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La nostra cultura i tradicions, el nostre patrimoni i els nostres elements identitaris són béns 
valuosos que la nostra història comuna ens deixa en el present. La labor de recuperar este 
tresor compartit té un referent clar i és el Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March.

Durant este últim any, el Museu ha tornat a aportar un gran valor afegit a l’essència de la 
nostra comarca, a través de noves activitats, concerts i exposicions que han ajudat a difondre 
este últim any, encara més si és posible, la cultura pròpia de l’Horta Sud, no sols per cada un 
dels racons de les localitats que formen esta històrica comarca, sinó al llarg de tota la nostra 
Comunitat.

Enguany s’ha preparat una programació cultural molt completa, amb gran participació dels 
nostres veïns: amb tallers culturals, educatius i d’oci per a compartir en família; amb cursos 
formatius en àrees tradicionals i innovadores; amb exposicions on s’ha donat a conéixer 
l’essència de la nostra comarca, dels nostres tresors i tradicions, sempre amb el suport i la 
participación ciutadana; sense oblidar-me dels concerts de música a l’Andana que han delectat 
molts veïns, amb la participació desinteressada dels músics dels conservatoris de l’Horta Sud. 
Estos són només alguns exemples de la nombrosa activitat que gira entorn del Museu al llarg 
de tot l’any i que estic molt orgullosa de representar.

Com a presidenta del Museu Comarcal, només puc agrair profundament l’esforç, la creativitat 
i la professionalitat d’un equip de treballadores que han introduït un nou concepte de Museu, 
una sinergia íntima entre el veí i esta casa única de la primera dècada del segle XX, patrimoni 
viu de la comarca.

Durant este exercici, tot el seu equip humà ha aconseguit donar vida a la idea de que la 
cultura és pròpia del ser humà: ell la crea i la desenrotlla, li dóna vida i la perpètúa en la 
història, generació rere generació. Gràcies per tan magnífica labor que estic segura que aneu 
a mantindre molts anys.
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1. activitats realitzaDes

S’ha completat tota la programació prevista al pla de gestió per a l’exercici 2014. Al darrer 
trimestre s’han incorporat noves activitats, com el curs de restauració, i exposicions temporals 
proposades per col·lectius i cedides per altres institucions. En total s’han realitzat 3 exposicions 
temporals, a més de la programació habitual de concerts i tallers. D’aquesta manera el Museu 
ha pogut oferir una completa programació cultural centrada en els mesos de major afluència. 

1.1 eXPosicions temPorals

L’any 2014 han hagut 3 mostres d´exposició temporal que han estat al Museu a partir del mes 
d’octubre. Per raons excepcionals no hem disposat de cap exposició fins a l’últim trimestre de 
l’any. S’ha continuat amb la línia encetada en anys anteriors de realitzar una programació 
expositiva basada en exposicions itinerants que ofereixen altres museus i institucions, i d’altra 
banda en la col·laboració amb associacions i col·lectius de la comarca. Aquestes darreres son 
les que més visitants mobilitzen perquè la implicació de la població és major i més significa-
tiva, canviant qualitativament la relació dels participants amb el Museu. Considerem interes-
sant continuar en aquesta línia i treballar per l’ implicació de més col·lectius.

“pobles abandonats, 
pobles en la memòria”
Del 8 d’octubre al 9 de 
desembre de 2014.

El Museu Comarcal de l’Horta Sud “ Josep Ferrís March” presentà 
l’exposició “Pobles abandonats, Pobles en la memòria”, produïda 
pel Museu Valencià d’Etnologia dins del programa d’exposicions 
itinerants. La principal motivació per programar aquesta exposi-
ció va ser la d’oferir una lectura complementària que explicara el 
contexte en que els pobles de la comarca de l’Horta Sud experi-
mentaren un creixement sense precedents al llarg del segle vint: 
l’altra cara del despoblament rural. La realitat comarcal actual no 
s’explica sense fer referència a aquest fenòmen. 

Esta exposició presenta les diferents causes de l’abandonament 
rural a la Comunitat Valenciana (fonamentalment durant el segle 
XX) amb fotografies actuals de les poblacions abandonades o 
negades per les aigües, però també rescata la memòria dels seus 
habitants, amb imatges d’arxiu i objectes relacionats amb l’ac-
tivitat econòmica i vida quotidiana. Venia acompanyada d’una 
guia didàctica que es va distribuir als centres educatius, tant im-
presa com en format electrònic a través d’un link directe.

L’exposició ha rebut 776 visites.

