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L’Alcúdia Cultural 
F U N D A C I Ó   L ’ A L C Ú D I A  

EL NOSTRE BUTLLETÍ 

 

 
Iniciem aquest número del butlletí amb informació de les activitats realitzades durant el mes de maig i 

dels nous projectes, i esperem, sempre, que siguen del seu interès.  

González Palomera 

Fotografía de VCrown 
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DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS 

Amb la col·laboració dels museus d'Elx, els dies 18, 19 i 20 de maig celebrem a 

L’Alcúdia el Dia Internacional dels Museus amb jornades de portes obertes, visites 

guiades gratuïtes, tallers infantils i servei d'autobusos gratuïts.  

.  

   HORARI D’ESTIU  

El passat 1 de juny vam ampliar l'horari. Des d’eixa data el parc arqueològic queda 
obert al públic de 10 a 20 hores, de dimarts a dissabte.  
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     PROJECTES 

Noves troballes en les termes oriental. 
 
El projecte Astero, l'excavació arqueològica que va començar el 2017 i que ha 
repetit aquest 2018 a L'Alcúdia d'Elx en la segona campanya, dirigida pel doc-
tor Jaime Molina Vidal, catedràtic d'Història Antiga de la Universitat d'Alacant, 
ha trobat una agulla de pèl amb terminació d'or, però no és l'única; altres qua-
tre més, en os, han sigut desenterrades pels investigadors.  

L'excavació divideix l’acti-
vitat en tres sectors: l'a-
poditeri, que era el vestu-
ari on es canviaven de ro-
ba per a l'accés als banys; 
la zona del caldari, o zo-
na calenta, en la qual han 
trobat una nova sala cale-
factada; i una tercera zo-
na en què es pensa que 
era l'accés principal a les 
termes. És en aquesta zo-
na on han aparegut les 
agulles realitzades en os.  

Encara que els arqueòlegs van apuntar la possibilitat, en un primer moment, 
que es tractara d'un stylus, un punxó, normalment tallat en os, amb un extrem 
afilat i que servia per a escriure sobre una tauleta de fusta encerada, Jaime Mo-
lina afirma que es tracta d'agulles de pèl, segons sembla de adornament. 
L'agulla de pèl amb or s'ha trobat en el treball de garbellat dels sediments de la 
zona del llindar de les termes. Tota la terra que s'extrau passa per un tamís per 
a detectar qualsevol objecte. L'anàlisi amb microscopi electrònic d'escombratge 
realitzat en la Unitat de Microscòpia dels Serveis Tècnics d’Investigació per a 
comprovar la composició del metall ha donat com a resultat que la composició 
és d'un 93 % d'or i un 7 % de plata, per la qual cosa es tracta d'un or de gran 
puresa.  
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 PROJECTES 

Per primera vegada en la història, 
L'Alcúdia ha vist els bombers en-
dinsar-se en l’interior per a dur a 
terme una campanya d’investiga-
ció. 
  
Voluntaris del Consorci Provincial 
participen, al costat dels experts 
del grup Astero en les clavegue-
res del jaciment, per a trobar pis-
tes que resolguen els seus miste-
ris històrics. 
 
La tasca ha format part d'un tre-
ball d'espeleologia que s'ha dut a 
terme al costat dels arqueòlegs 
del projecte Astero Patrimoni Vir-
tual. 
  
La dificultat de la missió, realitza-
da sota terra i sense quasi llum, 
ha fet que els arqueòlegs compta-
ren amb el suport dels voluntaris 
del Grup de Rescat del Consorci 
Provincial, en una tasca multidis-
ciplinària que promet grans resul-
tats.  

Una vegada acabada la campanya d'excavació, comencen ja a estudiar i processar 
les dades obtingudes, els models 3D per fotogrametria donen una visió general del 
treball realitzat.  
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  PROJECTES 

EL projecte Dames i herois. Després de la Ilici ibèrica es troba a un pas més en l’ob-

jectiu de resoldre el trencaclosques històric que permeta conèixer amb certesa què 

feia la Dama d'Elx a l'Alcúdia. 

Aquesta investigació ha aconseguit un important avanç gràcies al descobriment 

d'un llenç de muralla de 2,30 metres d'espessor, assentat sobre una base de pedra, 

que té un alçat fonamentalment de tova, i que sembla erigir-se sobre el sediment 

natural. “És molt probable que hàgem donat amb el context de la troballa de la Da-

ma d'Elx”, assegura l'investigador i actualment professor d'Història Antiga de la 

Universitat de Múrcia, Héctor Uroz. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El catedràtic de la UA José Uroz, investigador principal d'aquesta campanya. “És on 

es dirigeix la nostra investigació, a intentar llançar una mica de llum sobre els perí-

odes anteriors a la colònia romana.” 

