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    Cultural 

Hola a tots!  
 
Us presentem un nou butlletí amb les últimes activitats realitzades a l’Alcúdia amb la finalitat que 
estigueu al corrent de tot el que hi succeeix i els projectes que a curt termini anirem duent 
a terme. 
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PROJECTES DE NETEJA I ADEQUACIÓ  

 
Cultural 

Les àrees d’Arqueologia i Restauració estan duent a terme projectes de neteja i adequació de diver-
ses zones en l’Alcúdia, com ara el mur d’accés, l’aljub de Venus, «la cava» i el sector de la casa de 
l’orfebre.  
 
El pas del temps n’ha deteriorat l’aspecte, i calia aquesta intervenció per al seu bon manteniment, 
així com per a oferir als nostres visitants un recorregut per l’Alcúdia molt més atractiu.  

El primer d’aquests projectes ha sigut la neteja i adequació del mur d’accés a l’Alcúdia.  
Per a fer-ho s’han consolidat els perfils, s’ha cuidat la vegetació que ja disposa d’un sistema de de-
goteig per al manteniment i s’ha cobert el terreny amb grava blanca per a embellir la zona, i aconse-
guir així un aspecte més endreçat i atractiu d’acord amb els objectius d’aquesta fundació.  

L’aspecte que mostrava aquesta zona abans d’aquesta adequació i neteja era prou ruïnós, presen-
tava buits en el mur, pedres caigudes i una vegetació abundant però descurada.  
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PROJECTES DE NETEJA I ADEQUACIÓ  

 
Cultural 

A continuació, l’àrea de Restauració i l’àrea d’Arqueologia han dut a terme el projecte d’adequa-
ció i neteja de l’aljub de Venus, a l’interior del qual es va trobar la coneguda Venus d’Ilici que dó-
na nom a aquest.  

El projecte ha consistit en la retirada de terra i pedres dels marges, que s’han perfilat per a donar-los 
així un millor aspecte, més cuidat i net, s’ha escampat grava de diferents colors per a diferenciar les 
zones i s’ha enjardinat el perímetre.  
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Cultural 

La zona estava força deteriorada tant en l’interior com en els perfils, tal com es pot apreciar en les 
imatges.  

El procés ha sigut molt beneficiós per a la zona, ja que se n’ha millorat enormement l’aspecte.  
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Cultural 

ELS DILLUNS AMB L’ALCÚDIA  
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Cultural 

ELS DILLUNS AMB L’ALCÚDIA  

XVII Curs d’Arqueologia Il·licitana. Els Dilluns amb l’Alcúdia. 

El dia 9 de novembre començava el XVII Curs d’Arqueologia Il·licitana, Els Dilluns amb L’Alcú-
dia, aquest any dedicat a epidèmies i infeccions, ensenyaments de la història, en el qual un 
nombrós grup d’especialistes ens van donar una visió actualitzada i científica sobre aquest te-
ma que, desgraciadament, tornem a viure. 
 
Arran de la inestable situació provocada per la COVID-19, per primera vegada en les seues ja 
disset edicions, el curs s’ha plantejat de manera dual, amb participació tant presencial com te-
lemàtica.  
 
«Diuen que la història es repeteix, i encara que podria semblar que és cert, la veritat és que 
sempre hi ha situacions noves que obliguen les persones a adaptar-se a realitats diferents. És 
ben conegut que la humanitat ha patit situacions complicades que han delmat les poblacions. 
Guerres, fams i, per descomptat, crisis sanitàries en forma d’epidèmies han sigut habituals al 
llarg de la història, i ens hi hem anat adaptant amb els recursos disponibles en cada etapa. Són 
molts els àmbits d’investigació que s’impliquen en el coneixement dels esdeveniments catas-
tròfics que ha ocorregut al llarg del temps, i suggeridores les aportacions al coneixement que 
han anat sorgint gràcies als avanços científics que han germinats a la llum dels tristos esdeve-
niments viscuts.  
 
La Universitat d’Alacant, a través de la Fundació Universitària L’Alcúdia d’Investigació Arqueo-
lògica i l’Institut Universitari d’Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric (INAPH), han or-
ganitzat aquest curs que pretén divulgar episodis de la història que han posat a prova la super-
vivència de gran part de la humanitat, en aquest cas, causats per agents infecciosos davant 
dels quals poc hem pogut fer fins fa poc. L’objectiu principal ha sigut conèixer certs episodis 
relacionats amb epidèmies causants de grans mortalitats, alguns allunyats en el temps però 
pròxims en l’espai.» 
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Cultural 

LA LLEGENDA DE LA FUNDACIÓ D’ELX  

EL passat 28 d’octubre, l’alcalde de la ciutat d’Elx, Carlos González, presentava un nou nú-
mero de la revista Festa d’Elx en el qual Alejandro Ramos, director de la Fundació L’Alcúdia 
publica l’article «La leyenda de la fundación de Elche».  

 
“.....No totes les ciutats importants tenen una llegenda que engalane el seu origen, el seu 
passat, la seua nissaga, però si és important tenir-ne [….] les llegendes són el component 
més fàcilment adherible a la memòria de l’interessat en la història quan quasi tota la resta 

cau en l’oblit davant la ingent quantitat d’informació que rebem diàriament.....” 

La biblioteca de la Fundació L’Alcúdia compta amb un exemplar de la revista per a la consulta. 
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