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Iniciem aquest número del butlletí informant-los de les activitats realitzades i dels nous pro-
jectes, esperant que siguen del seu interès.  
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CROSS ESCOLAR Y CROSS POPULAR 

 
Cultural 

 

El passat 26 d'octubre, es va tindre lloc la XXXVI edició del Cross Escolar, una prova dirigi-
da a tots els centres escolars d'Elx, en la qual prop de 1000 escolars van representar els 
seus centres educatius en un dels esdeveniments esportius escolars més ressenyables de 
la ciutat d'Elx, i que a més inicia cada any, els Jocs Esportius Escolars.  
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CROSS ESCOLAR Y CROSS POPULAR LA ALCUDIA 

 
Cultural 

Per segon any consecutiu al costat del cross escolar va tenir lloc la segona edició del 
Cross Popular L'Alcúdia, per a majors de 18 anys, un cross de 6 quilòmetres de distància 
que pretén obrir-se un buit dins del calendari de carreres d'aquest tipus a la província 
d'Alacant. Ramón Javaloyes en categoria masculina i Marina Fabregat en categoria feme-
nina, han sigut enguany els vencedors de la prova. 

  
El director esportiu de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament d'Elx, Pablo Pérez, al costat 
d'Alejandro Ramos, subdirector del Parc Arqueològic de l'Alcúdia i diversos components 
de l'organització van fer el lliurament de trofeus als vencedors de les diferents categories.  
L'organització de la competició va ser a càrrec de l'Ajuntament d'Elx, en col·laboració 
amb el Club Joventut Atlètica Elx i la Fundació de l'Esport Il·licità, i amb l'ajuda de DYA i la 
Policia Local.  
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ELS DILLUNS AMB L’ALCUDIA 

 
Cultural 
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ELS DILLUNS AMB L’ALCUDIA 

 
Cultural 

Dilluns passat 4 de novembre es va inaugu-
rar la setzena edició del curs Els Dilluns 
amb L'Alcúdia, sota la coordinació de Virgi-
nia Barciela González i la coordinació tèc-
nica de Mercedes Tendero Porras. Aquesta 
nova edició està dedicada a les dones, al 
que coneixem d'elles a través del registre 
arqueològic, de les imatges, o dels textos 
escrits que han arribat fins als nostres dies. 
Sorprèn com, encara avui, cal fer un esforç 
per trobar la dona en molts discursos histò-
rics generalistes i tan sols s'aborda la seua 
presència, el seu paper en la societat i la 
seua transcendència en el marc de les in-
vestigacions de gènere. Aquest curs cons-
titueix un intent més per visibilitzar i divul-
gar l'activitat de la dona en la història, en 
aquest cas emprant com a plataforma un 
consolidat fòrum de trobada que des de fa 
15 anys s'ha encarregat, amb gran èxit, de 
portar el coneixement científic a la socie-
tat.  
 

De la mateixa manera, i amb l'ànim de 
transcendir la mateixa Alcúdia i el seu marc 
cronològic, s'ha tractat de proposar confe-
rències que aborden diferents períodes, 
espais geogràfics i contextos culturals. A 
través de metodologies i fonts d'informació 
igualment variades, el curs abordarà com la 
imatge de la dona i els seus rols socials han 
quedat reflectits en l'art prehistòric, en el 
registre arqueològic ibèric i la seua icono-
grafia o en els papirs grecs de l'Egipte d'è-
poca Hel·lenística i Imperial. També com 
alguns estudis contribueixen a trencar fal-
sos mites i permeten tractar aspectes com 
la violència cap a les dones en l'antiga Ro-
ma. Finalment, una mirada cap a contextos 
més recents permetrà endinsar-se en la 
presència i visibilitat de les dones en les 
èpoques moderna i contemporània. La 
imatge de la dona no sols es construeix en 
el procés d'investigació científica. Resulta 
fonamental la manera en el qual aquesta 
història és traslladada a la societat, a través 
de diversos recursos divulgatius. Un dels 
més potents són les imatges, per damunt 
de les paraules, i aquestes tenen i han tin-
gut una gran transcendència en els discur-
sos museogràfics i en altres mitjans de di-
fusió. Desentranyar com ha evolucionat el 
paper de la dona en aquests relats serà una 
altra de les temàtiques que es tractarà en el 
curs, posant el focus d'atenció en la res-
ponsabilitat social de la nostra labor no sols 
com a científics sinó com a transmissors 
del coneixement.  
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DIA D’ASADILA 

 
Cultural 

Dissabte passat 9 de novembre l'Associa-
ció d'Amics de l'Alcúdia celebrava el Dia 
d'Asadila , associació sense ànim de lucre 
per a la difusió, gaudi, preservació i conei-
xement del nostre patrimoni cultural his-
tòric i arqueològic sobretot el de l'Alcúdia 
d'Elx.  
 
Aquesta celebració va tenir lloc en les ins-
tal·lacions de l'Alcúdia i durant la jornada 
Alejandro Ramos, Subdirector del Parc 
Arqueològic, va sorprendre els assistents 
amb una conferència sobre La Nimfa d'Ili-
ci.  
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