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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 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  

    PRESENTACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE L’ALCÚDIA 

La Universitat d'Alacant va presentar 
el passat 18 de febrer el nou pla di-
rector de L’Alcúdia en un acte que va 
tenir lloc en el museu monogràfic. 
 
Aquest pla director pretén potenciar 
el coneixement de L’Alcúdia i la seua 
projecció cultural i per a fer-ho pla-
nifica, desenvolupa i avalua a llarg 
termini programes d’investigació, 
conservació, gestió, difusió i divulga-
ció. 
 
Durant la presentació va intervenir, 
entre d’altres, Manuel Palomar, rec-
tor de la Universitat d'Alacant, qui 
va destacar la potencialitat del jaci-
ment de l'Alcúdia per a convertir-se 
en un referent de la història i l’ar-
queologia valencianes. Carlos Gonzá-
lez, alcalde d'Elx, va refermar el 
compromís de l'Ajuntament amb la 
Universitat d'Alacant.  

I Miguel Louis Cereceda, investiga-
dor de l'INAPH i catedràtic del De-
partament de Construccions Arqui-
tectòniques de la Universitat d'Ala-
cant, va explicar el contingut d'a-
quest nou pla director i el va defi-
nir com una figura que pretén pro-
tegir el patrimoni.  

Sonia Gutiérrez, directora científica de la Fundació L’Alcúdia, va destacar que so-
bretot L’Alcúdia és un projecte de futur i que era necessària aquesta planificació 
per a marcar el futur d'aquest llegat d'història.  
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L’Alcúdia Cultural 
F U N D A C I Ó   L ’ A L C Ú D I A  

    JORNADES GASTRONÒMIQUES 

 

Després de l'èxit de la primera edició, la restauradora il·licitana Patricia Sanz ha 
organitzat, amb la col·laboració de l'Ajuntament d’Elx, Visitelche i el jaciment ar-
queològic de L’Alcúdia, les II Jornades Gatronòmiques ILICI 2019, durant les 
quals s'han oferit menús amb plats tradicionals d'Elx basats en les èpoques ibera, 
romana i islàmica avalats pels costums, la història i els productes de la nostra 
terra. 
 
L'arqueòleg Alejandro Ramos va ser l'encarregat d'introduir la part històrica i va 
explicar els ingredients i les restes de menjar que han aparegut a l'Alcúdia a tra-
vés dels quals es poden recrear què se servia en els banquets fenicis, ibers i ro-
mans. 
 
Per segon any consecutiu, la ciutat d'Elx ha viatjat gastronòmicament al passat 
gràcies a les II Jornades Gastronòmiques ILICI 2019 i ha recorregut l'esplendor 
culinari de la colònia lulia Illici Augusta i l'enriquiment tant cultural com gastro-
nòmic de les tres cultures que van confluir en la nostra ciutat (l’àrab, la jueva i la 
cristiana). També ha fet referència a l'evolució de la cuina il·licitana amb alguns 
dels seus plats, acompanyats de vins de terres alacantines que van ser els pri-
mers a fer la volta al món.  
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L’Alcúdia Cultural 
F U N D A C I Ó   L ’ A L C Ú D I A  

    PROJECTES 

    VISITES 

En breu es reprenen les excava-
cions a l'Alcúdia. 
 
El pròxim 4 de març, patrimoni 
virtual amb el projecte ASTERO. 
L'Alcúdia d'Elx, dirigit per Jaime 
Molina, torna a les termes orien-
tals, com també al projecte Do-
mus-L'Alcúdia amb Sonia Gutiér-
rez, qui té previst reprendre els 
seus treballs el dia 11 de març.  
 
Un poc més tard, a l'abril, co-
mençaran els treballs de camp 
en la zona de la troballa de la 
Dama d'Elx a càrrec del projecte 
Dames i Herois: Després de la 
Ilici Ibèrica.  

Els més menuts gaudeixen de les seues visites 
amb Talleralia Educación. 
 
Després de travessar la màquina del temps els 
espera una romana, una arqueòloga i Manolito, 
que els conta com va trobar-hi la Dama d'Elx!  
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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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