




Alacant sempre s’ha distingit per ser una destinació oberta i acollidora amb tots 
els visitants. L’accessibilitat ha sigut una de les nostres principals tasques en els 
últims anys, però és cert que teníem una assignatura pendent en la nostra labor 
integradora amb les persones amb dificultats cognitives o de comprensió lectora 
en l’àmbit turístic. Per això, ara que tinc aquesta Guia de Turisme Accessible de 
lectura fàcil a les mans, estic il·lusionada de comprovar que arribarem a tots. 
Que les nostres platges, monuments, carrers i racons estaran més prop de totes 
les persones que vinguen a visitar-nos.

Eliminar les possibles barreres cognitives, idiomàtiques o tecnològiques és 
necessari per a convertir-nos en una destinació accessible amb majúscules i vull 
agrair a APSA aquest treball que ens ajuda a aconseguir-ho. La seua faena en 
aquest camp és impagable. L’associació porta quasi 60 anys ajudant les persones 
amb diversitat funcional i són conscients de les coses que aquest col·lectiu 
necessita per a la seua inclusió plena.

Aquesta Guia de Turisme Accessible està elaborada amb un mètode de redacció 
que fa accessible la informació i la cultura a l’ampli col·lectiu de persones amb 
dificultats de comprensió lectora, de manera que servirà a turistes nacionals 
i internacionals, però també als habitants d’Alacant, a l’hora de descobrir el 
nostre municipi.

Un dels nostres principals objectius com a Patronat Municipal de Turisme 
ha sigut i és una correcta atenció a la ciutadania i afavorir la inclusió de les 
persones amb diversitat funcional donant-los l’oportunitat de gaudir d’Alacant. 
Amb aquesta guia hem fet un gran pas per a aconseguir-ho.

Gràcies de nou a APSA per aconseguir una ciutat i una destinació més amable, 
accessible i inclusiva.

María del Carmen Sánchez Zamora
Vicealcaldessa d’Alacant
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Presentació

Alacant Fàcil és una guia de turisme

de la ciutat d’Alacant en Lectura Fàcil. 

La lectura fàcil és un mètode de redacció

i adaptació d’informació.

La lectura fàcil adapta els textos, les il·lustracions

i la maquetació.

Els documents en lectura fàcil són útils

per a totes les persones que vulguen

informació fàcil de llegir i de comprendre:

 ● Persones que tenen dificultats per a comprendre
 un text escrit

 ● Persones estrangeres que no dominen l’idioma

 ● Persones amb dificultats de llenguatge o    

 d’aprenentatge

 ● Persones amb escolarització incompleta

Per a quines persones 

és la lectura fàcil?
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 ● Persones amb discapacitat intel·lectual i del    

 desenvolupament

 ● Persones en risc d’exclusió social

 ● Persones majors

Perquè un document estiga en lectura fàcil
ha de seguir unes normes per a adaptar el llenguatge, 
el contingut i la forma.

Aquesta guia de Turisme Alacant Fàcil segueix les normes
de l’Associació Europea ILSMH i la Norma Espanyola
Experimental UNE153101-EX.

Aquesta Guia pot ajudar-nos a:

 ● Reconéixer informació per imatges o fotografies

 ● Obtindre informació important

 ● Ampliar informació

 ● Relacionar la informació que tenim

 ● Buscar informació de manera fàcil i ràpida

 ● Recordar la informació més important

Et presentem la Guia de Turisme d’Alacant Fàcil
per a conéixer i gaudir de totes les coses

que t’ofereix aquesta bonica ciutat.
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Projecte

L’Ajuntament d’Alacant participa amb APSA

en l’elaboració, disseny i edició d’una guia de turisme

d’Alacant en Lectura Fàcil.

Aquesta guia és d’interés cultural i d’oci.

L’associació APSA ha col·laborat en projectes

i campanyes de turisme inclusiu, ha creat i ha adaptat

guies, fullets, documents i textos en lectura fàcil.

APSA també ha col·laborat en l’adaptació de documents 

jurídics, informatius, polítics i de serveis per a empreses de 

diferents sectors.



Dirigit i realitzat per 
l’Associació APSA

Coordinació tècnica
María José García Alonso

Equip d’adaptació de textos i disseny
Regina Serrano Muñoz Torrero, Moisés Jaén Torá, Izar Sánchez Vecina, 
Tere Buades Ferrer y Cristina Díez Espinosa

Equip de validació cognitiva
Alejandro Isach Orts, Andrea Navarro Marco, Dilvia García Díaz,
Iván Núñez Gregori, Javier Borrego López de Sosoaga, 
Joan Rojas García, Joaquín Pachón López, Laura Fernández Frías, 
Mercedes Caballero Collados, Miguel A. López Esplá, Pablo Giner Heredia, Pedro J. de la 
Torre Rubio, Sergio Fayos Lencina i M. Carmen Egea Gilar.
Assessorament lingüístic i traducció
Vicent Josep Santamaria i Picó
Fotografies
Equip tècnic i equip d’adaptació i validació de textos. 
Fotografia de coberta i fotografies pàgines 34, 40, 42, 47, 51, 53, 59, 65, 67, 69, 81, 82, 83, 
87 i 155: Rafael Terrén.
Fotografia interior de coberta: Fernando Bosh 
Fotografies pàgines 5, 141, 146, 174, 188 y 191: www.shutterstock.com
Fotografies pàgines 176, 178 y 191: www.pixabay.com 
Fotografia pàgina 153: Ajuntament d’Alacant.
Logo Lectura Fàcil: Inclusion Europe. 
http://www.inclusion-europe.org/etr/en/european-logo

Disseny, maquetació i edició
CEE Limencop, SL (Associació APSA) 
ISBN: 978-84-124165-9-6
Dep. Legal: A 10-2022

www.asociacionapsa.com



7

ÍNDEX

▪ Com usar la guia ............................................................ 11

▪ Dibuixos que ajuden a usar la guia  ...............................14

▪ Plànol d’Alacant  ............................................................16

 Història de la ciutat d’Alacant ....................................19

 Transports..................................................................23

 Com arribar a Alacant? ..............................................24

 Per aire  .....................................................................24

 Per terra  ....................................................................25

 Per mar  .....................................................................28

 Com moure’s per Alacant?  .......................................29

 Autobús -Transport metropolità TAM  ........................29

 Tramvia d’Alacant - TRAM .........................................30

 Taxi ............................................................................32

 Monuments i llocs d’interés  ......................................33

 Ajuntament  ...............................................................34

 Barris de la Santa Creu i de Sant Roc .......................38

 Castell de Sant Ferran  ..............................................40

 Castell de Santa Bàrbara  .........................................42

 Concatedral de Sant Nicolau de Bari  .......................47

 Diputació d’Alacant ....................................................51

 Esplanada d’Espanya ................................................53



8

 Església de Santa Maria ............................................56

 Mercat Central ...........................................................59

 Monestir de la Santa Faç ...........................................62

 Plaça de Gabriel Miró ................................................65

 Plaça de la Santíssima Faç .......................................67

 Plaça dels Estels .......................................................69

 Plaça de Bous ...........................................................72

 Refugis de la Guerra Civil ..........................................74

 Teatre Principal ..........................................................78

 Altres llocs .................................................................81

 Museus  .....................................................................83

 Centre Cultural Les Cigarreres ..................................84

 Museu Arqueològic d’Alacant MARQ ........................87

 Jaciment Arqueològic Tossal de Manises ..................91

 Museu d’Art Contemporani d’Alacant MACA .............93

 Museu de la Universitat d’Alacant MUA ....................97

 Museu de Belles Arts Gravina MUBAG ...................100

 Museu de la Ciutat d’Alacant MUSA ........................103

 Museu Aigües Alacant .............................................107

 Museu de Betlems ................................................... 111

 Museu de Fogueres ................................................. 115

 Museu The Ocean Race .......................................... 119



9

 Platges .....................................................................123

 Platja de l’Albufereta ................................................124

 Platja de l’Almadrava ...............................................127

 Cap de l’Horta ..........................................................129

 Platja del Postiguet ..................................................132

 Platja de Sant Joan .................................................135

 Platja Saladares - Urbanova ....................................138

 Illa de Tabarca .........................................................141

 Esports ....................................................................149

 Club de Golf Alacant Golf ........................................153

 Real Club de Regates d’Alacant ..............................155

 Club Nàutic d’Alacant Costablanca .........................156

 Parc del Tossal ........................................................157

 Parcs .......................................................................159

 Parc de Canalejas ...................................................160

 Parc de La Marjal ....................................................162

 Parc de l’Ereta .........................................................164

 Parc del Palmeral ....................................................166

 Festes ......................................................................169

 Fogueres de Sant Joan ...........................................171

 Setmana Santa ........................................................174



10

 Romeria de la Santa Faç .........................................176

 Festes de Moros i Cristians .....................................178

 Les Creus de Maig3. ...............................................179

 Zones d’oci ..............................................................181 

 El Barri .....................................................................182

 Rambla de Méndez Núñez ......................................183

 Mercat Central .........................................................183

 Ruta de la Fusta ......................................................184

 Port d’Alacant ..........................................................185

 Platja de Sant Joan .................................................185

 Menjar típic d’Alacant ..............................................187

 L’arròs ......................................................................188

 Les coques ..............................................................189

 Les saladures ..........................................................191

 Peix i marisc ............................................................191

 Dolços ......................................................................192

 Vins ..........................................................................193

 Informació útil ..........................................................195 

 Telèfons d’interés .....................................................196

 Oficines de turisme ..................................................198

 Altres punts d’informació .........................................203



11

Com usar la guia

La guia Alacant fàcil té 10 apartats importants:

 

 ● Història d’Alacant

 ● Transports

 ● Monuments i llocs d’interés

 ● Museus

 ● Platges

 ● Esports

 ● Parcs

 ● Festes

 ● Zones d’oci

 ● Menjar típic

Cada apartat té un color diferent.

Tots els apartats tenen informació general

dels llocs més interessants de la ciutat, 

coses per a veure o fer

i fotos que et mostren els llocs o les coses.
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Trobaràs informació com ara l’adreça, 

el telèfon, la pàgina d’internet, el correu electrònic

i l’horari.

Veuràs que algunes paraules estan en color blau, 

perquè són més difícils o menys conegudes.

Al final de cada apartat tens les definicions

d’aquestes paraules per si les necessites.

En les pàgines 14 i 15 tens els dibuixos

que t’ajudaran a usar al guia.

