
   

 

    
  BUTLLETÍ CULTURAL Nº59 



 2 

 

 
    Cultural 

#yomequedoencasa 



 3 

 

 

 
Cultural 

 
Com tots sabeu, el 14 de març L’Alcúdia va tancar les portes a conseqüència d'aquesta pandèmia 
que esperem que acabarà prompte; tot i això, des de llavors l'equip de L’Alcúdia ha continuat tre-
ballant en diferents aspectes.  
 
Durant aquests dies, el personal de manteniment i les àrees de Restauració i Direcció s'ha incorpo-
rat als seus lloc de treball, mentre que la Gerència i les àrees d'Arqueologia i Comunicació continu-
en fent telefaena satisfactòriament. 
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El mes de març començava amb la posada en marxa dels treballs del Projecte Domus, al qual 
l’haurien d’haver seguit el Projecte Astero i el Projecte Dames i Herois. 

  
 
Poc es va poder avançar en aquest nou cicle de projectes d'excavació que esperem que podrem 
reprendre d’ací a poc. 
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L'Institut Universitari d'Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric, INAPH, ha publicat re-
centment , en la seua col·lecció Petracos núm. 3, l'article presentat al XIV Congrés Nacional i 
Internacional de Paleopatología: Cuidar, curar. Morir: la malaltia llegida en els ossos, realitzat per 
Mª Paz de Miguel-Ibáñez, Héctor Uroz Rodríguez, Alejandro Ramos Molina i José Mª Ballesteros 
Herráiz . 
 
En aquest article, titulat Paleopatología en la Ilici tardoantigua (L'Alcudia, Elx, Sector 11)  es pre-
senta l'estudi de dos conjunts de restes humanes documentades en 2017 en el Sector 11 de 
l'Alcudia d'Elx, en el marc del projecte multidisciplinari “Dames i herois. Després de la Ilici ibèri-
ca” (Universitat d'Alacant–Fundació L'Alcudia–Ajuntament d'Elx). El primer conjunt  és una fossa 
d'enterrament  diacrònic de tres individus. Les característiques rituals i la seua ubicació dins de 
la ciutat ho vinculen amb l'última fase d'ocupació de l'enclavament, en la Tardoantigüedad. El se-
gon conjunt  el componen dos individus recuperats en connexió anatòmica i llançats o cai-
guts  que, a tenor de la ceràmica associada recuperada en el seu mateix nivell, semblen pertàn-
yer al mateix moment (Tardoantigüedad/Altomedievo) que el conjunt anterior. Encara que no 
existeixen indicis de mort violenta, l'absència de ritual i cobriment primari denota un moment de 
crisi en l'enclavament. Els cinc individus estudiats es corresponen amb dos homes adults, una 
dona, un juvenil i un infantil possiblement home. En la primera sepultura s'han identificat evidèn-
cies de patologia dental, osteoarticular (artrosi, espondilitis anquilopoyética), traumàtica (fractura 
de cúbit i d'estèrnum) i possiblement infecciosa. En el segon conjunt s'aprecia sedàs orbitari en 
l'individu més jove i en l'adulta jove lleugera sedàs orbitari A, patologia dental, disrafia en l'arc 
posterior de l'atles, espondilolisis i espondilolistesis. 
  

Us en deixem l'enllaç per si us pot interessar. 
  
https://inaph.ua.es/es/petracos/numeros-publicados.html 

https://inaph.ua.es/es/petracos/numeros-publicados.html
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Des d'ací volem agrair a Miel del Campo de Elche la seua col·laboració amb L’Alcúdia en l'allibera-
ment en una de les nostres dames d'un eixam d'abelles que, per les seues grans dimensions, posa-
va en perill la seguretat dels treballadors i futurs visitants.  
 
Després d'això el nostre restaurador Rafael Ramos Molina va fer els pertinents treballs de restaura-
ció de la dama afectada, amb fibra de vidre i pintura. 
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L'absència de visitants ha fet que els habitants més sigil·losos de l’Alcúdia aquests dies puguen 
gaudir del jaciment a qualsevol hora.  

Agraïm també el treball de l'Ajuntament d'Elx per haver esporgat les nostres palmeres durant 
aquests dies.  
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L'equip de la Fundació L’Alcúdia lamenta profundament 
la pèrdua de María Ángeles Tenza, i volem fer arribar el 
nostre condol més sincer a tota la seua família: us acom-
panyem en el sentiment.  
 
Així com a totes les famílies que han patit pèrdues per 
aquesta tremenda pandèmia, com és el cas de la nostra 
companya Mercedes Tendero, us acompanyem en el 
sentiment.  
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