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    Cultural 

Iniciem aquest número del butlletí informant-los de les activitats realitzades i els nous projectes, 

esperant sempre que siguen del seu interès.  
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PROJECTES 

 
Cultural 

Aquest mes de març ha vist l’inici de les noves campanyes d'excavació finançades per la 
Universitat d'Alacant dels Projectes Domus-L'Alcúdia i Astero, dirigits per Sonia Gutiérrez i 
Jaime Molina. 
  
Des de l'11 de març, l'equip de Sonia Gutiérrez ha treballat en el sector de les domus roma-
nes de l'Alcúdia.  
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Noves estades apareixen en el recinte termal, objecte d'excavació del projecte Astero, en 
aquesta imatge veiem una nova sala calefactada en les termes, amb dos pisos i diferents nivells 
d'ús.  

PROJECTES 

 
Cultural 

La vicerectora de Recerca i Transferència del Coneixement, Amparo Navarro, el director del 
Secretariat de Recerca, Juan Mora, i Miguel Louis Cereceda, investigador de l'INAPH i catedrà-
tic del Departament de Construccions Arquitectòniques de la Universitat d'Alacant, juntament 
amb Sonia Gutiérrez, Jaime Molina i diversos tècnics de la Fundació, van visitar les zones en 
què treballen els dos projectes.  
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RENOVANT 

 
Cultural 

El primer senyal indicador de l'Alcúdia torna a estar dret. 
 
 
L'obertura del Museu de L’Alcúdia el 1972 va fer necessària la dotació de senyals indicatius 
exteriors perquè els visitants el pogueren troba sense dificultat. 
 
 
Alejandro Ramos Folqués va encarregar una sèrie de senyals com aquest perquè des de l'Ofi-
cina Municipal de Turisme, situada en el Parc Municipal d'Elx, anaren col·locats en els 4,3 km 
de trajecte fins a L’Alcúdia. 
 
 
Van ser fabricats per l'empresa valenciana JOAQUÍN SALUDES SA, complint la normativa ho-
mologada per a la senyalització de llocs amb patrimoni cultural catalogat com a Monument Na-
cional. Malgrat ser un servei per a la cultura i el turisme de la nostra ciutat, durant dècades ca-
dascun d'aquests senyals va pagar la seua taxa municipal amb caràcter anual.  
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RENOVANT 

 
Cultural 

Renovades les senyalitzacions a l'interior del jaci-
ment. 
Encara que ens queda molt per fer pel que fa a la 
senyalització dels accessos fins a L’Alcúdia, els se-
nyals de l'interior del recinte estan sent completa-
ment renovats.  
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TAULA REDONA. LA DAMA DÉLX I EL SEU ENTORN. 

 
Cultural 

La taula redona: La Dama d'Elx i el seu entorn. Claus per a la seua cessió, va ser organitzada 
per la Reial Ordre de la Dama d'Elx el passat 21 de març en l'Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Elx i 
va comptar amb la col·laboració de José Vicente Castany (director de la Càtedra Dama d'Elx 
UMH); Miguel Pérez (director del MAHE); Carlos González (alcalde d'Elx); Miguel Ors 
(moderador i director de la Càtedra Pedro Ibarra UMH); María del Carmen Pérez (presidenta 
Reial Ordre de la Dama d'Elx); Alejandro Ramos (director Fundació L'Alcudia UA) i Pablo Ruz 
(professor d'Història).  
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III CONGRÉS INTERNACIONAL D'EDUCACIÓ I ACCESSIBILITAT 

EN MUSEUS I PATRIMONI 

 
Cultural 

Les arqueòlogues Mercedes Tendero i 
Ana Ronda van participar en el 3 Con-
grés Internacional d'Educació i Acces-
sibilitat en Museus i Patrimoni, celebrat 
en el MARQ i Vilamuseu els dies 13, 14 
i 15 d'octubre de 2016 i del qual aca-
ben de publicar-se les Actes. 
 
En aquest congrés van explicar els ob-
jectius de l'exposició que van dur a ter-
me al febrer de 2016, L’Alcúdia en Ac-
ció, inaugurada en la sala de temporals 
del MAHE, amb el patrocini de l'Ajunta-
ment d'Elx, la col·laboració de la Fun-
dació L’Alcúdia i de la Universitat d'Ala-
cant, amb el disseny de Rocamora Di-
seño & Arquitectura.  
 

Un dels objectius fonamentals d'aquesta exposició, entre d’altres, va ser la d'oferir una apos-

ta per l'accessibilitat, i per mostrar-ho, intercalades entre les vitrines que contenien els docu-

ments i les eines, es van col·locar taules en les quals s'exposaven reproduccions d'objectes 

arqueològics que podien ser manipulats pel públic i en alguns casos es van reproduir en re-

lleu les decoracions pintades per a poder ser llegides pel públic invident. 

 

L’Alcúdia en Acció va resultar ser, a més d'una exposició, un esforç d'accessibilitat per a tots 

els públics.  
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III JORNADES DE TURISME D’INTERIOR VEGA BAJA 

 
Cultural 

El passat 29 de març es van celebrar les 
III Jornades de Turisme d'Interior Vega 
Baixa a Callosa de Segura, Jornades en 
les quals s'ha volgut posar en valor els 
diferents racons turístics per a conèixer 
l'entorn cultural de la nostra província. 
 
Patrimoni i experiències museístiques és 
el lema d'aquestes terceres jornades que 
van tenir lloc en el Museu Arqueològic 
Antonio Ballester Ruiz de Callosa de Se-
gura, organitzades per l'Ajuntament i per 
la Tourist Info de la localitat 

En elles van intervenir el Parc Arqueolò-
gic L’Alcúdia, amb “Un món per descu-
brir” per Alejandro Ramos, sotsdirector 
de la Fundació Universitària de l'Alcúdia i 
Ángela Ramos, tècnica de Turisme de 
l'Alcúdia; “La gestió del Patrimoni Cultural 
des de la Fundació CV MARQ” de la mà 
del seu director Josep Albert Cortés i “La 
ruta argàrica de Sierra Espuña” per Car-
los Velasco i Eva Celdrán, arqueòlegs i 
investigadors. 
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