I Jornades Culturals al 
voltant de la Matraca
Del 2 d’octubre a 3 
d’octubre de 2014

Esta jornada, produïda per L’Associació Cultural Amics de la Ma-
traca de Torrent ha tingut com activitat la xerrada “Les matraques, 
passat, present i futur”, impartida per D. Francesc Llop i Bayo. Així 
com un taller didàctic al voltant de les matraques: “Com fer una 
matraca amb materials reciclats”, dirigit a xiquets i adults.

Total d’assistents: 40 persones.
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Exposició: “10 anys 
somiant un mon millor”.
Del 13 de desembre al 15 
de gener del 2014.

Exposició realitzada pel Col.lectiu Soterranya amb motiu de la 
celebració del seu Xé aniversari. La mostra presentava una re-
copilació de material gràfic i divulgatiu dels diferents projectes i 
activitats realitzades per l’associació al llarg dels 10 anys de vida. 
L’acte inaugural fou precedit per l’entrega dels Premis Soterranya 
al pati del museu. Posteriorment hi hagué un sopar commemo-
ratiu i la nit es tancà amb un concert del cantautor Lucho Roa. El 
col·lectiu organitzà visites guiades a l’exposició prevista inicial-
ment fins al 26 de desembre i prorrogada uns dies més.

Assistents a la inauguració: 100 persones
Visites guiades: 37 persones
Visitants: 350

Betlem tradicional.
Del 17 de desembre 2014 
al 4 de gener de 2015.

Com ja ve sent habitual, l’any d’activitats es tancà al Museu amb 
el Betlem tradicional muntat per l’Associació de Betlemistes de 
Torrent. Muntat per José Albacete, membre de l’Associació, va 
estar disponible per a poder ser visitat per escoles des del 26 de 
novembre, tot i que la inauguració oficial va ser el 17 de desembre. 
L’acte oficial d’inauguració es va celebrar el dimecres dia 17 de de-
sembre de 2014, comptant amb la participació de l’ Associació de 
Veïns del Barri de La Torre ( Torrent), que celebrà l’acte d’entrega 
de premis a les millors creacions de Llençols de Nadal. La gran 
acceptació d’aquesta activitat nadalenca es manifesta tant en el 
nombre de visitants com en les paraules escrites al llibre de visites 
del Museu. Pels comentaris dels visitants, molta gent ha conegut 
el Museu per la referència del Betlem.

Ha estat visitat per 1769 persones.

MUSEU COMARCAL

dE L’hORtA SUd

JOSEp FERRíS MARCh

MEMÒRIA 2014

9



MUSEU COMARCAL

dE L’hORtA SUd

JOSEp FERRíS MARCh

MEMÒRIA 2014

10



1.2 tallers i altres activitats

Tot seguit oferim la relació de tallers i activitats diverses realitzades que complementen l’oferta 
de l’exposició permanent i aprofundeixen en la diversitat d’aspectes del patrimoni cultural de 
la comarca. Estes activitats s’enquadrarien dins dels servicis perifèrics del Museu, per la qual 
cosa els seus participants es comptabilitzen a banda dels visitants a efectes estadístics. En el 
punt 6.5 d’esta memòria es pot trobar una relació detallada del nombre de persones que han 
participat en cada activitat.

Música de cambra a 
l’Andana

Un dissabte al mes entre gener i maig, a les 18 hores l’andana 
del Museu ha acollit un Cicle de concerts de formacions de joves 
músics que estudien al Conservatori Professional de Música de 
Torrent. Amb aquesta iniciativa el Museu obri les portes a una 
manifestació cultural arrelada i viva en la comarca com és la mú-
sica, que troba la manifestació més popular a les bandes i soci-
etats musicals que estan presents en tots els pobles. Enguany 
hem obert el cicle a la participació del Conservatori Professional 
de Música de Catarroja.

Els concerts celebrats han estat els següents:
Dissabte 08 de febrer. Assistència de 41 persones.
Dissabte 22 de febrer. Assistència de 13 persones.
Dissabte 08 de març. Assistència de 71 persones.
Dissabte 05 d’abril. Assistència de 37 persones.
Dissabte 10 de maig. Assistència de 37 persones.
Dissabte 24 de maig. Assistència de 19 persones

Total: 218 assistents

taller familiar de 
catxerulos.
Dissabte 12 d´abril

Com cada any, el dissabte anterior a la Setmana Santa, es va 
fer al Museu un taller familiar de catxirulos. Amb esta iniciativa 
el Museu vol contribuir a la recuperació i difusió entre els xiquets 
i xiquetes de les nostres tradicions autòctones relacionades amb 
la festa de Pasqua, on els pares o els iaios feien el catxerulo als 
seus fills o nets per a eixir a volar-ho en família el dia de Pasqua. 
El taller va estar conduït per Adrià Besó.

