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Ajuntament
i Palau Consistorial

Adreça:
Plaça de l’Ajuntament número 1

Telèfon:
966 90 08 86

Pàgina d’internet:
www.alicante.es
www.alicante-ayto.es
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L’Ajuntament d’Alacant és un dels edificis
més importants de la ciutat.
Està 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.

A l’interior està:
● El Saló Blau
● El Saló 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.

Ajuntament i Palau Consistorial



Paraules difícils
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A 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.

Barri antic: part més antiga de la ciutat.

Barroc: és un estil d’art que posa

molts adorns en les seues obres.

Marbre: és una pedra que s’usa

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 de

el segle 5 fins a finals del segle 15.

Edat Moderna: és el període de temps que va des de

el segle 15 fins al segle 18.
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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



Adreça:
Avinguda Alfons el Savi número 10

Correu electrònic: 
mercado.central@alicante.es 

Telèfon:
965 14 08 41
965 14 07 63

Mercat
Central

7
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El mercat Central d’Alacant es va construir l’any 1921.
És un edifici senzill amb adorns modernistes.
L’entrada més important està a l’avinguda Alfons el Savi.
A aquesta entrada s’arriba per una gran escala.
L’edifici té una planta semisoterrani
i una altra planta superior.

En les 2 plantes hi ha molts llocs que venen:
● Carn
● Peix i marisc fresc
● Fruites i verdures
● Embotits
● Salaons
● Flors

Els dissabtes la gent es reuneix en la plaça del mercat.
La plaça es diu 25 de Maig.
Els alacantins es reuneixen en aquesta plaça al migdia
per a prendre cerveses i tapes.

Mercat Central



Modernista: és un estil d’art que usa formes senzilles
i té pocs adorns.
Semisoterrani: local que està davall del nivell del carrer.
Salaons: són carns i peixos
que es conserven en sal.

Paraules difícils

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

Sábados i vespres de festes
De 7 del matí a 3 de la vesprada.
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Casa
Carbonell
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Adreça:
Esplanada d’Espanya 1



Casa
Carbonell
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És un dels edificis més importants de la ciutat d’Alacant. 
L’arquitecte Vidal Ramos va dissenyar aquest edifici 
per al fabricant de teles Enrique Carbonell
entre els anys 1922 i 1925.

Les cases que hi ha en el seu interior són molt grans.
Té 6 pisos i en l’últim pis hi ha diverses torres.
També té locals de negocis i una façana bonica.

La Casa Carbonell està al passeig de l’Esplanada.

Casa Carbonell



Adreça:
Plaça Ruperto Chapí sense número.

Telèfon:
965 20 31 00

Correu electrònic: 
información@teatroprincipaldealicante.com

Pàgina d’internet:
www.teatroprincipaldealicante.com

Teatre
Principal
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Teatre
Principal
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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’asseu el públic
● L’escenari

En aquest teatre es fan espectacles de tota mena:
● Obres de teatre i ballet
● Operes
● Musicals
● Actuacions d’artistes de totes classes

Teatre Principal
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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.

Telèfon venda d’entrades:
965 20 23 80

Neoclàssic: és un estil d’art que imita als 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.

Paraules difícils



Adreça:
Plaça d’Espanya número 7 i 8

Correu electrònic: 
plazadetoros@gmail.com

Telèfon Taquilla:
965 20 35 00

Telèfon Museu Taurí:
965 21 99 30

Plaça
de Bous

15
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La plaça de bous és de l’any 1847.
És una de les places més antigues
de la Comunitat Valenciana
que encara fa corregudes de bous.
En l’interior pots visitar el Museu Taurí.

Davant de la seua porta principal hi ha un conjunt
d’escultures molt interessant.
Les escultures representen un garrochista i diversos bous.

Plaça de Bous



Paraules difícils
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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.

Garrochista: home que pica als bous amb una vara llarga

que acaba en punta durant les corregudes de bous.



Adreça:
Avinguda de l’Estació número 6

Telèfon:
965 98 89 00

Pàgina d’internet:
www.diputacionalicante.es

Diputació
Provincial
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Diputació: és el govern d’una província.

