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Concatedral
 de Sant Nicolau de Bari

Adreça:
Plaça de l’Abat Penalva número 1 

Telèfon:
965 21 26 62

Correu electrònic: 
concatedraloa@gmail.com

Pàgina d’internet:
http://concatedralalicante.com
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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.
L’església és molt gran i té una cúpula de color blau. 
La cúpula té 45 metres d’altura.

En l’interior es troba:
● El claustre del segle 15
● 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

Cocatedral de Sant Nicolau de Bari
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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.

Paraules difícils

Horari:
De dilluns a divendres
De 8 i mitja del matí a 1 de la vesprada 
i de 5 i mitja de la vesprada a 8 de la vesprada.

Dissabtes i dies abans de festes
De 8 i mitja del matí a 1 de la vesprada
i de 5 i mitja de la vesprada a 8 i mitja de la 
vesprada.

Diumenges i dies de festa
De 8 i mitja del matí a 1 i 45 de la vesprada 
i de 5 i mitja de la vesprada a 8 i 45 de la 
vesprada.
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Església
 de Santa Maria

Adreça:
Plaça de Santa Maria sense número

Telèfon:
965 21 60 26
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L’Església de Santa Maria està 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 segles 14 i 16.
L’església té 2 torres en la part exterior. 
La façana és d’estil d’art gòtic.

El més important de l’església és:
● L’altar
● La capella del Baptisme 
  que té una pila per a celebrar batejos 
  i és del segle 15
● La capella de la Verge Immaculada
● L’orgue

Església de Santa Maria
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Horaris:
De dilluns a diumenge
de 10 de demà a 1 de la vesprada
i de 6 i mitja de la vesprada 
a 8 de la vesprada.

Barri antic: és la part més antiga 

de la ciutat. 

Mesquita: edifici semblant a una església 

que usen 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.

Paraules difícils
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Monestir
 de la Santa Faç

Adreça:
Carrer Major número 2. 
Santa Faç Alacant

Telèfon:
965 21 73 96
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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 segle 18.

En l’interior, en una capella xicoteta, està 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.
Aquest drap és un objecte molt antic i valuós.

La Santa Faç és molt respectada pels alacantins. 
Aquest respecte dels alacantins a la Santa Faç va començar en el segle 15.

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

En la seua visita a Roma li van regalar un drap amb la cara de Jesús. 
Conten que aquest drap va salvar la ciutat de Venècia de la pesta.

Cada any, el dijous següent a 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.

Monestir de la Santa Faç
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Horari:
De dilluns a divendres
de 8 i mitja del matí a 8 i mitja de la vesprada.
Dissabte
de 7 i 5 del matí a 8 i mitja de la vesprada.
Diumenges
De 7 i 5 del matí a 1 i mitja de la vesprada.

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 de la qual 
van morir moltes persones.
Romeria: festa popular en la qual molta gent
camina fins al lloc on hi ha un sant.

Paraules difícils
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Ermita
 de la Santa Creu

Adreça:
Carrer del Diputat Auset número 27

Telèfon:
691 45 01 57
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Està al barri antic de la Santa Creu 

i prop del castell de Santa Bàrbara. 

És del segle 18.

La Processó de la Santa Creu se celebra 

el Dimecres Sant

i ix de l’Ermita de la Santa Creu.

Ermita de la Santa Creu

Horari:
De dilluns a diumenge
de 9 del matí a 8 de la vesprada.
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Ermita
 de Sant Roc

Adreça:
Carrer de Sant Roc número 19
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Està al barri antic de Sant Roc
i prop del parc de l’Ereta.
És del segle 16.
L’ermita es pot visitar només el dia 16 d’agost
que és la festivitat de Sant Roc.
Aquest dia es fa una missa i els veïns
adornen els carrers i fan jocs per als xiquets.
  

Ermita de Sant Roc
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Monestir
  de les canonges de Sant Agustí

Adreça:
Carrer de les Monges número 1

Telèfon:
965 21 73 96
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El Convent de les Canonges de Sant Agustí 
o Monestir de les Monges de la Sang
està al barri antic d’Alacant
que es diu Vila Vella.
És del segle 18.
Només es pot visitar la capella
que s’obri a les 6 de la vesprada 
per a resar el rosari.
Hi ha una imatge de la Verge de la Soledat
que és una de les imatges més antigues
de la Setmana Santa d’Alacant.

Monestir de les Canonges de Sant Agustí
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