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    Cultural 

Ja estem de tornada preparats per a un nou curs, adaptats als canvis amb nous projectes i 
molta il·lusió a avançar tant en investigació com en qualitat per a poder oferir-vos el millor 

de l'Alcudia.  
 



 3 

 

PROJECTES D’EXCAVACIÓ: DAMAS Y HÉROES TRAS LA ILICI IBÉRICA 

 
Cultural 

El passat 14 de setembre el projecte Damas y Héroes. Tras la Ilici Ibérica, dirigit pel catedràtic de 
Prehistòria de la UA Alberto Lorrio en qualitat d'investigador principal i amb Héctor Uroz, professor 
d'Història Antiga de la Universitat de Múrcia, reprenia els treballs d'excavació en el lloc de la troballa 
de la Dama d'Elx, amb l'objectiu de restaurar, consolidar i posar en valor la muralla ibèrica, troballa 
de gran importància que els experts estan tractant de datar. 
  
 
Més informació:  
 
 
https://youtu.be/V2j3X3S7DGU)  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FV2j3X3S7DGU%3Ffbclid%3DIwAR0pabi9xElBVFp36x_BnNU-StQ5Nf9ERUFwSlgCWQ4cV6mqRaHf_jF1VIE&h=AT1t_VfvvA0p-S7A80T9TR571Z-t4RhMlfJQfpJaYUkrYR1peQbZKW45Un97kBy9ewQwF52X6jKyjkxQYlodsDyXHfMvlAnQPSvtcRAigyoiLgBJfx1y
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PÀGINA WEB 

 
Cultural 

Tornem renovats, ja comptem amb una nova pàgina web molt més dinàmica i atractiva que l'ante-
rior, creada a través de Vualá, el gestor de continguts de la Universitat d'Alacant que ens permet 
gestionar de manera còmoda i senzilla el nostre lloc web amb gran quantitat d'informació amb el 
propòsit de donar a conèixer els més de 6.000 anys d'història d'aquest conjunt arqueològic fona-
mental per a comprendre el nostre passat. 
  
 
Aquesta nova web mostra continguts actualitzats a través dels que podeu conèixer els conceptes 
bàsics sobre el jaciment arqueològic de l'Alcudia d'Elx, el seu Centre d'Interpretació i el seu Museu, 
així com tota la informació referent a esdeveniments, visites, últimes notícies, etc. 
  
 
Amb l'objectiu d'atendre tant el públic general com a l'especialitzat, la pàgina compta també amb 
diferents àmbits orientats a la investigació, a la difusió i a la docència, des dels quals es pot comple-
tar la informació, els serveis disponibles o sol·licitar-los directament amb els nostres tècnics.  
 

https://web.ua.es/laalcudia/  

https://web.ua.es/laalcudia/?fbclid=IwAR3sMqBXGJMQOLvYy_67lV9U9Kw5jYn9YGLeJqtk-ecAHP1rLOmSwNpzEqc
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NOVA CARTELLERÍA 

 
Cultural 

Gràcies a Grup Antón que continua apostant per l'Alcudia amb el regal d'aquest impressionant car-
tell que ja lluïm en l'entrada de l'Alcudia. 
 
El pas del temps havia deteriorat molt l'anterior cartell publicitari que teníem a l'entrada, no obstant 
això, gràcies a Grup Antón hem pogut renovar-ho  
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HOMENATGE 

 
Cultural 

Dimecres passat, 7 d'octubre, el Departament de Ciències de la Terra de la UA va instal·lar un 
sismògraf en les nostres instal·lacions sota la supervisió del professor José Delgado, catedràtic de 
ciències de la terra i del medi ambient.  

UN SISMÒGRAF EN L'ALCÙDIA  

Fotografía del Periodic.com 

L'Alcudia participa amb una xicoteta aportació de terra 
en l'homenatge que dijous passat 9 d'octubre es va fer 
per a recordar a les víctimes del Covid-19 per part de 
la Generalitat Valenciana. 
  
Es tracta d'una escultura amb terra de les 33 comar-
ques de la Comunitat. 
  
De manera simbòlica, aquesta peça es converteix en 
l'únic punt de la Comunitat amb terra de totes les co-
marques valencianes. A partir de l'origen etimològic de 
la paraula 'recordar', que és "tornar a passar pel cor", 
l'escultura evoca així a les persones que ens han dei-
xat.  
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