Com en els darrers anys, s’han oferit 15 places per a fer un cat-
xerulo per família. Se’ls facilita l’estructura prèviament preparada 
amb les canyes tallades i els forats fets per a passar les guies de 
fil. D’esta manera el procés es fa més senzill i poden acabar en 
unes dos hores tot el catxerulo. Es van completar totes les ins-
cripcions i van participar un total de 36 persones entre xiquets i 
xiquetes i pares i mares.
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teixim al Museu. 
Dimarts 3 d’abril

Amb aquesta iniciativa, el Museu ha volgut recuperar el teixir 
com una forma de socialitzar-se, d’estar amb gent, de compartir, 
d’aprendre, de reflexionar. Ésta es una activitat que permet con-
nectar a diferents col·lectius i participants individuals amb una 
mateixa inquietud, una trobada intergeneracional que recupera 
la saviesa dels nostres avis compartint i aprenent els uns dels 
altres. Es va fer una convocatòria mitjançant les xarxes socials 
i en especial amb la col.laboració de un grup de dones d’Aldaia 
(anomenat “Mujeres y punto”) que es reuneixen de manera habi-
tual per a teixir. Va assistir també un grup del centre ADISTO de 
persones amb discapacitat. Varen participar 34 persones.

taller de cucs de seda. 
Dies 8, 9 i 11 d´abril

Com és habitual cada primavera, es van fer uns tallers de cucs 
dirigits a xiquets. Enguany s’han impartit els tallers de cucs a les 
escoles, on s’ha explicat la vida del cuc de seda mitjançant un 
conte, també van poder fer una senzilla manualitat relacionada 
amb el cuc de seda. Per circumstàncies especials, el Museu no ha 
pogut fer el taller dirigit a les famílies.

Cloenda del voluntariat 
en valencià.
19 de juny 2014.

Cada any, el Museu cedeix l’espai per a la celebració de la cloenda 
de la edició en curs de la Campanya de voluntariat en valencià, 
organitzada per l’Oficina de Promoció i ús del valencià de l’Ajunta-
ment de Torrent, junt amb Escola Valenciana i altres ajuntaments 
valencians. L’acte es va celebrar el 19 de juny a les 19.30 h, contant 
amb l’actuació de la contacontes Almudena Francés.

Varen assitir 25 persones

XI cicle “Música al Museu” Este cicle, destinat a difondre la música tradicional valenciana, 
tant des de la vessant més folklòrica com la seua projecció actual, 
constà de dues sessions. El cicle, consolidat com una de les acti-
vitats més valorades del Museu, compta amb un públic fidel que 
torna cada any. El repte és arribar a altres col·lectius que a priori no 
estan familiaritzats amb aquest tipus de música.

Dijous 19 de juny
Conferència: “La cançó improvisada als països de la Mediterrà-
nia” (presentació del llibre “Pensar en vers”), a càrrec de Josep 
Vicent Frechina. 
Concert: Sis veus per al poeta. Homenatge al gran poeta valencià 
del segle XX Vicent Andrés Estellés.
Persones assistents a la conferència: 23. Persones al concert: 120

Dijous 26 juny
Conferència: “La tradició musical de l’Horta de València” a càrrec 
d’ Antoni Guzman 
Concert: Colla Brials. Presentació del CD “El So de l’Horta”
Persones assistents a la conferència: 60. Persones al concert: 65.
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presentació llibre “La 
ciutat de les flors”.
29 d´octubre del 2014

L’acte de presentació del llibre: “La Ciutat de les Flors”, Premi Fiter 
i Rossell del Govern d’Andorra, comptà amb la intervenció d’An-
toni López, Prevere, Professor de la Universitat de València i Cro-
nista Oficial de Catarroja; Josep palomero, Professor, Escriptor  i 
Vicepresident de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua; i l’autor, 
Albert hernàndez i Xulvi. Han assitit un total de 25 persones.

Curs de restauració
21,28 de novembre, 5,12,19 
i 20 desembre 2014

Per primera vegada al Museu, s’ha obert a la participació de la 
població de la comarca una tasca fins ara interna com es la res-
tauració d’objectes de col.lecció, sempre sota la coordinació i su-
pervisió de la restauradora Ana Martí, amb ampla experiència en 
restauració d’objectes etnològics d’àmbit museístic.