En les pàgines 16 i 17 hi ha uns mapes

per a veure on estan els llocs més importants 

que apareixen en la guia.
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En l’apartat de Transport tens informació

de com arribar a Alacant quan vens de viatge 

i com anar d’un lloc a un altre quan et trobes a Alacant.

Al final de la guia tens un apartat d’informació útil 

on pots consultar les dades següents:

 ● Telèfons d’interés

 ● Informació d’oficines de turisme

 ● Punts d’informació

Esperem que aquesta guia t’ajude a conéixer 

Alacant de forma més fàcil.
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Dibuixos que ajuden a usar la guia

Dades d’interés:

Adreça 

Telèfon

Horaris

Correu electrònic 

Pàgina d’internet

Com arribar i moure’t per Alacant:

Aeroport 

Tren

Barco

Autobús

Tramvia 

Taxi

Carretera

Història d’Alacant 

Transports

Monuments

Museus 

Platges

Esports 

Parcs 

Festes

Zones d’oci

Menjar típic

Lectura fàcil     Paraules difícils

Apartats de la guia:
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Serveis:

Rentapeus

Hamaques 

Para-sols

Aparcament 

Primers auxilis

Accés per a 
persones 
amb discapacitat

Patins d’aigua 

Jocs infantils 

Berenador 

Quiosc

Ascensor

Lavabos

Informació útil:

Ajuntament 

Emergències

Bombers 

Policia

 Creu Roja 

Guàrdia Civil 

Hospital

Oficina de turisme
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Refugis de la guerra civil

Plaça dels 
Estels

Diputació d’Alacant

Castell de Sant Ferran

 Plànol d’Alacant
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Castell de Santa Bàrbara

Platja del Postiguet

Plaça de bous

Mercat central

Teatre Principal

Ajuntament

Esplanada d’Espanya

MUBAG

MACA

MARQ

Parc de Canalejas 

Reial Club de Regates 

Parc de l’Ereta





Història de la ciutat d’Alacant
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Història de la ciutat d’Alacant

Història de la ciutat d’Alacant

La ciutat d’Alacant és molt antiga. 

Els primers habitants d’Alacant 

van aparéixer en l’Edat de Bronze.

La ciutat es va dir Lucentum quan hi van viure

els ibers i els romans en el segle 4 abans de Crist.

Molt de temps després van arribar els àrabs 

i li van posar el nom de Medina Laquant.
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Història de la ciutat d’Alacant

En aquesta època Alacant es va situar a la muntanya 

del Benacantil i es va envoltar de muralles.

Durant molts segles, la ciutat va créixer gràcies al seu port

marítim.

Els vaixells van portar a tot Europa vi, fruita seca i espart.

El rei Alfons 10 va conquistar Alacant en 1248 

i la va unir al Regne de Castella.

La conquesta va acabar el dia de Santa Bàrbara. 

El castell es va dir així per a recordar aquest dia.

Uns anys després, el rei Jaume 2 va unir Alacant 

al Regne de València.

En el segle 19 el tren va arribar fins a Alacant 

i es va convertir en una ciutat més important. 

En el segle 20 la ciutat va créixer i van aparéixer 

barris nous.

Història de la ciutat d’Alacant
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Les Fogueres de Sant Joan també van sorgir 

en el segle 20.

Hui dia Alacant és molt important pel seu turisme.

Edat de Bronze: és un període de la prehistòria 

en el qual es van fabricar objectes i armes de bronze. 

La prehistòria és el primer període de la història.

El bronze és un metall.

Ibers: són les persones que vivien a Espanya 

abans d’arribar els romans.

Romans: van ser les persones que van conquistar Espanya 

als ibers fa moltíssims anys.

Conquistar: llevar un lloc a altres persones per la força. 

Fogueres de Sant Joan: són les festes més importants 

de la ciutat d’Alacant.

Segle: 1 segle són 100 anys.



Transports
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Com arribar a Alacant?

  
  Per aire

Aeroport d’Alacant - Elx

 Adreça:
 L’Altet, 03195 Elx

 Telèfon:
 913 21 10 00

 Correu electrònic:
 alcinfo@aena.es

 Pàgina d’internet:
 www.aena.es 

 www.aeropuertoalicante-elche.com
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    Per terra

 Estació de tren Alacant Terminal

 Adreça:
 Avinguda de Salamanca, 1

 Telèfons:
 Informació i venda de bitllets:
 912 32 03 20

 Atenció de viatgers amb discapacitat:
 912 14 05 05

 Informació d’estacions:
 912 43 23 43

 Horaris:
 Horari de l’estació:
 Cada dia de 5 i 15 del matí a 12 de la nit
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Horari d’informació i atenció al client:
Cada dia de 7 i 30 del matí a 10 de la nit.

Horari de venda de bitllets: 
cada dia de 7 del matí a 9 i 30 de la nit.

 

 
 Pàgina d’internet:
 www.renfe.com  

Els bitllets també poden comprar-se el mateix 

dia abans d’eixir el tren. 

Cada dia de les 5 i 30 del matí 

a les 10 i 30 de la nit.
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 Estació d’Autobusos

 Adreça:
 Moll de Ponent, sense número, Alacant

 
 Telèfon: 
 965 13 07 00

 Horari:
 Horari d’informació en l’estació:
 Cada dia

 de 9 del matí a 2 de la vesprada

 i de 3 i 30 de la vesprada a 6 i 30 de la vesprada.

 Horari d’informació per telèfon:
 Cada dia

 de 9 del matí a 2 de la vesprada

 i de 3 i 30 de la vesprada a 6 i 30 de la vesprada.
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 Correu electrònic:
 info.estacionalicante@subus.es

 Pàgina d’internet:
 www.estacionalicante.es

     Per mar

Port d’Alacant
 
 Adreça:
 Moll de Ponent, número 11

 Telèfon:
 965 13 00 95

 Pàgina d’internet:
 www.puertoalicante.com

 
 Correu electrònic:
 secretaria.apa@puertoalicante.com



Transports
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  Com et pots moure per Alacant?

 Transport Alacant Metropolità TAM -  
 Autobusos urbans
 
Oficina d’atenció al client:
 
 
 Adreça:
 Carrer Díaz Moreu, número 6

 Telèfon:
 965 14 09 36

 Horari d’atenció:
 De dilluns a divendres
 de 9 del matí a 7 de la vesprada.
 Dissabtes
 de 10 del matí a 1 del migdia.

 Correu electrònic:
 cliente@vectalia.es

 Pàgina d’internet:
 www.alicante.vectalia.es
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 Tramvia d’Alacant TRAM

Oficina d’atenció al client:
 

 Adreça:
 Plaça dels Estels, estació d’Estels

 Telèfon:
 900 72 04 72

 

 Pots telefonar a aquest telèfon
 De dilluns a dissabte
 de 7 i 30 del matí a 10 i 30 de la nit
 diumenges i dies festius

 de 8 i 10 del matí a 10 de la nit

 
 Horari:
 De dilluns a divendres
 de 9 del matí a 3 de la vesprada.

 Pàgina d’internet:
 www.tramalicante.es
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Línies del TRAM

  Línia 1 Estels - Benidorm 

  Línia 2 Estels - Sant Vicent 

  Línia 3 Estels – El Campello

  Línia 4 Estels - Platja de Sant Joan

  Línia 5 Porta de la mar - Platja de Sant Joan 

  Línia 9 Benidorm - Dénia

  (Enllaç amb Alacant)
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 Taxis

Ràdio Tele Taxi:
 
 Taxis adaptats per a persones 
 amb problemes de mobilitat.
 
 Telèfon:
 965 10 16 11

Costa Blanca Taxi, Alacant i aeroport:
 
 Telèfon:
 664 12 84 82
 
Euro Taxi:
 
 Telèfon:
 965 24 07 07



Monuments i llocs 
d’interés
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Monuments i llocs d’interés

Ajuntament

L’Ajuntament d’Alacant és un dels edificis 

més importants de la ciutat. 

Està situat al barri antic.

És un palau barroc del segle 18.

L’edifici té 2 torres i 3 plantes d’altura.

En una de les torres hi ha un rellotge.

Sobre la porta principal hi ha 2 lleons de marbre 

que sostenen l’escut de la ciutat.
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Monumentos y lugares de interés

A l’interior es troba:

 ● El Saló Blau

 ● La Sala de Plens

 ● Una capella

Les parets interiors es decoren amb pintures 

d’artistes alacantins importants.

Al costat de l’escala de l’Ajuntament està el Punt Zero. 

El punt zero és el lloc des d’on es mesura l’altura 

sobre el nivell de la mar de les ciutats d’Espanya.

En l’edifici que està al costat de l’Ajuntament 

hi ha una exposició que es diu «La ciutat descoberta».

En l’exposició hi ha restes arqueològiques de la zona 

d’Alacant.

Aquestes restes arqueològiques van des de l’Edat mitjana 

fins a l’Edat Moderna.

Monumentos y lugares de interésMonuments i llocs d’interésMonuments i llocs d’interés
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Barri antic: part més antiga de la ciutat.

Barroc: és un estil d’art que posa 

molts adorns en les seves obres.

Marbre: és una pedra que s’utilitza

per a la construcció i per a fer escultures. 

Hi ha marbre de diferents colors.

Restes arqueològiques: objectes i restes 

d’altres èpoques més antigues.

Edat mitjana: és el període de temps 

que va des del segle 5 fins a finals del segle 15.

Edat Moderna: és el període de temps 

que va des del segle 15 fins al segle 18.
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Adreça:
Plaça de l’Ajuntament, número 1

Telèfon:
966 90 08 86

Pàgina d’internet:
www.alicante.es

Exposició «La ciutat descoberta»

Adreça:
Carrer Jorge Juan, número 3

Telèfon:
965 14 52 22

Horari de visites:
De dilluns a divendres
de 9 del matí a 2 de la vesprada.

Dissabtes, diumenges i dies de festa tancat

Pàgina d’internet:
www.alicante.es



   

Monuments i llocs d’interés
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Barris de la Santa Creu i de Sant Roc

El barri de la Santa Creu és un dels barris més típics 

de la ciutat d’Alacant.

Es troba al barri antic i prop del castell de Santa Bàrbara.

Els seus carrers són estrets i tenen moltes escales. 

Les seves cases són originals i tenen molts colors 

a les portes i finestres.

Totes les cases són diferents.
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Al barri de la Santa Creu hi ha diversos miradors 

amb vistes molt boniques.

Un lloc interessant per a veure és l’ermita de Santa Creu, 

del segle 18.

Al costat del barri de la Santa Creu hi ha un altre barri típic 

que es diu de Sant Roc.