Sobre la datació de la nova muralla, José Uroz afirma que «de moment, només es 

tenen indicis que el llenç que s'ha començat a descobrir és anterior a la muralla au-

gusta conservada a l'oest del jaciment». En aquesta línia, comenta que «estem a l'es-

pera de dur a terme les anàlisis químiques que puguen ajudar a la caracterització i 

potser la datació. Però la millor manera de resoldre l'enigma serà continuar amb les 

excavacions durant els pròxims anys. 

 Aquesta és la segona campanya que es du a terme sobre el sector 11 del jaciment. 

Les excavacions es van posar en marxa al març, han conclòs recentment i han 

comptat amb finançament del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de Conei-

xement de la UA i la col·laboració de l'Ajuntament d'Elx. La principal qüestió que 

pretén resoldre aquest ambiciós projecte arqueològic és conèixer si la Dama, en el 

moment en el qual va ser trobada, es trobava en el seu emplaçament originari o es-

tava fora d'aquest.  
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L’ALCÚDIA DE ALEJANDRO RAMOS FOLQUÉS 

El passat 28 de maig, en la sala Miguel Hernández de la seu universitària d'Alacant, 

es presentava, a càrrec de Sonia Gutiérrez, catedràtica d'Arqueologia de la Universitat 

d'Alacant, el llibre L’Alcúdia de Alejandro Ramos Folqués, l'autora del qual, Ana María 

Ronda Femenia, és arqueòloga d'aquesta Fundació. 

Parlem amb Ana  

Com va sorgir la idea d'escriure 
aquest llibre? 
La idea sorgeix de la necessitat d'a-
daptar en un llibre una obra major 
de quatre toms, L’Alcúdia de Ale-
jandro Ramos Folqués. 50 años de 
estudios arqueológicos, la meua tesi 
doctoral defensada en la Sala d'Ibe-
ria del nostre museu el 5 de juliol 
del 2016, un moment molt especial 
en la meua vida acadèmica perquè 
ho vaig fer envoltada de les peces 
que durant anys vaig estudiar i que 
aquell dia vaig poder compartir 
amb els meus professors, els meus 
companys i molts amics del jaci-
ment que van tenir l'amabilitat d'a-
companyar-nos. 
 
Per què L’Alcúdia de Alejandro 
Ramos Folqués? 
Perquè Alejandro Ramos és el per-
sonatge clau per a entendre els pro-
cessos d’investigació arqueològica 
que es van desenvolupar a l’Alcú-
dia durant bona part del segle XX. 
La seua figura destaca per ser l'ex-
cavador d'aquest jaciment impres-
cindible que va saltar a la fama per 
ser el lloc de la troballa de la Dama 
d'Elx un 4 d'agost de 1897, qüestió 
que va esperonar la vocació arque-
ològica en un jove Alejandro quan 
la seua família adquireix la finca 
l’any 1916. 
  
 

Eixa vocació la va convertir en ofici, 
malgrat els seus estudis d'advocat, i 
sa vida va ser un camí destinat a 
desvetlar els secrets tancats en la 
terra de l’Alcúdia, les dades de la 
qual va apuntar en uns petits qua-
derns d'excavació i que ara, en ple 
segle XXI, havia arribat el moment 
de revifar-los per a la investigació 
present i futura de l'enclavament. 
 
T'ha portat molt de temps? Ha si-
gut difícil aconseguir tanta docu-
mentació? 
Sí i no. Em decidisc a iniciar el meu 
estudi per un fet curiós que és el 
trasllat de tots els components del 
museu per a fer obra.  
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L’ALCÚDIA DE ALEJANDRO RAMOS FOLQUÉS 

 

Açò va ser entre 2009 i 2010 i, em-

paquetant-ho tot, m’adone de la 

importància no solament del llegat 

dels materials arqueològics, sinó 

dels documents que va generar al 

llarg de la seua vida, que incloïa 

cartes, periòdics, fotos, memòries, 

quartilles manuscrites, etc. Per a 

arreplegar el gruix del material he 

comptat amb la complicitat del seu 

fill, el també arqueòleg Rafael Ra-

mos, que no ha dubtat a confiar-

me la major part del material que 

no estava en la Fundació per a cre-

ar el fons documental d'Alejandro 

Ramos. El que més temps m'ha cos-

tat ha sigut ordenar-ho i catalogar

-ho tot per a després escanejar i 

transcriure els diaris. El procés de 

destil·lat de les dades i la seua ma-

terialització en un llibre em va cos-

tar dos anys, temps no gaire extens 

malgrat el volum i l'heterogeneïtat 

de documents dels quals he tret la 

informació. 

