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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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DIA MUNDIAL DEL TURISMO  

 
Cultural 

El dissabte 28 de setembre vam celebrar el Dia Mundial del Turisme. 
Vam comptar amb la presència de quasi 600 visitants que van gaudir de to-
tes les activitats que oferia L'Alcúdia per a passar un agradable dia en famí-
lia, visita guiada teatralitzada, animació per a xiquets/es, música en directe, 
espais per a prendre un pícnic, tallers i un bonic mercat ambulant vintage 
amb la PacaMarket.  
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VII CINEFÒRUM L’ALCÙDIA 

 
Cultural 

Després de superar els inconvenients que ens van fer cancel·lar aquesta setena edició, el 
7 d'octubre va començar aquest nou cicle cinematogràfic. 

 
En aquesta setena edició del cinefòrum es tracten les noves perspectives de la recerca en 
arqueologia de la mort, una disciplina que té com a objectiu conèixer el comportament de 
les societats del passat de cara a aquest tràngol fonamental, com vam fer en el passat curs 
Els Dilluns amb L'Alcúdia. L'arqueologia fa parlar els elements que es documenten en els 
sepulcres, i necessàriament l’objecte biològic és el més important.  
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EXPOSICIONS: PSICODELIA 

 
Cultural 

Aquest mes estrenem exposició en el Centre d'Interpretació de l'Alcúdia, “Psicodèlia”, de 
l'artista il·licitana Gela Pérez. 
 
L'exposició estarà oberta al públic fins al mes de desembre en l'horari de visites al parc ar-
queològic, de dimarts a dissabte, de 10 a 18 hores.  

NOUS PROJECTES. 

Aquest mes tindrà lloc el Cross Escolar i el Cross Popular el dia 26, del qual us mantindrem 
informats a través de la nostra web i la nostra pàgina de Facebook, com també el curs anu-
al d'arqueologia, Els Dilluns amb L'Alcúdia, que tindrà lloc en el mes de novembre.  
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