La xicoteta ermita de Sant Roc és un altre lloc per visitar. 

L’única manera d’arribar a la Santa Creu és a peu.

Barri antic: part més antiga de la ciutat. 

Ermita: és una església xicoteta.
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Castillo de Sant Ferran

El castell de Sant Ferran està situat sobre la muntanya 

del Tossal, lluny del barri antic d’Alacant.

Es va construir durant la guerra de la Independència. 

Des d’aquest castell es veu la ciutat a 90 metres d’altura. 

La seua arquitectura no és important.

Val la pena visitar-ho per les vistes que té.



Monuments i llocs d’interés
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Barri antic: és la part més antiga de la ciutat. 

Guerra de la Independència: és una guerra que va haver-hi 

a Espanya en el segle 19.
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Castell de Santa Bàrbara

El castell de Santa Bàrbara està 

damunt de la muntanya del Benacantil.

Des del castell es veu tota la costa d’Alacant 

i els seus voltants.

El castell actual és del segle 9, 

quan van viure ací els musulmans. 

El rei Alfons10 va conquistar el castell 

el dia de Santa Bàrbara.
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El castell es va dir així per a recordar aquell dia.

En 1963 es van inaugurar 2 ascensors 

per a pujar al castell.

El castell té 3 parts:

Part 1. La part més alta del castell, que es diu la Torreta.

En la Torreta es troba la Torre de l’Homenatge que es 

la més important.

A la Torre de l’Homenatge trobem les restes 

més antigues del castell.

En aquesta part hi ha algunes sales per a visitar:

 ● El Baluard dels Anglesos

 ● El Parc d’Enginyers

 ● La Sala Noble

 ● La Casa del Governador

L’esplanada més alta del castell es coneix amb el nom 

de «Macho» del Castell.
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Part 2. A la part mitjana del castell estan les sales 

més importants:

 ● El saló de Felip 2

 ● L’antic Cos de la Tropa

 ● El Pati d’Armes

 ● Les ruïnes de l’ermita de Santa Bàrbara

Part 3. A la part baixa del castell es troba l’aparcament. 

Si mires el castell des de lluny, les roques semblen la cara 

d’un moro.

Esplanada: terreny pla.

Restes: són ruïnes i objectes que pertanyen a pobles 

més antics.
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Telèfon:
965 14 71 60

Visites guiades:
965 92 77 15

Horari:
Del dia 1 d’octubre a 31 de març 
Cada dia

de 10 del matí a 8 de la nit
Abril, maig, juny i setembre 
Cada dia

de 10 del matí a 10 de la nit
Juliol i agost 
Cada dia

de 10 del matí a 10 de la nit

Els dies que hi ha actuacions al castell, 

cal consultar els horaris de tancament

Correu electrònic:
visitas@castillodesantabarbara.com 

castillo.santabarbara@alicante.es
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Pàgina d’internet:
www.castillodesantabarbara.com

En ascensor

 Adreça:
 Avinguda Juan Bautista Lafora, sense número

 Horari dels ascensors
 de 10 del matí a 8 de la nit.
 Últim ascensor per a pujar 
 a les 7 i 20 de la nit.
 Últim ascensor per a baixar
 a les 7 i 40 de la nit.
 Poden pujar 5 persones i l’ascensorista 
 en cada viatge.

Per carretera

 Adreça:
 Carrer Vázquez de Mella, sense número

Es pot pujar al castell:
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Cocatedral de Sant Nicolau de Bari

La cocatedral o església de Sant Nicolau està 

a la part més antiga de la ciutat d’Alacant.

Aquesta església es va construir sobre les restes 

d’una mesquita en el segle 17.

És un edifici d’estil renaixentista herrerià molt senzill.
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L’església és molt gran i té una cúpula de color blau. 

La cúpula té 45 metres d’altura.

A l’interior es troba:

 ● El claustre del segle15

 ● L’altar

 ● La capella del Santíssim Sagrament 

 que és d’estil barroc

 ● La capella de Sant Nicolau que és el patró 

 de la ciutat d’Alacant

A l’església hi ha altres obres d’art:

 ● El Crist de la Bona Mort

 ● El retaule de les Ànimes

 ● L’orgue més antic de la Comunitat Valenciana
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Mesquita: edifici semblant a una església 

que usen els musulmans.

Renaixentista herrerià: és un estil d’art 

molt senzill que té molt pocs adorns. 

Claustre: corredor que envolta un pati.

Capella: és una part de l’església on es resa.

Barroc: estil d’art que es caracteritza 

per posar molts adorns en les seues obres.

 Adreça:
 Plaça de l’Abat Penalva número 1

 Telèfon:
 965 21 26 62
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Horari:
De dilluns a divendres
De 8 i 30 del matí a 1 de la vesprada

i de 5 i 30 de la vesprada a 8 de la nit

Dissabtes i dies abans de festes
De 8 i 30 del matí a 1 de la vesprada

i de 5 i 30 de la vesprada a 8 i 30 de la nit

Diumenges i dies de festa
De 8 i 30 del matí a 1 i 45 de la vesprada i de 5 i 30 

de la vesprada a 8 i 45 de la nit

Correu electrònic:
concatedraloa@gmail.com

Pàgina d’internet:
http://concatedralalicante.com
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Diputació d’Alacant

Al Palau Provincial d’Alacant està la Diputació.

Aquest palau té una entrada molt gran 

i 2 torres a la façana principal.

L’edifici té al voltant un jardí tancat 

per una reixa de ferro.

El jardí es diu «Jardí de les Celebritats».

Té aquest nom pels seus monuments 

de persones importants d’Alacant.
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Dins de l’edifici hi ha oficines, despatxos, 

salons per a fer reunions i sales d’exposicions.

Diputació: és el govern d’una província.

 Adreça:
 Avinguda de l’estació número 6

 Telèfon:

 965 98 89 00

 Correu electrònic:
 registre@diputaciónalicante.es

 Pàgina d’internet:
 www.diputacionalicante.es
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Esplanada d’Espanya

L’Esplanada és un passeig marítim 

que està al costat del port.

Aquest passeig comença a la Porta de la Mar 

i acaba al Parc de Canalejas.

És el més important de la ciutat d’Alacant. 

Per a fer el paviment es van usar 6 milions i mig 

de tessel·les de marbre.

Les tessel·les formen en terra un mosaic d’ones 

de colors roig, negre i blanc que semblen les ones 

de la mar.
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L’Esplanada té més de 500 metres de llarg 

i moltes palmeres.

També té llocs d’artesania i de regals 

que es diuen els Hippies de l’Esplanada.

Al llarg del passeig veuràs molts artistes de tota mena.

A més, en aquest lloc gaudiràs de restaurants, 

cafeteries, gelateries, bars de copes, tots amb terrassa.

A l’Esplanada es troba l’auditori de «La Concha».

L’auditori té forma de petxina i allí podràs escoltar:

 ● Concerts de bandes de música

 ● Concerts de grups de tota mena

També hi ha edificis bonics com:

 ● La Casa Carbonell

 ● La Casa Lamaignere

 ● El Casino d’Alacant
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Davant d’aquest passeig es troba el port d’Alacant.

En el port veuràs vaixells de tota mena.

Aquest bonic passeig el visiten molts turistes.

Marbre: és una pedra que s’usa per a la construcció 

i per a fer escultures.

Tessel·les: són trossos xicotets de pedres de colors 

que s’usen per a fer mosaics.

Mosaic: obra feta amb molts trossets de pedra 

o cristall de colors que formen un dibuix.

Auditori: lloc on se celebren concerts 

i altres espectacles.
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Església de Santa Maria

L’Església de Santa Maria es troba al barri antic 

i és la més antiga de la ciutat d’Alacant.

Santa Maria es va construir sobre les restes d’una mesquita 

entre els segles14 i 16.

L’església té 2 torres a la part exterior. 

La façana és d’estil d’art gòtic.
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El més important de l’església és:

 ● L’altar

 ● La capella del Baptisme que té una pica

 per a celebrar batejos i és del segle15

 ● La capella de la Mare de Déu Immaculada

 ● L’orgue

Si la visites et sorprendrà.

Barri antic: és la part més antiga de la ciutat. 

Mesquita: edifici semblant a una església que utilitzen

els musulmans.

Gòtic: estil d’art que es caracteritza per construir 

esglésies molt altes en les quals entra molta llum.

Capella: és una part de l’església on es resa.
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Adreça:
Plaça de Santa Maria sense número

Telèfon:
965 21 60 26

Horaris:
De dilluns a diumenge
de 10 del matí a 1 del migdia

i de 6 de la vesprada a 7 i 30 de la vesprada.
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Mercat Central

El mercat Central d’Alacant es va construir en 1921.

És un edifici senzill amb adorns modernistes.

L’entrada més important està 

situada a l’avinguda d’Alfons el Savi.

A aquesta entrada s’arriba per una gran escala.

L’edifici té una planta semisoterrani 

i una altra planta superior.
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A les 2 plantes hi ha moltes parades que venen 

productes com els següents:

 ● Carn

 ● Peix i marisc fresc

 ● Fruites i verdures

 ● Embotits

 ● Saladures

 ● Flors

Els dissabtes la gent es reuneix a la plaça del Mercat.

La plaça es diu del 25 de Maig.

Els alacantins es reuneixen en aquesta plaça al migdia

per a prendre cerveses i tapes.

Després continuen als bars i cafeteries 

del carrer de Castaños i de Sant Francesc.

Aquest costum es diu tardeo.
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Modernista: és un estil d’art que usa formes senzilles 

i té pocs adorns.

Semisoterrani: local que està davall del nivell del carrer.

Saladura: és la carn o el peix que es conserva en sal.

 Adreça:
 Avinguda Alfons el Savi número 10

 Telèfon:
  965 14 08 41

 Horari:
 De dilluns a divendres
 de 7 del matí a les 2 i 30 de la vesprada.

 Els dissabtes i vespres de festes
 de 7 del matí a 3 de la vesprada.

 Correu electrònic:
 mercado.central@alicante.es
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Monestir de la Santa Faç

El monestir de la Santa Faç està a 5 quilòmetres
de la ciutat d’Alacant.
És un monestir d’estil barroc i es va construir 
en el del segle18.

A l’interior en una capella xicoteta es troba la Santa Faç. 

La Santa Faç és el drap que va utilitzar la santa Verònica 
per a eixugar la cara amb sang de Jesús 
quan anava amb la creu.
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Aquest drap és un objecte molt antic i valuós.

La Santa Faç és molt respectada pels alacantins 
i alacantines. 

Aquest respecte a la Santa Faç va començar 
en el segle 15.

