
                 

OBJECTIUS:

L’any 2017 representa un triple aniversari per a 
l’Alcúdia: fa 120 anys la troballa casual d’una bella 
escultura ibera va donar a conèixer internacionalment el 
jaciment i el seu entorn; fa dues dècades es va crear la 
Fundació Universitària L’Alcúdia amb l’objectiu d’impulsar 
una recerca moderna que col·locara l’arqueologia il·licitana 
en el lloc científic que mereix i, per fi, fa 14 anys es va 
iniciar un fòrum de trobada -Els Dilluns amb L’Alcúdia- 
destinat a divulgar i compartir aqueix coneixement amb 
la societat que coneix i valora el seu patrimoni.

Avui sabem que L’Alcúdia remunta els seus orígens 
a la prehistòria i acull els vestigis d’un significatiu 
enclavament d’època ibèrica. Va ser una de les colònies 
romanes més importants de la costa oriental d’Hispània 
(la Colònia Ivlia Ilici Augusta), capital bizantina i visigoda, 
seu d’un dels primers bisbats cristians i protagonista en 
primera persona de la conquesta islàmica, molt abans 
que l’actual ciutat d’Elx existira com a tal, i la vella 
ciutat es transformara en un territori rural que ocultava 
ruïnes i sorpreses. Però cadascuna d’aqueixes realitats 
històriques, més enllà de les seues cases i muralles, 
va transformar un territori i va crear un paisatge que 
l’arqueologia moderna és capaç de comprendre i explicar 
avui a través de les seues petjades.

Per açò, la 14 edició del Curs d’arqueologia Il·licitana 
presenta una visió actualitzada de la recerca en L’Alcúdia 
i el seu territori com a objecte històric, en un enfocament 
diacrònic que abasta els territoris polítics, administratius, 
econòmics i culturals que s’han succeït en el temps i 
l’espai. Un passeig pels paisatges històrics detectats 
en el Camp d’Elx i el paper que l’Alcúdia va jugar en la 
seua construcció, obrint la porta a la discussió sobre el 
nou paisatge cultural i patrimonial que haurà de jugar 
en el segle XXI.

DESTINATARIS:

Estudiants de la Universitat d’Alacant, estudiants 
d’altres Universitats, qualsevol persona interessada a 
realitzar el curs.

REQUISITS PER A L’OBTENCIÓ DEL DIPLOMA O 
CERTIFICAT:

Control d’assistència. Es podrà faltar a un 10% del 
curs per a obtenir el corresponent diploma de crèdits.

Es valorarà a partir d’una memòria o resum del contingut 
global del curs o d’algunes de les seues conferències.

PROGRAMA

13/11/2017

17:00 – 19:00 Sonia Gutiérrez Lloret:
 Investigar en L’Alcudia i en el seu 

territori: reflexions i perspectives.

19:00 – 21:00 Julia Sarabia Bautista:
 Detectar i interpretar les petjades 

arqueològiques en el paisatge: el cas 
de l’Alcudia d’Elx.

20/11/2017

17:00 – 19:00 Gabriel García Atiénzar
 i Juan A. López Padilla: 
 Territoris i espais socials en la 

Prehistòria d’Elx.

19:00 – 21:00 Jesús Moratalla Jávega: 
 El paisatge ibèric entorn de la Dama 

d’Elx.

L’ALCÚDIA EN EL SEU TERRITORI
CURS D’ARQUEOLOGIA IL· LICITANA

ELS DILLUNS AMB L’ALCÚDIA

27/11/2017

17:00 – 19:00 Manuel Olcina Doménech: 
 Territori i Centuriación de la Colònia 

Iulia Ilici Augusta.

19:00 – 21:00 Jaime Molina Vidal:
 Espais de comerç i producció en 

època romana: el poblament rural 
d’Ilici.

04/12/2017

17:00 – 19:00 Robert Lorenzo de San Román: 
 Després de Roma: territoris polítics 

en època tardoantigua.

19:00 – 21:00 Rafael Azuar Ruiz:
 Territoris de conquesta: d’ Ilš a Elx.

09/12/2017

10:00 – 14:00 Ana Ronda Femenia
 i Mercedes Tendero:
 eixida de camp “Conèixer els paisatges 

històrics de l’Alcudia”.

Coordinació: Sonia Gutiérrez Lloret i Julia Sarabia Bautista 
Coordinació tècnica: Mercedes Tendero Porras

Llengua vehicular :  castellà  |  Import: gratuït
Crèdits: 2 (vàlids per a titulacions de Grau)

Lloc de realització:
Centre de Congressos Ciutat d’Elx. Fundació L’Alcúdia



2 crèdits (vàlids per a titulacions de Grau)
Elx, del 13 de novembre al 9 de desembre de 2017

Hora: 16:30h
Lloc: Centre d’Interpretació L’Alcúdia.

12 de febrer 
• Indiana Jones y la última cruzada.
 Steven Spielberg, 1989.
 
19 de febrer
• 1898: los últimos de Filipinas.
 Salvador Calvo, 2016.
 
26 de febrer
• El Ministerio del Tiempo. Capítulo 9:
 “Tiempo de Leyenda”.
 Marc Vigil, 2016.
 
5 de març
• El Ministerio del Tiempo. Cap. 21:
 “Cambio de Tiempo”. 
 Marc Vigil, 2016.
 
12 de març
• La última noche de Boris Grushenko.
 Woody Allen, 1975.

VI CINEFÒRUM L’ALCÚDIA, 2018


