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Iniciem aquest exemplar del butlletí amb la informació de les activitats realitzades i dels nous 
projectes. Esperem, com sempre, que siguen del vostre interès.  
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VII FESTIVAL DE TEATRE CLÀSSIC  

 
Cultural 

Durant el mes de juliol hem celebrat el VII Festival de Teatre Clàssic a l’Alcúdia , amb un gran 
èxit de taquilla gràcies a les magnifiques representacions que s’han succeït al llarg de tot el 
festival. 
 
Inaugurat oficialment el 18 de juliol, ha finalitzat així la primera part de la programació dedicada 
al teatre en l’ensenyament i s’ha obert l’apartat professional l’Institut Valencià de Cultura amb 
l’obra Somni, una producció pròpia basada en El somni d’una nit d’estiu de Shakespeare i 
clausurat el 26 de juliol amb Clitemnestra representació durant la qual vam poder gaudir de 
l’actuació de l’actriu, cantant i ballarina, Natalia Millán.  
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VII FESTIVAL DE TEATRE CLÀSSIC 

 
Cultural 

 
Un total de vuit representacions que s’han pogut fer gràcies al patrocini de la Generalitat Valen-
ciana, l’Institut Valencià de Cultura, la Diputació d’Alacant, l’Ajuntament d’Elx, la Mutua Levante, 
la Fundació Banc Sabadell i Turisme Comunitat Valenciana, i per descomptat a la participació 
d’un públic cada any més entusiasmat amb l’assistència a aquest Festival.  

Carles Cortés, vicerector de Cultura, 
Esport i Llengües de la Universitat 
d’Alacant i Alejandro Ramos, subdi-
rector de la Fundació Universitària 
L’Alcúdia ens han presentat cadas-
cuna de les obres de l’apartat pro-
fessional del Festival.  
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Cultural 

S’ha de destacar, també, en aquest Festival el treball dels responsables de la Taverna de l’Alcú-
dia, el restaurant de Patricia Sanz, Restaurant Atelier, ha sigut l’encarregat de l’elaboració del 
nostre Àgape, amb rigorosa cura en la preparació d’aquest, gràcies al qual vam poder gaudir 
cada nit abans de les representacions d’un autèntic sopar romà en plena Alcúdia.  
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ANIVERSARI DE LA TROBADA DE LA DAMA D’ELX 

 
Cultural 

Un any més hem celebrat l’aniversari de la troballa de la Dama d’Elx. 
 
Acompanyats de centenars d’il·licitans s’ha commemorat el CXXII Aniversari de la se-
ua troballa en el lloc exacte en el qual es va trobar, l’Alcúdia.  
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NOUS PROJECTES:  EXPOSICIONS 

 
Cultural 

 
Durant el mes de setembre, 
fins al dia 23, seguirà expo-
sada en la nostra sala d’audi-
ovisuals l’obra de Selva Ga-
llegos, «Del Fragmento a la 
Totalidad».  

I pròximament comptarem amb l’obra de Gela Pérez, «Psicodelia»…... 
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NOUS PROJECTES: DÍA MUNDIAL DEL TURISME 

 
Cultural 

El pròxim 28 de setembre celebrarem a l’Alcúdia el Dia Mundial del Turisme, una jornada 
de portes obertes en la qual podrem gaudir de diferents activitats i que no deixaran lloca 
a l’avorriment. 
 
LaPaca Vintage Market s’uneix a la cultura en els museus a l’aire lliure. Fomenta l’ús 
d’espais culturals i històrics per a un oci responsable i sostenible. 
  
 
Una jornada que ens farà descobrir molt sobre els nostres orígens, ens plantejarà una 
experiència divertida per a compartir en família mentre cuidem i connectem amb l’en-
torn de través de diverses activitats. 

En breu donarem més informació sobre horaris i activitats.  
 
Projecte en construcció...  
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