En aquell temps el capellà del poble de Sant Joan
Pedro Mena va viatjar a Roma.

En aquella visita li van regalar un drap 
amb la cara de Jesús. 

Conten que aquell drap va salvar a la ciutat de Venècia 
de la pesta.

Cada any el dijous següent a la Setmana Santa
se celebra la Romeria de la Santa Faç.

Aquesta romeria és la segona més important d’Espanya. 
En l’actualitat en aquest Monestir viuen monges clarisses.
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Monestir: edifici on viuen junts monges o monjos.
Barroc: estil d’art que es caracteritza 
per posar molts adorns en les seues obres.
Roma: ciutat que pertany al país que es diu Itàlia. 
Venècia: ciutat que pertany al país que es diu Itàlia. 
Pesta: malaltia molt contagiosa a causa de la qual van morir 
moltes persones.
Romeria: festa popular en la qual molta gent 
camina fins al lloc on hi ha un sant.

 Adreça:
 Carrer Major número 2. Santa Faç
 Alacant

 Telèfon:
 965 21 73 96

 Horari:
 De dilluns a dissabte
 de 8 i 30 del matí a 8 i 30 de la nit    
 Diumenges i dies de festa
 de 8 i 30 del matí a 2 del migdia
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Plaça de Gabriel Miró 

La plaça de Gabriel Miró està prop del passeig 
de l’Esplanada.

El seu nom és en honor a l’escriptor alacantí 
Gabriel Miró.

Els alacantins també la coneixen amb el nom 
de plaça de Correus.
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Al centre de la plaça està la font de l’Aiguadera. 

També hi ha un monument a l’escriptor Gabriel Miró.

Aiguadera: dona que porta o ven aigua.
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Plaça de la Santíssima Faç

Darrere de l’Ajuntament d’Alacant 

hi ha una plaça xicoteta.

Aquesta plaça es diu plaça de la Santíssima Faç.

La plaça té palmeres als 2 costats i una font.

La font té un relleu de la Santa Faç 

en un dels costats 

i l’escut de la ciutat d’Alacant en l’altre.
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Si visites la plaça de la Santíssima Faç 

veuràs la porta de darrere de l’Ajuntament.

Aquesta porta és una de les més boniques

de l’art barroc del segle 18.

Relleu: dibuixos o formes que sobreïxen d’una superfície.

Escut: és el símbol d’una ciutat.

Barroc: és un estil d’art que posa molts adorns 

en les seues obres.
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Plaça dels Estels

La Plaça dels Estels és la més important 

de la ciutat d’Alacant.

Té al centre una font construïda l’any 1930 

per l’escultor alacantí Daniel Bañuls.

La font està formada per un conjunt d’escultures de pedra 

amb relleus de figures femenines

i està envoltada de 4 escultures iguals 

de cavalls amb els seus genets.
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En l’actualitat es diu plaça dels Estels 

perquè en la decoració de la font hi ha moltes estreles.

Fa anys en aquesta plaça es reunia molta gent 

a les nits d’estiu.

En aquella època la font donava un espectacle de llum 

i d’aigua.

Hui a la plaça comença la Cavalcada dels Reis Mags. 

També durant les festes de Fogueres de Sant Joan 

ixen de la plaça totes les desfilades 

i es tiren les famoses mascletades.

Els aficionats de l’equip de futbol de l’Hèrcules celebren 

a la font dels Estels les seues victòries.
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Espectacle: representació que es fa per a entretindre. 

Cavalcada dels Reis Mags: és una desfilada amb moltes 

persones bandes de música, cavalls i altres animals, 

per a celebrar que venen els Reis Mags d’Orient.

Mascletà: és un conjunt de petards molt forts 

que s’exploten per a fer molt de soroll i són típics 

de les festes més importants d’Alacant

que es diuen Fogueres de Sant Joan.

Hèrcules: nom de l’equip de futbol d’Alacant.
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Plaça de Bous
 

És una de les places més antigues 

de la Comunitat Valenciana 

que encara celebra corregudes de bous.

A l’interior pots visitar el Museu Taurí. 

Davant de la porta principal hi ha un conjunt 

d’escultures molt interessant.

Les escultures representen un picador i diversos bous.
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Corregudes de bous: és una festa que consisteix a torejar 

bous a peu o a cavall en un lloc tancat que es diu 

plaça de bous.

Picador: home que pica als bous amb una vara llarga 

que acaba en punta durant les corregudes de bous.

  Adreça:
 Plaça d’Espanya número 7 i 8

  Telèfon: 
  Taquilla

 965 20 35 00

  Museu Taurí
 965 21 99 30

  Correu electrònic taquilles:
 plazadetoros@gmail.com
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Refugis de la guerra civil

La ciutat d’Alacant recupera alguns refugis 

de la Guerra Civil.

Hi ha 2 refugis oberts:

 ● Refugi de la plaça de Sèneca

 ● Refugio de la plaça de Balmis

Aquests refugis es van obrir després de molts anys

tancats.
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La visita als refugis comença 

al Centre d’Interpretació de Refugis Antiaeris.

L’entrada inclou la visita al Centre d’Interpretació 

i als refugis de la plaça de Sèneca i de la plaça de Balmis.

La visita és guiada.

Al Centre d’Interpretació veurem:

 ● Uns cartells que expliquen què eren els refugis

 ● Un mapa que assenyala on es troben els refugis

 ● Una vitrina amb els plànols de tots els refugis 

 que hi ha a la ciutat

 ● Una maqueta del refugi de la plaça de Sèneca

Després la visita continua al refugi de la plaça de Sèneca. 

Aquest refugi té 42 metres de llarg i és de formigó 

per a resistir els impactes de les bombes.

Molta gent va passar al refugi nits senceres 

per por dels bombardejos.

Per a fer la visita més real, el sistema de megafonia 

imita el so de les sirenes i de les bombes.
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Prop de la plaça Sèneca es troba la plaça de Balmis. 

Després visitarem el refugi de la plaça de Balmis. 

Aquest refugi és més xicotet.

Refugi: lloc que les persones van usar durant la guerra 

per a amagar-se i protegir-se de les bombes.

Formigó: és un material molt dur i resistent.



Monuments i llocs d’interés

77

Adreça del Centre d’interpretació de refugis:
Carrer Itàlia número 19

Telèfon:
690 00 44 31

Horaris: 
Dimecres
a les 6 de la vesprada.

Divendres i dissabtes
a les 12 del matí i a les 6 de la vesprada.

Diumenges i dies de festa
a les 12 del matí.

Correu electrònic:
cmemoriahdalicante@gmail.com
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Teatre Principal 

El teatre principal és el més important d’Alacant 

i es va inaugurar l’any 1847.

La façana principal és d’estil neoclàssic. 

A l’interior hi ha 3 parts:

 ● L’entrada o vestíbul

 ● La sala on s’acomoda el públic

 ● L’escenari
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En aquest teatre es fan espectacles de tota mena:

 ● Obres de teatre i ballet

 ● Operes

 ● Musicals

 ● Actuacions d’artistes de totes classes

Neoclàssic: és un estil d’art que imita els edificis

que construïen els grecs i els romans.

Operes: obres de teatre en les quals els actors canten 

i estan acompanyats d’una orquestra.

Musical: obra de teatre en la qual hi ha música, els actors 

canten, parlen i ballen.
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Adreça:
Plaça de Ruperto Chapí sense número

Telèfon:
965 20 31 00

Horari:
Venda d’entrades en la taquilla 
de 12 del matí a 2 de la vesprada 

i de 5 de la vesprada a 9 de la nit.

Correu electrònic:
informació@teatroprincipaldealicante.com

Pàgina d’internet:
www.teatroprincipaldealicante.com
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Altres llocs interessants

Altres llocs molt interessants per a visitar són els següents:

El Panteó de Quijano 

En aquest parc està el monument a Quijano 

que va ser un alacantí que va ajudar els ciutadans 

durant una epidèmia que va haver-hi a Alacant.

Epidèmia: hi ha una epidèmia quan una malaltia greu 

es contagia a moltes persones.
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El Paseíto Ramiro

El Paseíto Ramiro fa anys que va ser un jardí romàntic. 

Conserva restes de l’antiga muralla de la ciutat.

El Portal d’Elx

És una plaça que es va construir en el segle19. 

En aquella època era un lloc per a recollir aigua 

i un punt de reunió dels alacantins.

Al centre de la plaça hi ha un quiosc.



Museus
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Centre Cultural Les Cigarreres

L’edifici de Les Cigarreres era una fàbrica de tabacs 

que es va construir a principis del segle19.

En aquesta fàbrica van treballar molts alacantins. 

La fàbrica tenia 3 sales.

Les 3 sales es van condicionar per a convertir-les 

en un centre cultural.



Museus

85

A Les Cigarreres hi ha activitats culturals de tota mena: 

música, teatre, cinema, fotografia, tallers i exposicions.

Les sales es diuen:

 ● Nau de Cultura Contemporània

 ● Nau de Patrimoni Cultural

 ● Casa de la Música 

També hi ha altres llocs:

 ● Jardí Vertical

 ● El Secadero

 ● Caixa Negra

 ● Cigarra Bar
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Adreça:
Carrer de Sant Carles número 78

Telèfon:
965 20 66 74

Horari:   
De dimarts a dissabte
de 10 del matí a 9 i 30 de nit.
Dilluns, diumenges i festius
tancat.

Correu electrònic:
cultura.cigarreras@alicante.es

Pàgina d’Internet:
www.cigarreras.es
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Museu Arqueològic d’Alacant MARQ

El MARQ o Museu Arqueològic d’Alacant es troba 

a l’antic edifici de l’Hospital Provincial 

Sant Joan de Déu.

Al museu MARQ hi ha una gran col·lecció de restes

i objectes de cultures antigues.

El MARQ és interessant, divertit i ens sorprén. 

En aquest museu aprenem moltes coses 

sobre l’arqueologia i com treballen els arqueòlegs.

Per exemple: sota la mar, a la ciutat o sota terra.
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Si visites el museu i les seues sales coneixeràs

la història d’Alacant des de la prehistòria 

fins a l’època actual.

També té sales amb exposicions temporals.

Arqueologia: és una ciència que estudia 

els pobles antics a través de les restes

i objectes que troba.

Arqueòleg: és una persona que estudia 

el passat de l’home a través de les restes 

que troba com ara ossos, ceràmica, eines.

