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    Cultural 

Hola a tots i totes!  
 
L'Alcudia continua en marxa encara que com ja sabreu molts de vosaltres aquest estiu El Festival 
de Teatre Clàssic, tan esperat per tots, no ho podrem gaudir in situ, més endavant us comptem 
com poder continuar gaudint d'ell des de casa i us informem de la resta d'activitats que s'estan 
duent a terme. 
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FESTIVAL DE TEATRE CLÀSSIC DE L’ALCÚDIA 

 
Cultural 

El Festival de Teatre Clàssic està en marxa.  
 

Aquest estiu no podrem gaudir del teatre a L'Alcudia però si online.  

 
Del 13 al 24 de juliol la UA manté el Festival de Teatre Clàssic de L'Alcúdia en format online amb 
15 obres gravades, entrevistes exclusives a directors i actors realitzades per l'Aula de Teatre, així 

com moltes altres activitats complementàries.  

 
                  Ací us deixem l'enllaç a la plataforma 

 

https://cultura.ua.es/festival-alcudia  

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcultura.ua.es%2Ffestival-alcudia%3Ffbclid%3DIwAR3V_5mPmllvt9mH9DcAOnRTwtFm_yD6DPaHxMS-XOl2KG38T5RqanU7il4&h=AT1ZfTBdVj8Uko9hSvhuy2XB39OQgh9B4teWq49OZ7X7qkj6X5VYBjR2HkcrvZzfJyQrHGHS2XR5BnWOKpkSatIfSGuemFuERBSycUHNfB
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PROJECTES D’EXCAVACIÓ 

 
Cultural 

El projecte Domus finalitzava els seus treballs d'excavació fa uns dies comptant amb la visita de l'Al-
calde d'Elx, Carlos González, el Vicerector d'Investigació i Transferència de Coneixement de la Uni-
versitat d'Alacant, Rafael Muñoz, l'Alcalde d'Elx, Carlos González, la Regidora de Cultura de l'Ajunta-
ment d'Elx Marga Antón i el Gerent de la Universitat d'Alacant, Rafael Plá.  
 

 

    https://www.youtube.com/channel/UCfMT4IXKhjyxhrkUGqXJZew 

Per a més informació sobre el Projecte Domus. Viure en Ilici podeu consultar la seua pàgina de 
youtube. INAPH.UA, en la qual trobareu els vídeos explicatius que Sonia Gutiérrez, directora del 

projecte ha realitzat sobre aquest.  

https://www.youtube.com/channel/UCfMT4IXKhjyxhrkUGqXJZew
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PROJECTES D’EXCAVACIÓ 

 
Cultural 

Més informació: 

https://www.diarioinformacion.com/cultura/2020/06/12/alcudia-elche-retoma-excavaciones/2272807.html  

El projecte Astero també va començar els seus treballs el passat 1 de juliol. 
  
 
Jaime Molina, catedràtic d'Història Antiga, i el seu equip tornen a les Termes Orientals de l'Alcudia 
per a continuar investigant una mica més sobre elles.  

Us recordem que L'Alcudia està oberta en horari d'estiu de 10.00 a 20.00 hores amb entrada gra-
tuïta i que complim amb totes les mesures de seguretat per a oferir-vos una visita segura.  
 
Us esperem!  
 
 

 
 
No us perdeu l'exposició de Gela Pérez a la sala d'audiovi-
suals del Centre d'Interpretació, PSICODELIA.  
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioinformacion.com%2Fcultura%2F2020%2F06%2F12%2Falcudia-elche-retoma-excavaciones%2F2272807.html%3Ffbclid%3DIwAR1ovr46FR9kC0FXv3Zensw-3kFu6VULR32yO5yR8cmK4EiNzlzzq2yofQI&h=AT2kRnwJiLybrpQHnTy3jwSXds7eRLAOeDN
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