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    Cultural 

Hola a tots i totes!  
 
Per fi L'Alcudia torna a obrir les seues portes a la investigació i al públic que tant esperem que vinga 
a visitar-nos.  
En aquest breu butlletí us comptem els nous projectes que s'estan duent a terme així com els treba-
lls que hem realitzat aquests dies.  
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    Cultural 

TORNEM!  
 
L'Alcudia torna a obrir les seues portes amb tots els protocols de seguretat necessaris llestos per a 
assegurar una visita sense preocupacions.  
 
El nostre horari és de dimarts a dissabte de deu del matí a vuit de la vesprada .  
 
A més l'entrada serà gratuïta durant tot l'estiu.  
 
És un bon moment per a venir a visitar-nos.  
 
#nosvemospronto  
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PROJETES D’EXCAVACIÓ 

 
Cultural 

ESTEM EN MARXA… 

 Els tres projectes propis d'investigació arqueològica s'activen de nou. 

Dilluns passat 15 de juny reprenia la seua activitat el projecte Domus sota la direcció de Sonia 
Gutiérrez, qui assegura que estaran excavant amb tècnics i peons, i sense estudiants, complint 
les mesures de seguretat, i així ho faran successivament el projecte Astero el mes de juliol i el pro-
jecte Dames i Herois el mes de setembre.  
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POSADA A PUNT 

 
Cultural 

L'àrea d'arqueologia ha dut a terme les tasques neteja i actualització de continguts de les vitrines en 
L'Alcudia per a la seua posada a punt.  

Per la seua part l'àrea de restauració ha dut a terme els treballs de consolidació d'anforiscos de la 
sala 1 del museu amb tractament de silicat d'etil polvoritzat i de neteja i restauració de monedes de 
bronze i eina de ferro.  
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EXPOSICIONS 

 
Cultural 

Us recordem que continua exposada a la sala d'audiovisuals del Centre d'Interpretació l'obra de 
Gela Pérez “Psicodélia” 



 7 

 

Direcció y edició: Ángela Ramos Molina 

Redacció: Alejandro Ramos Molina y Ángela Ramos Molina 