L’objectiu d’aquest curs és participar en la conservació i restau-
ració del nostre patrimoni al Museu Comarcal de l´Horta Sud. A 
més d´aprendre els criteris, tractaments i tècniques necessaris per 
a abordar correctament restauracions de diferents peces. Totes 
les eines i materials necessaris per al curs han estat proporcionats 
pel Museu. 

L´activitat s’ha oferit de manera gratuïta i ha tingut molt bona 
acollida, no obstant, el nombre de participants en aquesta pri-
mera edició es va limitar a 8 persones. Nombre de peces restau-
rades: 34.

IX Cicle de Concerts de 
Campanes

Esta activitat s’emmarca dins dels objectius generals del Museu 
per a promoure la conservació i difusió del patrimoni cultural de 
la comarca. Els sons de les campanes han estat acompanyant la 
vida quotidiana de les generacions passades, i els tocs constituï-
xen hui en dia codis indesxifrables per a molts de nosaltres. Amb 
aquesta activitat ens aproximem a la comprensió i enteniment 
d’un patrimoni immaterial comú en tota la comarca. 

S’han celebrat dos concerts tal i com habitualment es realitzen en 
el cicle. Un concert a La parròquia de la Mare de Déu dels Àngels 
de Mislata el dissabte dia 20 de desembre. Es van congregar 50 
persones a la plaça. Altre concert a La parròquia de la Mare de 
Déu dels Socors de Benetússer el dissabte 27 de desembre. Assis-
tents: vora 60 persones.
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tallers per a grups 
escolars

El Museu oferta una sèrie de tallers per a els grups escolars que 
ens visiten , amb les condicions que figuren en la guia “Un Museu 
per a les escoles”, que s’edita cada any i s’envia a totes les escoles 
de la província de València per correu postal abans del comença-
ment del curs escolar, i que també es troba penjada a la pàgina 
web del Museu dins l’apartat de didàctica. S’han realitzat un total 
de 112 tallers amb el següent detall:

Tallers de xocolate: 46
Tallers de pa: 15
Tallers jocs populars: 10
Taller de cucs de seda: 6
Taller de pesos i mesures: 14
Taller instruments de canya: 21

El Taller de Xocolate continua sent el més sol.licitat amb molta 
diferència, respecte els següents que són els Taller d´Instruments 
de Canya i Taller de Pà. Al curs escolar 2014-2015 ha hagut un 
pujada en la demanda del Taller de Pesos i Mesures Tradicionals, 
les sessions realitzades es corresponen sols al darrer trimestre de 
l’any, el primer del curs escolar. Aquest taller ha tingut molt bona 
acollida i esperem que el proper any continue en ascens i puga 
interessar als docents d’ assignatures com les matemàtiques. 
Al mes de juliol s’oferiren els tallers a les Escoles d’Estiu, que vi-
sitaren el Museu i participaren en diverses activitats. Enguany 
ens vam posar en contacte al mes de juny, per lo qual la major 
part de les escoles ja tenien programades les eixides. L’any proper 
convé fer la difusió al mes de maig, que és quan preparen l’oferta 
d’activitats.
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2. servicis Del museu 

2.1 biblioteca Del museu

S’han incorporat 29 nous títols procedents d’intercanvis. El nombre de llibres registrats a 31 de 
desembre és de 487. La biblioteca s’ha traslladat al magatzem 3 per optimitzar l’espai destinat 
a documentació als armaris del despatx, que abans compartien els llibres amb els expedients 
del museu.

2.2 eDició De la guia “un museu Per a les escoles. servicis 
eDucatius Per al curs 2014-2015”

Com ja es ve fent a l’inici de cada curs escolar, s’ha editat una edició actualitzada en paper, 
que es pot consultar també a la web del Museu en format PDF. D’aquesta manera es pretén 
que les escoles tinguen, en el moment de realitzar les programacions, una referència de les 
activitats del Museu per a que pugen incloure-les. Enguany, de cara al curs 2014-2015 hem 
inclòs com a novetat les següents visites dinamitzades: La peça intrusa, Els objectes conten i 
Un paisatge dins de casa. 

