
SABIES QUE...  
A Saix, a la casa-museu d’Alberto Sols, col·laborador 
de Gregorio Maran o n i de Severo Ochoa, podem 
documentar-nos sobre la vida i l’obra d’aquest 
prestigio s cientí fic, que desenvolupa  una part de la 
seua tasca investigadora a EEUU i e s considerat 
l’introductor de la bioquí mica moderna a Espanya? 

La casa natal d’Alberto Sols García (1917-1989), introductor de la 

bioquímica a España, alberga en l’actualitat el Centre d’Estudis i Arxiu 

Històric Municipal de Saix, inaugurat el 22 de setembre de 2007. Ací es 

conserva el llegat d’aquest important científic. 

La casa, edificada en el primer terç del segle XIX, és una construcció de 

planta rectangular amb pati i hort posterior, hui reconvertit  en un espai 

utilitzat per a tot tipus d’actuacions.            

                

 

 



Entre els molts premis amb què es destaca la trajectòria científica 

d’Alberto Sols està el “Príncep d’Astúries” d’Investigació, atorgat l’any 

1981.  

Va ser nominat Doctor Honoris Causa per diferents universitats, entre les 

quals cal destacar la Universitat d’Alacant el 1984. El seu amic Severo 

Ochoa ho fou dos anys després, el 1986. 

 

 

EL CASTELL DE SAIX 

 
 

 
 
 
 

 
TORRE DE L’HOMENATGE 

 
 
 
Aquesta construcció del segle XIV s´alça sobre una penya elevada propera 

al riu Vinalopó, amb el poble de Saix al peu per la banda de solana.  

Són molts els autors que opinen que la seua fàbrica actual és del segle 

XIV, encara que ja en època musulmana existia en aquest mateix lloc un 

alcàsser que rebia també la denominació de Saix. La part més antiga del 

castell és la zona nord, i la més moderna correspon a la torre de 

l’homenatge.  

El Castell és una de les tres grans fortaleses de la comarca, juntament 

amb les de Villena i Biar. Formava part de la línia defensiva de 

fortificacions d'aquesta zona des de l'època musulmana. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Alc%C3%A0sser_%28arquitectura%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/Saix
http://ca.wikipedia.org/wiki/Castell
http://ca.wikipedia.org/wiki/Villena
http://ca.wikipedia.org/wiki/Biar


Dinarem de tornada a Novelda, al 

 RESTAURANT EL KALIFA  

Teniu ací baix el menú, compost de 4 entrades i un plat (carn, peix, 
paella o gaspatxos). Amb beguda, postres i café, tot per 15 euros. 

 

 