Prehistòria: és el primer període de temps de la història.
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Adreça:
Plaça del Doctor Gómez Ulla sense número

Telèfon:
965 14 90 00

Horari:
Horari d’Estiu:
Del 16 de juny al 15 de setembre

De dimarts a dissabte 
de 10 del matí a 8 de la vesprada

Diumenges i festius
de 10 del matí a 2 de la vesprada.

Dilluns tancat
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Horari d’hivern:
Del 16 de setembre al 15 de juny

De dimarts a dissabtes
de 10 del matí a 7 de la vesprada.

Diumenges i festius
de 10 del matí a 2 de la vesprada.

Dilluns tancat

Correu electrònic:
info@marqalicante.com

Pàgina web:
www.marqalicante.com

Visites guiades:
Consultar per telèfon l’horari.
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Jaciment Arqueològic Tossal de Manises 

El Tossal de Manises és un terreny de la ciutat romana de 

Lucentum que és l’antiga Alacant. 

Està al barri de l’Albufereta d’Alacant.

És un dels descobriments més importants de la Comunitat 

Valenciana i és un Monument Historicoartístic des de 1961.
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Adreça:
Carrer de Zeus, sense número

Telèfon:
965 14 90 00

Horari:
Dilluns tancat
De dimarts a dissabtes
de 10 del matí a 2 de la vesprada
i de 3 i mitja a 5 i mitja de la vesprada
Diumenge i festius
de 10 del matí a 2 del migdia
Cada grup tindrà 25 persones com a màxim

Correu electrònic:
info@marqalicante.com

Pàgina d’internet:
www.marqalicante.com

Visites guiades:
Consultar per telèfon l’horari
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Museu d’Art Contemporani MACA

El Museu d’Art Contemporani d’Alacant 

es troba al barri antic de la ciutat 

al costat de l’església de Santa Maria.

El MACA és un dels primers museus 

d’art contemporani d’Espanya.

És un edifici modern en el qual s’exposen col·leccions 

d’art del segle 20.
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L’any 1977, l’artista alacantí Eusebio Sempere va regalar 

a l’Ajuntament d’Alacant la Casa de L’Assegurada 

i la seua col·lecció d’obres d’art per a crear un museu.

El MACA es va crear aquell any amb el nom de Museu 

de L’Assegurada.

Després se li va posar el nom actual.

Al MACA hi ha 4 col·leccions d’art:

 ● La Col·lecció d’art del segle 20

 ● La Col·lecció de la pintora alacantina Juana Francés

 ● La Col·lecció d’Eusebio Sempere

 ● La Col·lecció Fundació Mediterrani

També fa exposicions temporals. 

El museu té una biblioteca.

A la biblioteca es fan activitats diferents com 

tallers, xarrades i presentacions.
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Té un centre de documentació per a informar 

i investigar sobre l’art contemporani.

Barri antic: és la part més antiga de la ciutat. 

Art contemporani: és l’art del segle 20.

 

 Adreça:

 Plaça de Santa Maria número 3

 Telèfon:
 965 21 31 56
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 Horari:
 Horari d’estiu:
 De dimarts a dissabte
 d’11 del matí a 8 de la vesprada

 Diumenges i festius
 de 10 del matí a 2 del migdia.

 Dilluns tancat

 Horari d’hivern:
 De dimarts a dissabte
 de 10 del matí a 8 de la  vesprada

 Diumenges i festius
 de 10 del matí a 2 del migdia.

 Dilluns tancat

 Pàgina d’internet:
 www.maca-alicante.es

 Correu electrònic:
 comunicacion@maca-alicante.es
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Museu de la Universitat d’Alacant MUA

El Museu de la Universitat d’Alacant o MUA es troba 

a la Universitat d’Alacant.

La Universitat és al poble de Sant Vicent 

del Raspeig.

Aquest museu es dedica a difondre la cultura en general 

i donar-nos a conéixer les creacions artístiques 

del segle 21.
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En el museu podem trobar:

 ● art

 ● música

 ● teatre

 ● cinema

 ● fotografia

 ● arqueologia

 ● investigació

Arqueologia: és una ciència que estudia 
els pobles antics a través de les restes 
i dels objectes que troba.
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Adreça:
Campus de la Universitat d’Alacant

Carretera de Sant Vicent de Raspeig  sense número

Sant Vicent del Raspeig

Telèfon:
965 90 93 87

Horari:
De dilluns a divendres
de 9 del matí a 8 de la nit.
Dissabte
de 10 del matí a 2 del migdia.
Diumenge
de 10 del matí a 2 del migdia.

Correu electrònic:
mua@ua.es

Pàgina d’internet:
www.mua.ua.es
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Museu de Belles Arts Gravina MUBAG

El museu de Belles Arts Gravina o MUBAG es troba 

en un palau del segle 18.

El palau era del comte de Lumiares 

i es diu Palau de Gravina.

L’edifici té 4 plantes.
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Al museu veuràs pintures i escultures d’artistes 

alacantins des del segle 16 fins al principi 

del segle 20.

Al MUBAG hi ha més de 60 obres d’art.

 Adreça:
 Carrer de Gravina número 13 i 15

 Telèfon:
 965 14 67 80

 
 Horari:
 Horari d’hivern:
 De setembre a juny

 De dimarts a dissabte
 de 10 del matí a 8 de la nit.

 Diumenges i festius
 de 10 del matí a 2 del migdia.

 Dilluns tancat
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Horari d’estiu:
De juliol a agost

De dimarts a dissabte
d’11 del matí a 9 de la nit.

Diumenges i festius
de 10 del matí a 3 de la vesprada.  

Dilluns tancat

Correu electrònic:
mubag@dip-alicante.es

Pàgina d’Internet:
www.mubag.es
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Museu de la Ciutat d’Alacant MUSA

El Museu de la Ciutat d’Alacant és

al Castell de Santa Bàrbara.

Si visites aquest museu coneixeràs la història 

de la ciutat d’Alacant.
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El MUSA té 8 sales:

1. El Cos d’Enginyers: en aquesta sala es rep 

els visitants.

2. L’antic hospital: hi ha una exposició 

que es diu «Alacant traspassada de Mediterrani». 

L’exposició explica la relació d’Alacant 

amb la mar.

3. La Sala Llarga: en aquesta sala hi ha una exposició 

que es diu Històries i persones. 

L’exposició parla de les persones que van 

ser part de la història d’Alacant.

4. Les Sales de la Mina o Coves dels Anglesos: 
en aquesta sala hi ha una exposició que es diu 

«L’Explosió de la Mina durant la Guerra de Successió».

5. Els antics calabossos.
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6. La Casa del Governador: hi ha peces de ceràmica

i restes de jaciments arqueològics d’Alacant.

7. La Cova Quadra: està en un dels fossats

del castell. 

La cova es va utilitzar com a quadra d’un ruc 

que es va usar per a transportar materials al castell.

8. Aljub renaixentista: és un pou del segle16

per a recollir l’aigua de la pluja.

En aquesta sala veuràs una projecció que imita 

els efectes de l’aigua sobre les parets.

A la sala de vídeo hi ha una exposició amb objectes 

que van utilitzar al llarg de la història per a aplicar tortura.

Fossat: clot profund i allargat que envolta un castell.
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Adreça:
Castell de Santa Bàrbara.

Carrer de Vázquez de Mella sense número

Telèfon:
965 15 29 69

Horari:
Consultar amb el personal del castell. 

Correu electrònic:
musa@alicante.es

Pàgina d’Internet:
www.alicante.es



Museus

107

Museu d’Aigües d’Alacant

El museu de l’aigua està situat als Pous de Garrigós

en ple barri antic de la ciutat d’Alacant.

Si el visites veuràs que l’aigua és la gran protagonista. 

El museu té 3 plantes:

 ● Planta baixa
 Coneixeràs la història de l’aigua a Alacant.
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 ● Planta 1
 A través de jocs i noves tecnologies aprendràs

 moltes coses sobre l’aigua.

 ● Planta 2
 T’ensenya els projectes fets 

 per Aigües d’Alacant en els últims anys.

 Aquesta sala es dedica també al medi ambient.

En la visita al museu veuràs també «Els Pous de Garrigós».

Aquests pous es van excavar en la roca en el segle19

per a recollir l’aigua de la pluja 

i usar-la després en època de sequera.

Es creu que un dels pous és de l’època musulmana.

Un sistema d’il·luminació dins dels pous crea 

un efecte com de bambolla d’aigua.

La sensació de sentir-se dins d’un pou 

converteix la visita en una experiència inoblidable.
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Barri antic: és la part més antiga de la ciutat.

 Adreça:
 Plaça de l’Arquitecte Miguel López sense número

 Telèfon:
 965 14 37 87

 Horari d’hivern: 
 de setembre a maig
 De dimarts a divendres
 de 10 del matí a 2 del migdia 

 i de 6 de la vesprada a 8 de la nit.

 Dissabtes i diumenges
 de 10 del matí a 2 del migdia
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 Horari d’estiu:
 de juny a agost
 De dimarts a divendres
 de 10 del matí a 2 del migdia 
 i de 6 de la vesprada a 9 de la nit.

 Dissabtes i diumenges
 de 10 del matí a 2 del migdia.

 Correu electrònic:
 museo@aguasdealicante.com

 Pàgina d’internet:
 www.aguasdealicante.es
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Museu de Betlems

El Museu de Betlems es troba a prop de l’Ajuntament 
en una casa tradicional del barri antic.

En aquest museu hi ha una col·lecció de betlems 
fets per artistes de l’Associació de Betlemistes d’Alacant.
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Els betlems conten el naixement i la vida de Jesús. 
També mostra una col·lecció de betlems fets 
en diferents parts d’Espanya i del món.

Aquests betlems són d’interés per l’originalitat.

Betlem: és la representació amb figures del naixement 
de Jesús.

 Adreça:
 Carrer de Sant Agustí número 3
 al barri antic

 Telèfon:
 965 20 22 32
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Horari:
Horari d’hivern 
De l’1 d’octubre al 30 de juny

De dimarts a divendres
de 10 del matí a 1 i 45 del migdia
i de 5 i 15 de la vesprada a 7 i 45 de la vesprada.
Dissabtes, diumenges, dilluns i festius tancat

Horari d’estiu
Juliol i de l’1 al 30 de setembre

De dimarts a divendres
de 10 i 30 del matí a 1 i 45 del migdia 
i de 5 i 45 de la vesprada a 7 i 45 de la vesprada.
Dissabtes, diumenges, dilluns i festius tancat
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Agost
De dimarts a divendres
de 10 i 30 del matí a 1 i 45 del migdia. 
Dissabtes, diumenges, dilluns i festius tancat

Pàgina d’Internet:
www.alicante.es
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Museu de Fogueres

Les Fogueres de Sant Joan són les festes més importants 

d’Alacant.

