueologia de la mort, disciplina que té 
com a objectiu conèixer el comportament de les societats del passat de cara a 
aquest tràngol fonamental. 



 10 
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FUN DA CIÓ   L’ AL CÚD IA  

RESTAURACIONS  

Rafael Ramos, restaurador de la Fundació ha realitzat aquests dies una neteja ge-
neral al mosaic de la Basílica Paleocristiana i també un tractament de consolida-
ció a força de resina sintètica.  

Amb aquest tractament s'aconsegueix una adherència de les tessel·les, únicament 
en la part superficial, amb la finalitat que la humitat provinent del sòl seguisca 
eixint, i una millora visual, ja que aquesta resina realça el color i permet veure 
molt millor els seus dibuixos i figures. 
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F U N D A C I Ó   L ’ A L C Ú D I A  

       50 ANIVERSARI DE LA REIAL ORDRE DE LA DAMA D'ELX  

Diumenge passat, 16 de desembre, la Real Orde de la Dama d'Elx celebrava 
el seu 50 aniversari en el Gran Teatre d'Elx, acte en el qual a Alejandro Ra-
mos, en nom de la Fundació, li va ser lliurada una placa commemorativa en 
agraïment per la col·laboració de L'Alcúdia amb la Reial Orde.  
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