3. conservació

3.1 incorPoració De nous objectes

Al llarg de l’any s’han incorporat mitjançant donació 10 nous objectes. Amparo Martí ( Família 
Vazquez Redón), veïna de Torrent, ha donat un coixí de fer boixets, amb un sac de pa i diaris 
dels anys 70. Teresa Contreras, veïna de Torrent, ha fet donació d’una borsa de mà i dues 
làmines emmarcades de temàtica religiosa, Pasqual Torrent Ros, ha donat d’una caixa per a 
rellotge, Eva Ruíz un pal de fregar, Dolors Martí ha aportat un tapet de punt de ganxo, Pilar 
Farga va portar un faldellí i Vicent Alcàsser, un garbell.

3.2 restauració De les col·leccions

Gràcies a la col·laboració de les persones assistents al curs de restauració s’han pogut restaurar 
34 peces del museu consistents en peces de mobiliari de l’exposició permanent que havien 
estat afectades per l’aigua en les inundacions produïdes en anys anteriors , i d’altres objectes 
procedents dels fons del Museu, com ara eines d’oficis, objectes de l’aixovar domèstic, peces 
d’ornament personal. Algunes d’aquestes s’han incorporat a l’exposició permanent.
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4. Premsa i comunicació

L’àrea de comunicació del Museu ha estat assumida pel gabinet de premsa de la Mancomu-
nitat Intermunicipal de l’Horta Sud. La professionalització d’este servici fa que el Museu tinga 
una major presència en la premsa escrita, premsa digital, gràcies a la tasca de difusió de l’ac-
tivitat del museu a través de comunicats als diferents mitjans. 

S’han enviat a diferents mitjans d’informació 33 comunicats de premsa referents a les activi-
tats del museu. La seua repercusió s’ha reflexat en 66 notícies publicades en diversos mitjans 
impressos i digitals de gran audiència.

5. esPai web 

La pàgina web es va actualitzar 10 vegades durant l’any 2014 dins de l’apartat de difusió de 
les activitats realitzades, que després es queden arxivades i es poden consultar per data en un 
històric. Vuit usuaris nous han obert comte a la nostra pàgina web. S’ha accedit 27881 vega-
des a la pàgina del museu per 13424 visitants diferents. També es convenient parar atenció al 
nombre de pàgines diferents que l’usuari consulta dins un mateix lloc, que han sumat un total 
de 102960 al llarg de l’any.

6. XarXes socials

De cada activitat que realitza el Museu es difon la invitació a través del mur o en forma d’esde-
veniment, segons el tipus d’activitat. Una vegada finalitzada es crea un àlbum de fotos sobre 
l’activitat realitzada. En total el 2014 s’han anunciat 19 esdeveniments i s’han creat 17 àlbums 
de fotos. A 1613 persones els agrada la pàgina de facebook del museu.

7. el museu en Xifres

L’any 2014 s’han registrat un total de 6.781 visitants. S’han registrat 1980 visites individuals 
i 4801 visites en grup. Les primeres suposen un 29% i les segones un 71% respecte el nombre 
total de visitants. El total, dividit entre els onze mesos d’activitat del museu, fa una mitjana de 
616 visitants al mes. El més amb més visites ha estat desembre amb 1569, mentre que el mes 
amb menor nombre ha estat setembre amb 74 visitants rebuts. Es manté la tendència d’anys 
anteriors. Destacar el mes de juliol que ha experimentat un increment amb respecte d’anys 
anteriors gràcies a la campanya d’escoles d’estiu.

Les visites s’han concentrat sobretot al darrer trimestre, tant en forma de visites individuals i 
sobretot en grups. Habitualment els majors fluxos de visitants se situen els primers quatre me-
sos de l’any i els últims tres, sent molt baixos els mesos de juny, juliol i setembre. Així els mesos 
on s’han registrat més visites han estat gener, abril, novembre i desembre, on s’han superat 
les mil visites. Aquests coincideixen amb activitats que ha acollit el Museu relacionades amb 
col·lectius locals, com ara l’ exposició del col·lectiu Soterranya i el Betlem tradicional. 
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Evolució 2012/2014 anual
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Visites individuals i en grup per mesos. Any 2014
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Les visites individuals registrades són 1980, que dividides entre els 11 mesos d’activitat del 
Museu, suposen una mitjana de 180 visites. El mesos amb major nombre de visitants han es-
tat gener i desembre coincidint amb la celebració de les activitats esmentades en el paràgraf 
anterior. El mes menys visitat ha estat juliol amb 70 visitants.

