
   
 

                 

INVESTIGANT EL PATRIMONI CULTURAL DE 

L’HORTA D’ALACANT. UNA APROXIMACIÓ 

INTERDISCIPLINAR A L’ARQUITECTURA 

DEL SEGLE XIX 

En les últimes quatre dècades, el model econòmic, basat en la construcció, 

ha destruït i desvirtuat la tradicional horta d'Alacant. En l'actualitat, una 

part de la ciutadania ha girat de nou la seua mirada cap a aquest espai 

fèrtil amb el desig de recuperar les seues arquitectures, els seus usos i els 

seus costums. En aquest context, l'Associació Valenciana d’Antropologia 

(AVA) i la Universitat d'Alacant (UA) organitzen una jornada centrada en 

l'anàlisi interdisciplinària de l'arquitectura residencial de l'horta alacantina 

des d'una visió holística, incloent-hi l'Antropologia, l'Arqueologia, 

l'Arquitectura i l'Economia. 

Objectius: 

Reconèixer el paisatge cultural de l'horta alacantina. 

Relacionar les diferents fonts emprades per a aquest estudi 

interdisciplinari. 

Analitzar, des d'una perspectiva antropològica, les arquitectures 

huitcentistes i les seues transformacions. 

Reflexionar sobre les transformacions del paisatge cultural i del patrimoni 

que alberga. 

Metodologia: Sessions amb caràcter teòric-pràctic, promovent la 

participació activa de l'alumnat per a repensar el present i el futur del 

patrimoni cultural de l'horta alacantina. 

Perfiles als quals va dirigida: Jornada dirigida, principalment, a l'alumnat de la 

Universitat d'Alacant (UA) i la Universitat de València (UV), professionals i 

socis/sòcies de l'Associació Valenciana d’Antropologia (AVA). 

 

PROGRAMA 

DISSABTE 5 D’OCTUBRE DE 2019 

11-11:30 Arribada a Torre Juana (Alacant) 

 Presentació a càrrec de María-Teresa Riquelme-Quiñonero 

(UA) i Andrés Pedreño Muñoz (IT&IS Siglo XXI). 
 

11:30-13:30 Excursió a peu i visita a Torre Reixes (Alacant) 

 Visita guiada a càrrec de María-Teresa Riquelme-Quiñonero 

(UA). 
 

14:30-16:00 Dinar en els jardins de Torre Juana 

 Dinar de pic-nic 
 

16:00-18:00 Sessió de treball 

 A càrrec de María-Teresa Riquelme-Quiñonero (UA) 

 

18:30-19:00 Conclusions de la jornada i acomiadament 

 A càrrec de María-Teresa Riquelme-Quiñonero (UA), Andrés 

Pedreño Muñoz (IT&IS Siglo XXI) i Javier García-Solera Vera 

(Arquitecte). 

 

*Las places són limitades. Las persones interessades han de 

formalitzar la seua inscripció abans del dia 3 d’octubre de 2019. 

http://avaantropologia.com/


   
 

                 

PROFESSORAT 

María-Teresa Riquelme-Quiñonero. Universitat d’Alacant 

Andrés Pedreño Muñoz. IT&IS Siglo XXI 

Javier García-Solera Vera. Arquitecte 

 

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ 

Per a fer la inscripció, cal enviar un correu electrònic a avantrop@yahoo.es 

El termini per a inscriure’s serà el dia el 3 d’octubre de 2019. 

La inscripció dóna dret a la recepció dels certificats d’assistència. 

Quotes d’inscripció: 

□ 15€ Estudiants/es UA i UV 

□ 30€ Estudiants/es UA i UV + 1 any associació a l’AVA 

□ 25€ Professionals 

□ 50€ Professionals + 1 any associació a l’AVA 

□ 20€ Membres d’alguna associació de l’ASAEE 

□ 10€ Aturats/Aturades 

□ Gratuïta per a socis/sòcies de l’AVA 

 

COMITÈ ORGANITZADOR 

María-Teresa Riquelme-Quiñonero (UA) 

Pepa García Hernandorena (AVA) 

Teresa Vicente Rabanaque (AVA) 

LLOC 

Torre Juana 

Adreça postal: Av. Pintor Pérez Gil, 16, 03540 Alacant 

S’hi pot arribar en cotxe particular i en transport públic: Autobús línia 23 

 

MAPA DE LOCALITZACIÓ 

 

 

INFORMACIÓ I CONTACTE 
 
Per a més informació, consultar la web oficial http://avaantropologia.com/ 
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