Les Fogueres són figures gegants 

fetes amb fusta i cartó.

Es cremen la nit de Sant Joan,

que és el dia 24 de juny.

El museu de Fogueres d’Alacant és un lloc 

on es veuen els canvis d’aquesta festa

al llarg dels anys.



Museus

116

Al museu hi ha maquetes de fogueres i vestits típics. 

També estan els ninots indultats.

Els ninots són les figures que se salven del foc 

per votació popular.

És una festa d’interés turístic en tot el món.

Maqueta: és la còpia d’una construcció a una grandària 

més xicoteta.
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Adreça:
Rambla de Méndez Núñez número 29

Telèfon:
965 14 68 28

Horari:
Horari d’hivern 
De setembre a juny
De dimarts a divendres
de 10 del matí a 2 del migdia 

i de 3 de la vesprada a 6 de la vesprada. 

Dissabtes
de 10 del matí a 2 del migdia.
Diumenges i dilluns tancat
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Horari d’estiu juliol i agost

De dimarts a divendres
de 10 del matí a 2 del migdia 

i de 6 de la vesprada a 9 de la nit.

Dissabte
de 10 del matí a 2 del migdia.

Diumenges i dilluns tancat
L’entrada al museu és lliure.

Correu electrònic:
fiestas@alicante.es

Pàgina d’Internet:
www.alicante.es
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Museu The Ocean Race

El museu The Ocean Race es dedica a la volta al món 

amb vaixell de vela per equips.

Està a 5 minuts del passeig de l’Esplanada al port 

de la ciutat d’Alacant.

La Volta al Món a Vela és la regata més dura que existeix. 

La ciutat d’Alacant va ser port d’eixida d’aquesta regata 

durant diversos anys.
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El museu és un lloc modern amb jocs interactius 

i un vaixell de la regata que pots visitar.

També hi ha un simulador de la regata.

És un lloc per a descobrir aquesta competició, 

conéixer com són els vaixells i la vida a bord.

Hi ha una exposició de fotos molt interessant.

Dins del museu es troba la sala de control de la regata. 

Des de la sala de control se segueix als vaixells 

durant la competició.

És una experiència interessant per a gaudir en família. 

Regata: competició esportiva de vaixells de vela.

En aquesta competició els vaixells han de fer un recorregut 

en el menor temps possible.

Jocs interactius: en aquests jocs la persona i el joc 

es relacionen entre ells.
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Adreça:
Port d’Alacant, moll 10 de Llevant, sense número

Telèfon:
965 13 80 80

Horari:
Horari d’hivern
De dimarts a dijous
de 10 del matí a 2 del migdia.

Divendres i dissabtes
de 10 del matí a 6 de la vesprada.

Diumenges
de 10 del matí a 2 del migdia.
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Horari d’estiu
De dimarts a dissabte
d’11 del matí a 9 de la nit.

Diumenges
d’11 del matí a 3 de la vesprada.

Dilluns tancat

Correu electrònic:
info@museotheoceanrace.com

Pàgina d’internet:
www.museotheoceanrace.com
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Platges

Platja de l’Albufereta

És una platja xicoteta d’arena fina i orada

i aigües tranquil·les.

L’Albufereta té el nom de la desapareguda Albufera 

que va existir fa molt de temps al mateix lloc.

Es troba entre la Serra Grossa i el jaciment arqueològic 

que es coneix amb el nom del Tossal de Manises.

Aquesta platja és una zona habitual d’estiueig 

dels alacantins.

Disposa de serveis en els mesos d’estiu.
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Albufera: és una llacuna d’aigua salada 

que es forma en terres baixes al costat de la mar.

Jaciment arqueològic: és un lloc en el qual hi ha objectes

i restes d’altres èpoques més antigues.

Serveis i instal·lacions:

  Rentapeus 

  Hamaques

  Para-sol

  Aparcament 

  Primers auxilis

  Accés per a persones amb mobilitat reduïda

Platges
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Altres serveis:

  Patins d’aigua

 Com arribar:

  Tramvia - TRAM:
  Línies número 1, 3, 4 i 5 

  Parada de La Illeta

  Autobús:
  Línies número 21, 22, 21N, 22N i 9
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Platja de l’Almadrava

L’Almadrava és una platja xicoteta i tranquil·la 

amb poques ones.

Es troba entre la platja de l’Albufereta 

i el Cap de l’Horta.

Per davall de la platja passa un riu subterrani 

d’aigua dolça que arriba fins a la mar 

i li dona a aquesta platja un aspecte enfangat. 

En aquesta platja es veuen boniques postes de sol.
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Enfangat: ple de fang.

Serveis i instal·lacions:

 Rentapeus 

 Hamaques

 Para-sol

 Aparcament 

 Primers auxilis

 Accés per a persones amb mobilitat reduïda

 Com arribar:

  Tramvia - TRAM:
  Línies número 1, 3, i 4  

  Parada Lucentum 

  Autobús:
  Línies número 21, 21N, 22, 22N i 38
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Cap de l’Horta

És un grup de cales xicotetes de roques i arena. 

Té una aigua transparent i neta.

Estan situades entre la platja de l’Almadrava 

i la platja de Sant Joan.

En les cales del Cap de l’Horta

gaudiràs de tranquil·litat

i d’unes vistes precioses de la ciutat d’Alacant.
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Són un lloc ideal per a practicar esports en l’aigua 

com:

 ● Surf

 ● Windsurf

 ● Busseig

 ● Submarinisme

Les cales més conegudes del Cap són:

 ● La Caleta

 ● Cala de la Palmera

 ● Cala Cantalar

 ● Cala dels Jueus

En algunes d’aquestes cales es pot practicar nudisme.
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Cala: platja xicoteta que a vegades té roques al voltant. 

Surf: esport que es practica en la mar lliscant-se 

sobre les ones en una taula.

Windsurf: esport que es practica en la mar lliscant-se 

sobre les ones en una taula que porta una vela.

Serveis i instal·lacions:

 Aparcament

 Com arribar:

  Tramvia - TRAM:
  Línia número 4 

  Parada Cap de l’Horta

  Autobús:
  Línia número 22
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Platja del Postiguet

La platja del Postiguet està dins de la ciutat d’Alacant,
davall del castell de Santa Bàrbara 
i molt prop del barri antic.

Té una arena fina i daurada i una aigua tranquil·la.
El Postiguet té un bonic passeig marítim 
que es diu passeig de Gomis.
Al passeig hi ha diversos quiosquets i restaurants.
Dins de la platja hi ha jocs infantils 
i aparells per a fer exercici.
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Té una zona per a practicar esports.
La platja està adaptada per a persones amb mobilitat 
reduïda.

Barri antic: és la part més antiga de la ciutat.

Serveis i instal·lacions:
 

 Rentapeus 

 Hamaques

 Para-sol

 Aparcament 

 Primers auxilis i salvament marítim
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  Accés per a persones amb mobilitat reduïda

 Servei d’atenció a persones amb diversitat funcional

 
 Com arribar:

  Tramvia -TRAM:
  Línies número 1, 2, 3, i 4

  Estació mercat

  Autobús:
  Línies número 21, 21N, 22, 22N, 2, 5, C6, 8A,

  8B i 10
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Platja de Sant Joan

La platja de Sant Joan és la més coneguda d’Alacant.

La seua arena és fina i daurada.

És un lloc molt popular per als alacantins i les alacantines.

 

S’estén des del poble del Campello 

fins a la platja del Cap de l’Horta.

A la platja de Sant Joan pots gaudir de la mar 

i de l’arena.

També ofereix jocs i altres serveis d’oci.
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Pots practicar esports en l’aigua com ara:

 ● Caiac

 ● Surf

 ● Busseig

A més, pots practicar esports en l’arena:

 ● Volei platja

 ● Futbol

 ● Aparells per a fer exercici

El públic infantil té una zona de jocs.

Al passeig marítim hi ha molts restaurants 

i quiosquets.

Caiac: és un esport que es practica en una canoa 

amb rems.

Surf: esport que es practica en la mar lliscant-se 

sobre les ones en una taula.
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Serveis i instal·lacions:

 Rentapeus

 Hamaques

 Para-sol

 Aparcament

 Primers auxilis

 Accés per a persones amb mobilitat reduïda

 Com arribar:
   Tramvia -TRAM:
  Línies número 3, 4 i 5

  Autobús:
  Línies número 21, 21N, 22 i 22N
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Platja Saladares - Urbanova

La platja del Saladar Urbanova es troba al sud d’Alacant,

a 5 quilòmetres del centre de la ciutat 

en una zona tranquil·la.

És una platja d’arena fina que té més d’un quilòmetre 

i mig per a caminar.

A Urbanova hi ha dunes que li donen un aspecte

molt bonic.
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També té serveis per als banyistes com ara:

 ● Vigilància 

 ● Comerços 

 ● Restaurants 

A més té:

 ● Zones assenyalades per a la pràctica de nudisme.

 ● Una zona d’entreteniment per a persones amb 

 mobilitat reduïda.

 ● Una zona accessible per a persones amb problemes

 de mobilitat.

Al costat de la platja d’Urbanova està la platja d’Aigua 

Amarga que és una platja adaptada per a gossos.

Dunes: són xicotets pujols d’arena que forma el vent 
a la platja.
Accessible: és una zona en la qual les persones 
amb problemes de mobilitat poden entrar sense dificultat.
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Serveis i instal·lacions:
 
 Rentapeus

 Hamaques

 Para-sol

 Aparcament

 Primers auxilis

 Accés per a persones amb mobilitat reduïda
 Serveis d’atenció a persones amb diversitat funcional  
 solament a l’estiu

Altres serveis:

  Patins de platja 
  
  Jocs infantils
 
 Com arribar:

  Autobús
  Línia número 27
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Illa de Tabarca
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Tabarca és l’única illa de la Comunitat Valenciana 

que té habitants.

Es troba enfront de la ciutat d’Alacant.

A Tabarca hi ha moltes classes de peixos, ocells,

algues i plantes.

Les aigües d’aquesta illa són la primera Reserva Marina 

del Mediterrani.

Història de Tabarca

Tabarka era una illa xicoteta al costat de la costa de Tunísia. 

L’emperador Carles 5 d’Espanya la va conquistar.

El comerç de peix i coral roig era molt important. 

Els comerciants genovesos van pagar uns diners a 

Espanya i van controlar aquest comerç a Tabarka 

durant 200 anys.

