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    Cultural 

Iniciem aquest número del butlletí amb la informació de les activitats realitzades i dels nous 
projectes i esperem, com sempre, que siguen del vostre interès.  
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PROJECTES 

 
Cultural 

Amparo Navarro, vicerectora d’Investigació i Transferència de Coneixement, i Juan Mo-
ra, director del Secretariat d’Investigació de la Universitat d'Alacant, van visitar els tre-
balls realitzats pel projecte Dames i Herois. Després de la Ilici Ibèrica 
 
 
Entre altres troballes, ha eixit a la llum una muralla que podria ajudar a conèixer millor el 
bust ibèric de la Dama d'Elx i el seu context, per la qual cosa ara els treballs se centren a 
datar la muralla i continuar explorant aquesta font de tresors arqueològics.  
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PROJECTES 

 
Cultural 

D'altra banda, la presidenta de la Reial Ordre de la Dama d'Elx, la senyora M. Car-
men Pérez Cascales, acompanyada de diversos membres de l'entitat, també van vi-
sitar l'Alcúdia per a conèixer els treballs d'excavació que s'estaven realitzant en el 
mateix lloc on va ser trobat el bust ibèric. 

  
El catedràtic d'Història Antiga de la Universitat d'Alacant, José Uroz, el professor 
d'Història Antiga de la Universitat de Múrcia, Héctor Uroz i Alejandro Ramos, subdi-
rector del Parc Arqueològic de l'Alcúdia, van explicar que el treball que recentment 
s'ha iniciat pretén traure a la llum el context en el qual va ser enterrada la Dama 
d'Elx per a entendre millor els fets que van tenir lloc fa milers d'anys en eixe paratge 
on estava situada la ciutat ibera. 

 
Després de la visita, la presidenta de la Reial Ordre de la Dama d’Elx ha oferit als ci-
entífics la col·laboració de l’entitat per a promoure iniciatives que permeten avançar 
en aquests treballs, conscients que el noranta per cent del territori per investigar pot 
ser una gran font de descobriments artístics que empararien molt millor l'inigualable 
patrimoni que ja representa la Dama d'Elx.  
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EXPOSICIONS 

 
Cultural 

El dijous 23 de maig inaugurem la no-
va exposició de pintura, “Del fragment 
a la totalitat”, de Selva Gallegos, artista 
nascuda a la ciutat de Còrdova, Argen-
tina, llicenciada en Escultura en l'Esco-
la d'Art de la Universitat de Còrdova i 
que va ser directora de l'Escola Provin-
cial de Belles Arts Dr. José Figueroa 
Alcorta. 
 
Compta amb nombroses exposicions 
en el seu currículum i gràcies a una 
visita a l'Alcúdia, que anhelava des de 
jove, hem pogut comptar amb una 
mostra de la seua obra en la sala del 
nostre Centre d'Interpretació. 
 
Els quadres quedaran exposats fins al 
mes de setembre.  
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DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS 

 
Cultural 

El passat 18 de maig L'Alcúdia va celebrar el Dia Internacional dels Museus amb una jor-
nada de portes obertes durant la qual els visitants van poder gaudir d'una visita guiada 
gratuïta i tallers infantils. 
 
Amb el mateix motiu, en la celebració del Dia Internacional dels Museus, Alejandro Ra-
mos va participar en les jornades organitzades per l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-
Albert amb la conferència: "Descubre L'Alcudia antes de su remodelación".  
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COL.LEGIS 

 
Cultural 

Més de 1.500 alumnes, aproximadament, han passat per l'Alcúdia durant el temps que 
portem de primavera. 
 
De la mà d'empreses com Talleralia Educación i Pachamama Educació, que els oferei-
xen una àmplia gamma d'activitats tant educatives com recreatives amb les quals ame-
nitzar la visita, els/les alumnes han gaudit enormement de l’estada a l'Alcúdia, segons 
ens han pogut explicar ells/es mateixos/es. 
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