Les visites en grup registrades són 4801, que dividit entres els 11 mesos d’activitat del Museu, 
fan una mitjana de 436 visites al mes, xifra significativament menor que l’any anterior. Els 
mesos amb major nombre de visitants han estat novembre i desembre, amb 1008 i 955 visi-
tants respectivament. De prop, els segueixen gener, abril i octubre, que han superat la mitjana 
mensual de visitants en grup. Esta distribució es correspon amb la de les visites en el calendari 
escolar, ja que a partir del darrer trimestre del curs se solen programar , per part del centres, 
visites a espais a l’aire lliure, per la qual cosa descendeix el nombre de visitants.

De la gràfica on es mostra l’acumulat de visites totals dels darrers tres anys, s’observa el ma-
teix comportament que en anys anteriors. 

Pel que fa a les visites individuals, la gràfica de tendència interanual, que en els exercicis an-
teriors presentava una línia ascendent, ara tendeix a anivellar-se per un descens de les visites 
individuals respecte al 2012, situant-se en xifres lleugerament superiors a l’any 2013 i 2014.

20142014

19602013

26512012

Evolució 2012/2014. Visites individuals

Evolució mensual 2012/2014
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Pel que fa a les visites en grup, la gràfica de tendència interanual presenta una línia ascendent. 
El nombre de visitants en grup ha disminuït respecte a l’any anterior. 

Una altra variable que analitzem és el nombre de visitants per dies de la setmana, no apreci-
ant-se cap circumstància que meresca ser destacada ni corregida. Únicament recordar que el 
Museu obri dilluns sols en juny, juliol i setembre, i també els dissabtes d’octubre a maig, per la 
qual cosa són els dies de la setmana que es troben més descompensats. Els dissabtes estan 
tenint una afluència de visites individuals prou semblant a la resta de dies de la setmana. Açò 
indica que és un dia en que les famílies que no poden acudir al Museu entre setmana, aprofi-
ten el dissabte per a visitar-ho. Pel que fa a les visites en grup es troben prou repartides entre 
dimarts i divendres. 

Visitants rebuts per dies de la setmana. Any 2014

DILLUNS
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DISSABTE

59
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305

305
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6.1 relació De centres o institucions que han visitat el museu

gener
Col·legi Julio Verne. El Vedat, Torrent
CP Eliseu Vidal . València
Col·legi Sagrada Família. València.

febrer
Associació Cultural El Barranc. Paiporta
CEIP Bona Vista. Alaquàs.
Centre d’Acció Social. Torrent
CEE La Encarnación. Torrent
Col.legi Squema. Torrent
Col.legi La Puríssima . Torrent
Col.legi Santa María El Puig.
CFP Verge de Cortes. València.
CEIP Sant Pasqual. València

marÇ
CEIP Jaume I . Paiporta
IES Font de Sant Lluís. València
CEIP Cervantes. Alboraia.
Col·legi San José i San Andrés. Massanassa.
CEIP Sant Pasqual. València

abril
Col·legi Martí Sorolla . València
CEIP Joaquín Muñoz. Turís
Col·legi Julio Verne. El Vedat, Torrent
Centre d’Acció Social. Torrent
CEIP Verge del Roser. Torrent
CEIP Vicent Ricardo Bonillo. Benetússer

maig 
Residència La Estrella. Torrent
Col·legi Santo Tomás de Aquino. La Canyada
Escola Gençana. Godella
IES Tirant lo Blanch. Torrent
Mestresses de casa d’Alberic (IMC).
Grup de majors de l’Ajuntament de Quart de Poblet.
Fundación Secretariado Gitano.Torrent

junY
Mestresses de casa d’Orihuela (IMC).
Centre d’Acció Social. Torrent

juliol
Ludoteca Torrent.
Centre ambiental El Vedat. Torrent
Escola d’estiu del Gabinet Psicotècnic Municipal. Torrent
Escola d’estiu RUDE. Torrent.
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Escola d’estiu AUCA. Benetússer.
Alumnat del curs d’Arqueología de l’Ajuntament de Torrent.

octubre
Escola Gençana. Godella
IES Dr. Fausti Barberà. Torrent
CEIP Lope de Vega. Torrent
Centre d’Acció Social. Torrent
CEIP Tomás Albert. Albuixech

novembre
IES Berenguer Dalmau.Catarroja.
Col.legi San José i Santa Ana. Torrent.
Albufera events.
CEIP Lope de Vega.Torrent.
Col.legi Mª Inmaculada. Alfafar.
CEIP Sant Isidre. València.
Ludoteca Casa de la Dona. Torrent
CEIP Ausiàs March. Picanya.
IES Conselleria. València.
Escoles Pies . València.
Col.legi Monte Sión. Torrent.
Centre Llaurant la Llum. Picassent
Col.legi Puríssima. Torrent.
Ampa Sant Joan de Ribera. Burjassot.