Es tracta d'una biografia o és un 
llibre merament arqueològic? 
Aquest llibre el qualifique en el 
pròleg com un “rara avis”, ja que 
no és una biografia, no tracta úni-
cament d'historiografia arqueolò-
gica, com tampoc és solament un 
estudi de reconeixement de materi-
als basat en documents, fotos i me-
mòries de temps pretèrits. Aquest 
llibre és la mixtura de tot açò com-
binat de manera que ha resultat 
un treball coral en el qual s'entre-
teixeixen i se sustenten entre si ve-
lles dades que, degudament tracta-
des, han reviscut de manera pal-
mària i que responen per si soles a 
molts dubtes arqueològics que pla-
nejaven sobre el jaciment de L'Al-
cúdia.  
 
De totes les conclusions a les 
quals hauràs arribat després 
d'escriure’l, amb quina et que-
des? 
Em quede amb la lliçó que Alejan-
dro ens ha donat a les generacions 
esdevenidores i és que si tenim cu-
ra a anotar tots i cadascun dels 
processos científics que realitzem 
quan excavem, deixem salvaguar-
dades per al futur les dades cientí-
fiques. Més enllà d'haver pogut 
descobrir ara la vertadera seqüèn-
cia estratigràfica del jaciment, no 
podem oblidar que ho hem fet grà-
cies a la professionalitat i al com-
promís d'Alejandro Ramos amb la 
ciència arqueològica.  
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VI FESTIVAL DE TEEATRE CLÁSSIC 

El pròxim 10 de juliol comença el VI Festival de Teatre Clàssic de L’Alcúdia.  
Totes les actuacions seran a les 22 h. 
Venda d'entrades, horaris i informació: www.instanticket.es i a partir de les 19 h a 
L’Alcúdia els dies de les actuacions. 
Obertura de portes a les 20 h. Cantina amb preus populars.  
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CURSOS D’ESTIU 

Us recordem que ja està programat el V Curs d'Arqueologia Pràctica per a la pri-
mera quinzena del pròxim mes de juliol. 

La informació és la següent: 
El curs proporciona una formació bàsica en l'ús dels instruments metodològics i 

en el coneixement de les principals estratègies d'intervenció en el treball de 
camp i la investigació arqueològica. Consta d'una part pràctica en sessions mati-

nals en el jaciment de L'Alcúdia d'Elx on es duen a terme tasques d'excavació, 
prospecció, documentació i catalogació del registre arqueològic, i una part teòri-
ca consistent en xarrades sobre temes d’investigació impartides per especialistes 

seguides d'un temps de debat. 
- Preu: estudiants, PDI/PAS UA, alumniUA i persones aturades 125 euros. General 

150 euros. 
-  Lloc: Fundació Universitària L'Alcúdia d’Investigació Arqueològica. Partida 

d'Atzavares Baix. Polígon I, núm. 138. 03290 Elx 
- Requisits per a l'obtenció del diploma o el certificat: assistència a totes les ses-
sions pràctiques i teòriques. Redacció d'una memòria final que continga una va-
loració global de les conferències i una reflexió sobre les competències adquiri-

des. 
-  Llengua vehicular: castellà i valencià. 

-  Manutenció (esmorzar i dinar) de l’alumnat i del professorat inclosa en el preu 
de la matrícula. L’alumnat ha d'anar i venir al jaciment pel seu compte durant els 

deu dies que dura el curs. 
Dates previstes: primera quinzena de juliol del 2018. 

-  Recursos: excavació de les termes occidentals (època romana), ins-
tal·lacions del Centre d'Interpretació i Museu de L'Alcúdia. 

 
Per a més informació: a partir del mes de maig podeu consultar la pàgina web de 
la Universitat d'Alacant ( Cursos d'Estiu Rafael Altamira: V Curs d'Arqueologia 
Pràctica). 
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FUNDACIÓ  L’ALCÚDIA 

Carretera de Dolores Km 1´5, ELCHE, 03290,  

Atención al público 966 61 15 06  

 

Butlletí Cultural 

 
Redacció: Ángela Ramos 

Direcció: Alejandro Ramos 


