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Iniciem aquest número del butlletí amb la informació de les activitats realitzades i dels  
nous projectes. Esperem que siguen del vostre interès.  
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PREMIS EXTRAORDINARIS DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT 

 
Cultural 

 

També van ser concedits els premis extraordinaris de les diferents especialitats. Aquests s'ator-
guen a l'alumnat amb millor expedient de cada promoció o tesi doctoral, entre el qual hi havia 
l'arqueòloga de la Fundació Universitària L'Alcúdia d'Investigació Arqueològica, Ana María Ron-
da Femenia, per la seua tesi L'Alcúdia de Alejandro Ramos Folqués. 50 años de estudios arque-
ológicos, treball que també va ser publicat per Publicacions de la Universitat d'Alacant l’any 
2018.  
 
El rector Manuel Palomar, en el seu últim acte com a màxim responsable de la Universitat d'Ala-
cant, va animar els/les premiats/des a "ser un exemple vivent del comportament ètic dels estudi-
ants de la Universitat d'Alacant, a ser ambaixadors/es permanents dels nostres valors de toleràn-
cia, d'esperit crític i de comportament responsable. La societat posa en vosaltres totes les ex-
pectatives per a arribar a un món més just, més lliure i més solidari. I sé que sabreu estar-ne a 
l'altura".  

El divendres 31 de gener va tenir lloc al paranimf de la Universitat d'Alacant l'acte de celebració 
de Sant Tomàs d'Aquino 2020, que aquest any coincidia amb la commemoració dels 40 anys de 
la Universitat d'Alacant. Durant el desenvolupament de l’acte es va atorgar la Medalla d'Or a l'in-
vestigador Francis Mojica, descobridor de la seqüència CRISPR-cas, i el Premi Igualtat, que va 
recaure en María Teresa Fernández de la Vega.  
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VIII CINEFÒRUM L’ALCÚDIA 

 
Cultural 

Estem immersos ja en el VIII Cinefòrum, que, continuant la temàtica dels Dilluns amb L'Alcúdia, 
està dedicat a les dones i el seu paper en la història. 
  
Enguany el cinefòrum té lloc els dimarts, en el mateix horari de sempre, a les 16.30 h, i consta 
de cinc sessions, la duració de les quals depèn tant de la pel·lícula com del posterior debat.  
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TREBALLS DE RESTUARACIÓ 

 
Cultural 

Aquest fragment escultòric de pedra calcària va aparèixer l'any 1949, al carrer que va cap al 
temple ibèric de l'Alcúdia. Es tracta del cap d'un bou d'acabat molt cuidat.  Aquests dies, Ra-
fael Ramos, responsable de l'Àrea de Restauració, hi realitza treballs de neteja a base de ras-
palls blans i de consolidació mitjançant silicat d'etil polvoritzat.  
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ASADILA 

 
Cultural 

L'Associació d'Amics d'Ilici-L'Alcúdia, entre moltes altres activitats que realitza, ha visitat Sara-

gossa, l'antiga Caesar Avgusta romana, i així ens conta l’experiència: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“L'organització del viatge a càrrec de l'empresa ARATURIS ha sigut excepcional gràcies als 

nostres socis i amics Noé i Ángeles. S'ha aprofitat molt bé el temps i hem tingut guia local en tot 

moment, el qual ens ha transmès tota la grandesa d'aquesta meravellosa ciutat i els voltants. 

Hem visitat el Monestir de Pedra, que ens ha regalat uns paisatges increïbles; per descomptat, 

la Caesar Avgusta romana, en la qual, gràcies al nostre guia, hem gaudit d’un cicerone d'excep-

ció, el senyor Antonio Mostalac Carrillo, qui ha sigut director general de Patrimoni del Govern 

d'Aragó i arqueòleg municipal. Amb ell hem visitat el Museu del Fòrum Romà i el Teatre, en els 

quals va ser codirector del muntatge museològic i museogràfic, a més d'haver dirigit les campa-

nyes d'excavació del primer. També hem estat a l'Aljaferia, antic palau musulmà i avui Govern 

d'Aragó, on hem pogut gaudir també de la seua gastronomia; l'arquitectura mudèjar a l'església 

de Sant Félix a Torralba de Ribarrota; la magnífica col·lecció de gravats del Museu de Goya, les 

impressionants catedral de la Seu i basílica del Pilar; hem passejat pels carrers medievals i hem 

pres unes tapes en El Tubo i, alguns/es, hem acabat en l'històric Cabaret El Plata. Finalment, i 

com no, la Saragossa moderna en el recinte de l'Expo 2008, dedicada a l'aigua, i que ens ha 

deixat vertaderes obres arquitectòniques contemporànies, en una de les terrasses de la qual 

vam poder delectar-nos amb increïbles vistes i uns deliciosos plats abans de tornar a la nostra 

terra.  
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A mitjan segle passat l'Alcúdia d'Elx ja era un dels jaciments millor considerats de la península 
Ibèrica. A més de ser una colònia romana, els seus materials escultòrics ibèrics havien reforçat la 
importància que la troballa de la nostra Dama d'Elx li havia atribuït com un colp de sort. La quali-
tat dels vasos ceràmics amb decoració pintada també ibèrics estaven revolucionant l'ambient ar-
queològic nacional. El ritme de les excavacions d'Alejandro Ramos Folqués a Ilici i els seus resul-
tats eren el centre d'atenció en els congressos nacionals d'arqueologia que cada any tenien lloc 
en un punt diferent del nostre país. Amb aquest panorama, l’any 1959, en les excavacions que 
s'estaven duent a terme a la casa romana coneguda com la domus del peristil, en el sector 5-F 
de l'Alcúdia, aprofundint per davall dels nivells imperials que són els que allotgen eixe impressio-
nant habitatge unifamiliar, un espectacular mosaic començà a deixar-se veure. Però va ser ne-
cessari un any per a poder descobrir per complet aquesta excepcional obra musiva a causa de la 
complexitat de l'excavació, perquè, no oblidem-ho, es trobava sota les restes d'una imponent ca-
sa romana altoimperial.  
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/101961/3/Ilicitano-Ausente-33-2019.pdf 

 
Cultural 

SAILACOS 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/101961/3/Ilicitano-Ausente-33-2019.pdf
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Cultural 

CONFERÈNCIA: “DONA I DIVINITAT” 

  El divendres 7 de febrer en la SEU Universi-
tària de La Marina, la doctora Ana María Ron-
da, responsable de l'àrea de Catalogació de la 
Fundació, va ser sol·licitada per a impartir una 
conferència titulada “Dóna i Divinitat”.  
Coincidint amb la temàtica dels XVI edició de 
2019 del cicle els “Dilluns amb L'Alcúdia”, en 
les quals es van desenvolupar estudis i relaci-
ons amb l'arqueologia de gènere, la conferèn-
cia d'Ana Ronda va tenir com a fil conductor 
l'important paper de la dona en diverses eta-
pes de la història humana i el seu estudi a tra-
vés d'imatges femenines que l'arqueologia 
ens mostra, sent el jaciment d'Ilici un lloc em-
blemàtic que dóna resposta a moltes d'aques-
tes qüestions. 
Van tenir especial protagonisme les peces del 
Museu de l'Alcudia ja que, integrat en el nos-
tre discurs expositiu, es pot apreciar que la 
imatge femenina va deixar una petjada indele-
ble en les diferents societats que van poblar 
el jaciment il·licità a través dels segles. 



 9 

 

Redacció: Ángela Ramos Molina 

Direcció: Alejandro Ramos Molina 