Desembre
Col·legi Puríssima. Torrent.
Natura y Cultura. El Vedat, Torrent.
Grup de dones de Silla.
CEIP Sant Isidre. València.
Urban 5. Programa d’ocupació de l’Ajuntament de Torrent.
IES Marxadella. Torrent.
CEIP San Juan Bautista. Torrent.
IES Clara Campoamor. Alaquàs.
CEIP Sant Pasqual. Torrent.
Taller ocupacional Tomás de Osma. València.
Residència Ciutat Jardí. Torrent.
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PROCEDÈNCIA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Grups de Torrent 30 31 27 21 31 36 32

Grups de fora Torrent 44 68 47 50 51 72 36

Horta Sud 21 29 18 18 10 58 13

Camp de Túria 2 2 - 1 1 1 -

Horta Nord 2 7 3 7 6 8 6

Ciutat de València 12 23 19 18 12 18 12

La Safor 5 - - - 2 1 -

El Camp de Morvedre - 2 - - 2 2 -

Província de Castelló - - 1 2 4 7 -

La Costera 1 - - - 1 - -

La Ribera - 5 5 2 8 2 2

Província d’Alacant - - - - 3 6 2

Resta de CCAA 1 1 - - 2 - -

Europa - - - - - 1 1

TOTAL 74 99 73 71 82 108 68

Anàlisi de la procedència dels centres o institucions:

Han visitat el Museu 68 grups, dels quals 32 procedeixen de Torrent i 36 d’altres localitats. De 
les altres poblacions, els major nombre de grups es concentra en les poblacions perifèriques 
a Torrent, com ara la ciutat de València (12) i de l’Horta Nord (6) i Horta Sud (13), sent la resta 
de grups de procedència més dispersa. És evident que a hores d’ara la demanda del Museu 
està centrada sobretot en la comarca de l’Horta de València, de la qual procedeixen 63 dels 68 
grups, per les raons que tot seguit expliquem.

Exceptuant el fet puntual que suposa la visita de grups d’associacions procedents de diverses 
localitats de l’Horta Sud a través del programa de foment de turisme comarcal encetat per 
la Mancomunitat, s’accentua la tendència que va començar uns anys enrere, tot coincidint 
amb la recessió econòmica, de concentració dels grups dins de l’àmbit de Torrent, València i 
la comarca de l’Horta, amb la finalitat d’estalviar costos de desplaçament. En aquest sentit 
s’explica la diferència en positiu dels grups de Torrent respecte als d’altres localitats, ja que el 
cost de desplaçament es zero.

Per això podem concloure en el mateix sentit que anys anteriors, que en aquest moment, l’àrea 
de repercussió del Museu se centra en l’Horta Sud i les poblacions del voltant, on es troba prou 
consolidada. Per a la resta de comarques es planteja continuar treballant amb la difusió, tot 
i que ací la previsió de resultats no és tan favorable com pel que fa a l’entorn immediat, ja 
que els centres escolars disposen en les seues comarques de museus propis cap a on dirigir 
les seues eixides didàctiques. A més la conjuntura econòmica actual encara condiciona els 
desplaçaments.
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Anàlisi de la naturalesa dels grups: 

1. Educació 121

1.1. Escoles infantils   23

1.2. Centres de Primària i Secundària  62+26

1.3. Centres FPA   0

1.4. Centres de formació al professorat  1

1.5. Centres d’Educació Especial   3

1.6. Universitat i postgrau   1

1.7. Escoles d’estiu 5

1.8.Col·lectius d’integració social i tercera edat 13

2. Associacions culturals i festives  2

3. Altres 14

total 14

En este apartat entenem per grup el conjunt de persones que acompanya un guia. Per això si 
ve una escola amb dos classes, es compta com dos grups.

Dels grups que han visitat el Museu, 121 els podem enquadrar dins del sector d’ educació (80%), 
13 en col·lectius d’integració social i tercera edat (8,6%) i 2 en associacions culturals i festives 
(1,3%). 

D’altra banda els grups d’associacions culturals i festives i col·lectius veïnals s’ha mantingut 
en xifres absolutes semblants a l’any anterior, Un nombre important es corresponen amb les 
visites organitzades per dues empreses: IMC i Albufera Events.