Paraules difícils

Diputació
Provincial
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Al Palau Provincial d’Alacant està la Diputació.
Aquest palau té una entrada molt gran
i 2 torres en la façana principal.
L’edifici té al voltant un jardí.
El jardí es diu Jardí de les Celebritats.
Té aquest nom pels seus monuments
de persones importants d’Alacant.
Dins de l’edifici hi ha oficines, despatxos,
salons per a fer reunions i sales d’exposicions.

Diputació Provincial



Adresa:
Avenida Doctor Gadea número 10

Telèfon:
963 86 60 00

Correu electrónic:
palaus_transparents@gva.es

Casa
de les Bruixes
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Casa
de les Bruixes
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Modernista: és un estil d’art que usa formes senzilles
i té pocs adorns.

Paraules difícils

La Casa de les Bruixes és un xicotet palau de 3 pisos
que està a l’avinguda Doctor Gadea 
i fa cantonada amb el carrer Sant Ferran.
És una casa d’estil modernista.
L’estil modernista és un estil d’art del segle 19.
Aquesta casa és diferent a les altres pels adorns
que té en la part exterior de l’edifici.
En l’actualitat és la seu de la Generalitat Valenciana a Alacant.

Casa de les Bruixes



Adreça:
Plaça de Gabriel Miró número 7

Telèfon:
965 13 18 87

Edifici
de Correus
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Edifici
de Correus
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Horari:
De dilluns a divendres
de 8 i mitja del matí a 8 i mitja de la vesprada.

Dissabte i diumenge 
Tancat.

L’edifici més important de Correus a Alacant
està a la plaça de Gabriel Miró.
L’edifici es va inaugurar en 1920.
Després de la Guerra Civil el van arreglar
i en 1999 va deixar d’utilitzar-se.
12 anys després van tornar a arreglar l’edifici 
per a usar-lo de nou com a oficina de Correus.

Edifici de Correus



Adreça:
Calle Italia número 19

Telèfon:
690 00 44 31

Correu electrònic: 
cmemoriahdalicante@gmail.com

Refugis Antiaeris
de la Guerra Civil

24



Refugis Antiaeris
de la Guerra Civil
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La ciutat d’Alacant recupera alguns refugis
de la Guerra Civil.

Hi ha 2 refugis oberts:
● Refugi de la Plaça Sèneca
● Refugi de la Plaça Balmis

Aquests refugis es van obrir
després de molts anys tancats.
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 Sèneca i de la plaça Balmis.
La visita és guiada.

Al Centre d’Interpretació veurem:
● Uns cartells que expliquen què eren els refugis
● Un mapa que assenyala on estan els refugis
● Una vitrina amb els plànols de tots els refugis
que hi ha a la ciutat
● Una maqueta del refugi de la Plaça Sèneca

Refugis Antiaeris de la Guerra Civil
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Després la visita continua al refugi de la Plaça 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.

Prop de la plaça Sèneca està la plaça Balmis.
Després visitarem el refugi de la plaça Balmis.
Aquest refugi és més xicotet.



Horari:
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.

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.

Paraules difícils
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Coordinació tècnica
María José García Alonso
Equip d’adaptació de textos i disseny
Regina Serrano Muñoz-Torrero, Moisés Jaén Torá, Izar Sánchez Vecina, Cristina Díez Espinosa, Ana Lorenzo Gomis. 
Equip de validació cognitiva
Alejandro Isach Orts, Dilvia García Díaz, Javier Borrego López de Sosoaga, Joaquín Pachón López, Mercedes Caballero Collados, 
Miguel Ángel López Esplá, Pedro J. de la Torre Rubio, Sergio Fayos Lencina, Mari Carmen Egea Gilar.
Assessorament lingüístic i traducció
Vicent Josep Santamaria i Picó
Fotografies:
Fotografia de coberta, de contracoberta i fotografies pàgines 3, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 22, 24 i 27: Patronato Turismo y Playas - Alicante City Tourist 
Board, Ayuntamiento de Alicante.
Fotografia pàgina 15 i 20: Equip tècnic d’adaptació i validació de textos.
Logo Lectura Fàcil: Inclusion Europe. http://www.inclusion-europe.org/etr/en/european-logo
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