L’any 1741 els tunisians van envair l’illa 

i van esclavitzar els comerciants genovesos.
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En el segle 18, el rei Carles 3 va alliberar

aquestes famílies de comerciants 

i va construir un poble envoltat de muralles en una altra illa, 

enfront de la costa de la ciutat d’Alacant.

A aquest poble van vindre les famílies de genovesos. 

El poble es va dir Nova Tabarca.

Actualment, tant al poble com a l’illa 

se’ls coneix amb el nom de Tabarca.

Visita a Tabarca

Si visites Tabarca veuràs el poble i les muralles.

El poble i les muralles que l’envolten es van declarar 

Conjunt Històric i Bé d’Interés Cultural.

Les muralles tenen 3 portes:

 ● Porta de Sant Gabriel

 ● Porta de Sant Rafael

 ● Porta de Sant Miquel
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Al poble veuràs:

 ● La Casa del Governador

 ● La plaça Major

 ● L’església

Una mica més lluny es troba el far.

A l’illa hi ha moltes coves misterioses 
en les quals fa molt de temps que es van amagar pirates. 
També gaudiràs de platges i cales d’aigües netes. 

L’illa té un port molt bonic.
És agradable fer una passejada i visitar el seu museu. 

A Tabarca hi ha diversos hotels.

Què menjar a Tabarca?

A Tabarca hi ha molts restaurants en els quals cuinen 

el plat típic de l’illa.
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Aquest plat es diu «Caldero» 

o caldereta de peix.

El «Caldero» és un plat d’arròs acompanyat de peix, 

creïlles i salsa allioli.

Reserva Marina: zona protegida en la qual es permet 

el bany, pescar amb canya i bussejar sense botella.

Genovesos: són els ciutadans de Gènova. 

Gènova és una ciutat del país que es diu Itàlia. 

Tunisians: són les persones que pertanyen al país 

que es diu Tunísia.

Conjunt històric i bé d’interés cultural: són llocs 

o monuments que estan protegits 

perquè tenen molta història.

Cala: platja xicoteta que a vegades té roques al voltant. 

Allioli: salsa feta amb oli i all.
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Com anar a Tabarca?
A Tabarca només es va amb vaixell.
Els vaixells ixen des del port d’Alacant 
enfront del passeig de l’Esplanada.

 Creuers Kontiki
  Adreça:
  Passeig del port

  Telèfons:
  686 99 45 40
  686 99 45 39
  695 21 20 63  
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  Horaris:
  Cal consultar els horaris en la pàgina d’internet  
  creuers Kontiki.
  El viatge dura 1 hora.

  Correu electrònic:
  kontiki@cruceroskontiki.com

  Pàgina d’internet:
  www.cruceroskontiki.com
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Museu Nova Tabarca
 

 Adreça:
 Edifici del Magatzem de l’Almadrava

 Telèfon:
 965 96 01 75

 Horari:
 Consultar els horaris en la pàgina d’internet.

 Correu electrònic:
 museotabarca@alicante.es

 Pàgina web:
 www.alicante.es
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Alacant té un clima molt bo per a fer esport 

tots els mesos de l’any.
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Pots practicar esports a l’aire lliure com:

 ● Ciclisme 

 ● Running 

 ● Natació 

 ● Golf 

 ● Vela 

Alacant té carril bici des de l’interior de la ciutat 

fins a la zona de platges.

Si t’agrada córrer tens zones per als vianants, 

avingudes i parcs.

Si t’agrada nadar, Alacant té 2 canals 

de natació en:

 ● Platja de Sant Joan

 ● La Pedrera que està entre la platja del Postiguet 

 i l’Albufera.
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Running: esport que consisteix a córrer.

Si t’agrada el golf, Alacant té 2 camps

per a practicar aquest esport:

 ● Club de golf Alacant Golf

 ● Camp de golf El Plantío
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Club de Golf Alacant Golf

Aquest camp de golf va ser dissenyat per Severiano 

Ballesteros. 

Té 18 clots i molts llacs.

Al clot 9 hi ha un llac que té forma de la lletra S, 

com la inicial de Severiano.

Al costat del clot 14 hi ha unes ruïnes romanes.
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Clot: forat circular que es fa en la terra 

o en una altra superfície.

 Adreça:
 Avinguda del Locutor Vicente Hipólito número 37

 Platja de Sant Joan

 Alacant

 Telèfon: 
 965 15 20 43

 Correu electrònic:
 clubgolf@alicantegolf.com

 Pàgina d’internet:
 www.alicantegolf.com
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Si t’agrada la vela, pots anar a:

 ● Reial Club de Regates d’Alacant

 ● Club Nàutic d’Alacant Costablanca

Reial Club de Regates d’Alacant

És un club nàutic molt important 

i dels més antics d’Espanya.

Té la bandera blava de qualitat del medi ambient. 

Té escola de vela i rem.

A més, ofereix serveis com ara restaurant, bar, piscina.
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Club Nàutic d’Alacant Costablanca

Es troba en una zona tranquil·la de la badia d’Alacant 

en una xicoteta dàrsena.

Entre la platja de Sant Joan i el centre de la ciutat. 

Organitza cursos de vela lleugera i competicions.

És famosa la seua escola de vela.

Dàrsena: part que es construeix en un port 

per a protegir dels corrents als vaixells.
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El Tossal

Alacant també té una zona esportiva municipal 

que es diu El Tossal.

Al Tossal estan les instal·lacions esportives 

més importants d’Alacant, com ara les següents:

 ● Estadi de futbol José Rico Pérez

 ● Pavellons esportius de Rafael Pastor 

 i Pitiu Rochel
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 ● Ciutat esportiva municipal i poliesportiu 

 de l’antic hipòdrom

 ● Estadi d’Atletisme Joaquín Villar

 ● Piscines municipals

 ● Centre de Tecnificació

 ● Ciutat esportiva Antonio Valls

 Adreça:
 Carrer del Tossal

 Telèfon:
 965 24 61 78

 Horari:
 Cal consultar l’horari en la instal·lació 

 o en les oficines de regidoria

 Pàgina d’internet:
 www.alicante.es
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Parcs

Parc de Canalejas

El parc de Canalejas es troba al costat del port esportiu 

i al costat del passeig de l’Esplanada.

Canalejas és el parc més antic de la ciutat d’Alacant.

Té aquest nom en record al polític alacantí 

José Canalejas.
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A Canalejas hi ha diversos ficus que tenen més de 100 

anys.

En una de les entrades estan les escultures en pedra 

de 2 lleons.

També hi ha una font amb la figura d’un xiquet flautista. 

A més té un monument dedicat a l’escriptor alacantí 

Carlos Arniches.

Al parc hi ha aparells per a fer exercici 

i jocs infantils.

Ficus: és un arbre de fulles grans i fortes.

Parcs
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Parc La Marjal

El parc La Marjal es troba a prop de la platja de Sant Joan 

en una zona urbana que hi ha en uns terrenys que fa molt 

temps eren una marjal.

Aquest parc és molt important perquè serveix per a evitar 

que la pluja inunde la zona urbana quan plou molt.

Té un estany envoltat de plantes aquàtiques on veurem la 

flora i la fauna dels aiguamolls valencians.

També podem fer activitats d’oci.



Parcs

163

El parc té:

 ● Mirador

 ● Panells explicatius

 ● Aparells per a fer exercicis físics

 ● Passarel·la de comunicació amb el parc urbà

 ● Nius per a la reproducció d’ocells

 ● Aparcament de bicicletes

 ● Alarma en cas d’inundació

Marjal: És una zona humida que sol estar prop de la mar en 

la qual hi ha fauna i flora.

Aiguamolls: És una zona de terra plana que s’inunda quan 

plou en la que hi ha fauna i flora.
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Parc de l’Ereta

El parc de l’Ereta es troba al vessant de la muntanya 

Benacantil al costat del barri antic.

És un parc modern que respecta la naturalesa 

i manté les plantes del lloc.

El parc té:

 ● Una plaça central

 ● Camins que recorren el vessant de la muntanya
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 ● Zones d’ombra

 ● Fonts

 ● Una cafeteria

 ● Una zona d’espectacles

 ● Sala d’exposicions

 ● Un restaurant amb una vista molt bonica

Si passeges pel parc de l’Ereta, veuràs la muralla 

del castell.

També veuràs vistes d’Alacant i de la mar Mediterrània.

És un lloc per a desconnectar de la ciutat 

i respirar aire pur.

Barri antic: és la part més antiga de la ciutat.
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El Palmerar

El Palmerar és un parc amb moltes palmeres, camins 

i cascades.

Té un llac amb rius artificials 

que pots travessar pels seus ponts de fusta.

Aquest parc està a la carretera d’Elx 

al barri de Sant Gabriel i al costat de la mar Mediterrània.
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El Palmerar té zones d’oci amb activitats com:

 ● Pistes per a bicis

 ● Barques a rem

 ● Pistes esportives

 ● Petanca

 ● Jocs de taula

 ● Jocs infantils

Artificial: és una cosa feta per les persones.
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Horari:
Horari d’estiu
De 9 del matí a 12 de la nit.

Horari d’hivern
De 9 del matí a 11 de la nit.

Altres serveis:

 Lloc de policia 

 Berenador 

 Quiosc

 Lavabos 

 Aparcament
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A Alacant hi ha moltes festes de les quals pots gaudir:

 ● Fogueres de Sant Joan

 ● Setmana Santa

 ● Romeria de Santa Faç

 ● Festes de Moros i Cristians

 ● Creus de Maig

Festes



171

Festes

Fogueres de Sant Joan

Les Fogueres de Sant Joan són les festes més importants 

de la ciutat d’Alacant.

Les Fogueres comencen el dia 20 de juny 

i acaben el dia 24 del mateix mes.

Aquesta festa està dedicada al foc.

Es planten a la ciutat més de 200 monuments 

que es fan amb cartó i fusta.

Festes
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Els monuments es diuen Fogueres 

i fan crítiques divertides.

Les Fogueres es cremen la nit del dia 24 de juny. 

El 24 de juny se celebra el dia de Sant Joan.

Els actes més importants de les fogueres són els següents:

 ● El Pregó

 ● La «Plantà»

 ● La Cavalcada del Ninot

 ● Entrada de bandes

 ● Les mascletades

 És un concurs de petards que se celebra 

 tots els dies de festes a les 2 de la vesprada 

 a la plaça dels Estels.

 ● Ofrena de flors a la Verge del Remei

 ● La «Cremà»
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Tots els dies hi ha desfilades i cercaviles als barris.