19%  Infantil

49%  Primaria

18%  Secundaria

1%  FPA

4%  Universitat

2%  Formació Profesional

7%  Estiu

Componets del grup d’educació any 2014
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Dins el grup d’educació, el Museu és visitat sobretot per grups d’educació primària (49%). 
La resta de percentatges es mantenen pràcticament invariables respecte l’exercici anterior. 
Els grups de secundaria fan un 18% de les visites escolars, mentre que els grups de forma-
ció de persones adultes i escoles d’estiu queden en una posició residual amb un 4 i un 1% 
respectivament.

FEBRER

11

87
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0

MARÇ

0

0
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112

ABRIL

0

0

488

50

MAIG

0

0
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50

JUNY

0

0

0

50

GENER

11

0
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29
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0

0
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0

SETEMBRE

0

0

0

0

OCTUBRE

0

13

380

93

NOVEMBRE

49

93

817

49

DESEMBRE

35

234

644

42

Visites mensuals per naturalessa de grup. Any 2014

educació / s. socials / asociacios culturals / mestreses de casa
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Participació de persones en activitats puntuals del Museu:

Dia 8 de febrer: concert de música de cambra: 41 persones
Dia 22 febrer: concert de música de cambra: 13 persones
Dia 8 març: concert de música de cambra: 71 persones
Dia 3 d’abril: teixim al museu: 12 persones
Dia 5 d’abril: concert de música de cambra: 37 persones
Dia 12 d’abril: taller familiar de catxerulos: 36 persones
Dia 19 de juny: música al museu. sis veus per al poeta: 120 persones
Dia 26 de juny: música al museu. colla brials: 65 persones
Dia 2 d’octubre: i jornades culturals al voltant de la matraca:
“Xerrada: “les matraques, passat, present i futur”: 16 persones
Dia 3 d’octubre: taller didàctic de la matraca: 24 persones
Dia 4 d’octubre: taller didàctic de la matraca: 12 persones
Dia 8 d’octubre: inauguració expo: “Pobles abandonats, Pobles en la memòria”: 14 persones
Dia 29 d’octubre: Presentació llibre “la ciutat de les flors”: 25 persones
Dia 13 de desembre: inauguració exposició: “10 anys somiant un mon millor”: 100 persones
Dia 17 de desembre: inauguració del betlem tradicional: 45 persones
Dia 20 de desembre: concert de campanes a mislata: 50 persones
Dia 27 de desembre: concert de campanes a benetússer: 60 persones

tOtAL 741

MUSEU COMARCAL

dE L’hORtA SUd

JOSEp FERRíS MARCh

MEMÒRIA 2014

27



8. Òrgans De govern 

Membres de la Comissió Executiva:
(a 31 de desembre de 2014)
Presidenta. soleDaD ramón sÁnchez (Mancomunitat)
Vicepresident 1. enrique martÍ marzal (Fundació Horta Sud)
Vicepresident 2. gerarDo Puchol cervera (Caixa Rural Torrent)
Secretari. arturo garcÍa gil (Ajuntament de Torrent)
Vocal. vicente ibor asensi (Mancomunitat) 
Vocal. carmen jÁvega martÍnez (Mancomunitat) 
Vocal. ramón marÍ vila (Mancomunitat) 
Vocal. enrique ortÍ ferrÉ (Mancomunitat) 
Vocal. vicente Peiró villarroYa (Caixa Rural Torrent) 

Membres del Consell ple:
Vocal. juan ramón aDsuara monlleó (Mancomunitat)
Vocal. juan josÉ alós roig (Mancomunitat)
Vocal. remeDios avia ferrer (Mancomunitat)
Vocal. ismael casabÁn baviera (Caixa Rural Torrent) 
Vocal. josÉ manuel chamorro novillo (Mancomunitat)
Vocal. marÍa isabel chisbert alabau (Mancomunitat)
Vocal. asunción ferrer san Pablo (Ajuntament de Torrent)
Vocal. manuel gimeno ruiz (Mancomunitat)
Vocal. francisco m. izquierDo moreno (Mancomunitat)
Vocal. Pilar martÍnez martÍnez (Fundació Horta Sud)
Vocal. carmen martÍnez ramÍrez (Mancomunitat)
Vocal. vicente Peiró villarroYa (Caixa Rural Torrent) 
Vocal. serafÍn simeón Peris (Mancomunitat)
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museu@museuhortasud.com 
www.museuhortasud.com
facebook.com/museuhortasud
twitter.com/museuhortasud

Carrer Mare de Déu de l’Olivar, 30
46900 Torrent · València
Telèfon i fax: 961 588 221

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD
AJUNTAMENT DE TORRENT
FUNDACIÓ HORTA SUD
GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR-CAIXA RURAL TORRENT