Després de la «Cremà»

 el dia 25 de juny comença un concurs 

de focs artificials a la platja del Cocó.

La platja del Cocó està al final de la platja del Postiguet.

Els focs artificials acaben el dia 29 de juny

dia de Sant Pere.
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Setmana Santa

La Setmana Santa és una festa religiosa 

que comença el Diumenge de Rams.

En aquesta festa participen unes 30 confraries 

cadascuna amb la seua banda de música.

Tots els dies de la Setmana Santa ixen al carrer 

diverses processons.
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En les processons ixen figures religioses 

amb veles i flors.

Aquesta festa no té una data fixa i se celebra 

en els mesos de març o abril segons el calendari 

de cada any.

Confraria: és una associació o grup de persones 

que s’uneixen per a fer juntes activitats de tipus religiós.

Processó: és un grup de persones que caminen 

pel carrer de forma ordenada i solemne 

per a celebrar alguna festa religiosa.
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Romeria de la Santa Faç

Cada any el dijous següent a Setmana Santa

se celebra la Romeria al Monestir de la Santa Faç.

Aquesta romeria és la segona més important d’Espanya.

El Monestir de la Santa Faç està a 5 quilòmetres 

de la ciutat d’Alacant.

A l’interior en una capella xicoteta

es troba la Santa Faç.
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La Santa Faç és el drap que va utilitzar la santa Verònica 

per a eixugar la cara amb sang de Jesús 

quan anava amb la creu.

Aquest drap és un objecte molt antic i valuós.

La Santa Faç és molt respectada pel poble alacantí.

Monestir: edifici on viuen junts diverses monges 

o monjos.

Romeria: festa popular en la qual molta gent camina 

fins al lloc on hi ha un sant.
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Festes de Moros i Cristians

Les Festes de Moros i Cristians se celebren 

en diversos barris de la ciutat en dates diferents.

En aquestes festes es representa la lluita entre moros 

i cristians per les terres de la província.

El dia 6 de desembre és la desfilada més important.

Aquesta desfilada passa pel centre de la ciutat 

i es fa amb motiu de la celebració de Sant Nicolau 

que és el patró d’Alacant.
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Creus de Maig

TLes festes de les Creus de Maig se celebren 

al barri de la Santa Creu.

El barri de Santa Creu es troba al barri antic 

d’Alacant.

Durant les festes el barri s’adorna 

amb creus fetes amb flors de diferents colors. 

També fan un concurs de decoració de carrers, 

cercaviles, revetles i moltes activitats.
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Aquestes festes se celebren entre els dies 2 i 5 de maig 

de cada any.

Barri antic: és la part més antiga de la ciutat.



Zones d’oci
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Zones d’oci

Zones d’oci

Alacant té molts llocs per a divertir-se i prendre alguna 

cosa:

El Barri

Es troba al barri antic d’Alacant.

Al barri hi ha molts locals per a prendre copes 

i escoltar música.

A més hi ha restaurants i pubs.

La majoria dels carrers són per als vianants.
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Rambla de Méndez Núñez

La Rambla de Méndez Núñez 

que es coneix com la Rambla 

és una avinguda important d’Alacant 

que separa els barris del centre del barri antic 

de la ciutat.

L’avinguda de la Rambla és a prop del Barri.

A la Rambla també hi ha restaurants de tota classe.

Mercat Central

Els dissabtes la gent es reuneix a la plaça 

del Mercat Central.

La plaça es diu 25 de Maig.

Els alacantins es reuneixen en aquesta plaça al migdia 

per a prendre unes cerveses i unes tapes 

que compren en els llocs del mercat 

i als bars pròxims.

Zones d’oci



Zones d’oci

184

Després la festa continua als bars i cafeteries 

dels carrers Castaños i Sant Francesc.

En aquests 2 carrers es troben els locals 

més populars de la ciutat.

Aquest costum es diu tardeo.

Ruta de la Fusta

La ruta de la fusta està darrere de l’avinguda 

Alfons 10 el Savi.

En aquests carrers hi ha restaurants de tipus americà 

i irlandés, salons de te, cafés i cerveseries.
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Port d’Alacant

Al moll de Llevant del port esportiu 

i a la zona Volvo hi ha molts locals d’oci, 

restaurants, discoteques i gelateries.

També es troba el casino d’Alacant.

Platja de Sant Joan

A l’estiu, la diversió és a la platja de Sant Joan. 

A la platja de Sant Joan hi ha molts pubs, discoteques,

bars, cafeteries i gelateries.

També a la zona del golf de la platja de Sant Joan 

pots gaudir de moltes activitats d’oci.

Té restaurants, cocteleries i sales de festes.

A més, hi ha activitats culturals per a tots els gustos.
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Pub: és un local on serveixen begudes i s’escolta música. 

Cocteleria: és un local que serveix còctels.

Un còctel és una beguda feta amb una mescla de licor, 

suc i altres ingredients.

Barri antic: és la part antiga de la ciutat.



Menjar típic d’Alacant



188

Menjar típic d’Alacant

Alacant té una cuina mediterrània.
La cuina mediterrània és una manera de cuinar 
amb ingredients naturals i frescos.
Els aliments que s’usen en la cuina alacantina són els 
següents:

 ● Oli d’oliva 

 ● Peix i marisc 

 ● Verdures 

 ● Arròs 

 ● Carn 

L’arròs

L’arròs és l’ingredient més important 

dels plats més típics de la cuina alacantina.
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Menjar típic d’Alacant

Els plats més coneguts fets amb arròs són:

 ● Paella alacantina

 ● Arròs a banda

 ● Arròs caldós

 ● Olleta

 ● Caldereta de peix

La caldereta de peix és un plat típic 

de l’illa de Tabarca.

Coques

Hi ha molts tipus de coques en la cuina alacantina. 

Menjar típic d’Alacant
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Les més conegudes són:

Coca de tonyina
La coca de tonyina que també es diu 
coca amb tonyina i és una coca salada amb tonyina.

Coca de molletes
La coca de molletes és una empanada 
típica de la província d’Alacant.
Aquesta coca es fa amb farina i oli d’oliva.

Esmorzar alacantí
L’esmorzar alacantí també es diu esmorzaret alacantí. 
És un esmorzar que porta sardina salada, 
ou caigut i nyora.

Nyora: pimentó de color roig que s’usa molt 

en la cuina alacantina.

Coca: massa de farina que es fa a foc lent, 

a la qual podem afegir diferents ingredients.
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Saladura

És el peix que es conserva en sal.

Per exemple, la moixama, la ventresca o l’ou de tonyina.

Peix i marisc

Com els mollets, les gambes roges, llagostins, 

gambetes i escamarlans.
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Dolços

 ● Rotllets d’anís
 ● Coca bova

 La coca bova és un bescuit dolç.
 ● Gelats
 ● Torró
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Vins

Alacant també té vins molt bons. 

Té vins negres, blancs i rosats.

El vi més conegut d’Alacant és el Fondellol. 

Aquest tipus de vi es fa amb raïm monestrell.

És un vi dolç famós en tot el món.
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Informació útil

Ajuntament d’Alacant 

 Telèfon:
 966 90 08 86

Emergències
  Telèfon:
 112

Bombers
 Telèfon:
 080 i 965 98 22 22

Policia Nacional
  Telèfon:
 091 i 965 14 88 88

Policia Local
  Telèfon:
 092 i 965 10 72 00

Telèfons d’interés
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Informació útil

Creu Roja
  Telèfon:
 965 25 41 41

Guàrdia Civil
  Telèfon:
 062 i 965 92 11 00

Hospitals

Hospital General d’Alacant 
 Telèfon:
 965 93 30 00

Hospital de Sant Joan 
 Telèfon:
 965 16 94 00

Informació útil
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 Oficines de turisme

 Oficina de turisme Alacant
 Plaça de la Mar - Port

   Adreça:
  Moll de llevant 6

   Telèfon:

  965 17 72 01

  965 17 72 17

  Horari:
  Horari d’estiu
  Del 15 de març al 15 d’octubre
  De dilluns a diumenge
  de 10 del matí a 7 de vesprada
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  Horari d’hivern
  Del 16 d’octubre al 14 de març
  De dilluns a dissabte
  de 10 del matí a 6 de la vesprada

  Diumenges
  de 10 del matí a 2 de la vesprada

  Correu electrònic:
  turismo@alicanteturismo.com

  Pàgina d’internet:
  www.alicanteturismo.com
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 Oficina de turisme Alacant-Renfe
 Estació de trens RENFE

   Adreça:
  Avinguda de Salamanca, sense número

  Telèfon:
  965 12 56 33

  Horari:
  Horari d’estiu
  De l’1 de juny al 30 de setembre
  De dilluns a diumenge
  de 10 del matí a 2 del migdia 

  i de 5 a 8 de la vesprada 
  Horari d’hivern
  De l’1 d’octubre al 31 de maig
  De dilluns a dissabte
  de 10 del matí a 2 de la vesprada 

  i de 4 a 7 de la vesprada 

  Diumenges i festius
  de 10 del matí a 2 de la vesprada
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  Correu electrònic:
  turismo@alicanteturismo.com

   Pàgina d’internet:
  www.alicanteturismo.com

 Oficina de Turisme
 Alacant - Platja de Sant Joan

  Adreça:
  Avinguda de Niça, sense número

  Telèfon:
   965 26 61 06
  
  Horari:
  De l’1 de juliol fins al 31 d’agost
  De dilluns a diumenge
  de 10 del matí a 2 del migdia 

  i de 5 de la vesprada a 8 de la nit.

  Aquesta oficina només està oberta a l’estiu
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   Correu electrònic:
  turismo@alicanteturismo.com

   Pàgina d’internet:
  www.alicanteturismo.com

 Oficina de turisme Alacant Aeroport
  
  Adreça:
  Aeroport L’Altet (ALC)

   Telèfon:
  966 91 93 67

  965 20 00 00

  Horari:
  Consulta els horaris abans de visitar 

  aquesta oficina
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 Altres punts d’informació 
 
 Castell de Santa Bàrbara

   Adreça:
  Avinguda Vázquez de Mella, sense número

  Telèfon:
  679 97 44 86

  Correu electrònic:
  turismo@alicanteturismo.com

  Pàgina d’internet:
  www.alicanteturismo.com
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  Horari:
  Del 16 de març al 14 d’octubre
  De dilluns a dissabte
  de 10 del matí a 2 del migdia 

  i de 4 a 7 de la vesprada.
  Diumenges i festius
  de 10 del matí a 2 del migdia.

  Del 16 d’octubre al 14 de març
  L’oficina està tancada.
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