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1. ACTIVITATS REALITZADES: 
 
S’ha realitzat pràcticament tota la programació prevista al pla de gestió per 
a l’exercici 2011, llevat de les visites teatralitzades i de la mostra “La 
llum”, la segona per trobar-se tancat el museu de vesprada i els dissabtes 
per falta de personal durant els mesos de novembre i desembre. 
 
Tot seguit passem a donar compte de les activitats programades que han 
estat realitzades. 
 
 
1.1. Exposicions temporals: 
 
Betlem tradicional 
Com ja ve sent habitual, l’any d’activitats es tanca al museu amb el Betlem 
tradicional montat per l’Associació de Betlemnistes de Torrent. Ha tornat a 
l’antic emplaçament de la Sala Benàger, on la reforma de la sala amb la 
supressió de mitja finestra ha creat un espai apte per al seu muntatge, que a 
més disposa d’un ampli espai al davant per a que els visitants puguen vore’l 
amb comoditat, cosa que no era possible al estable on la visita s’havia de 
fer en un corredor estret. Les dimensions del betlem han estat de 2,5 x 4,5 
metres, que fa una superfície d’uns onze metres quadrats, i ha estat montat 
per Juan José Chinesta Aparicio, membre de l’Associació de Betlemnistes 
de Torrent. Es va poder visitar del 15 de desembre al 5 de gener de 2012. 
 
 
1.2. Tallers i altres activitats 
 
Tot seguit oferim la relació de tallers i activitats diverses realitzades que 
s’enquadrarien dins els servicis perifèrics del museu, per la qual cosa els 
seus participants no es comptabilitzen com a visitants a efectes estadístics. 
Tot i això en el punt 6.5 d’aquesta memòria es pot trobar una relació 
detallada del nombre de persones que han participat en cada activitat.  
 
Taller familiar de catxirulos.  Dissabte 16 d’abril 
El dissabte 16 d’abril es va realitzar al corral del museu el taller familiar de 
catxirulos. Van participar 14 famílies amb una assistència d’unes 35 
persones entre persones adultes i xiquets i xiquetes. Cada família es va fer 
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el seu catxirulo de forma artesanal per a volar-lo el dia de la Pasqua, 
contribuint així a la recuperació i difusió d’una tradició arrelada a la 
comarca. Abans eren els pares qui feien els catxirulos als seus fills per a 
eixir a berenar al camp els dies de Pasqua i menjar-se la mona.  
 
Tallers per a grups escolars 
El museu oferta una sèrie de tallers per a grups escolars que visiten el 
museu, amb les condicions que figuren en la guia del museu per a les 
escoles que s’edita cada any i s’envia a tots els col·legis de la província de 
València per correu postal abans del començament 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 93 tallers amb el següent detall: 
 
Tallers de xocolate  ........................ 42 
Tallers de pa  .................................. 26 
Tallers jocs populars:  .................... 11 
Tallers de cucs de seda  ..................   6 
Taller de palmitos  ..........................   5 
Taller de plantació de llavors  ........   3 
Taller de pesos i mesures  ..............   0 
 
El taller de xocolate continua sent el més demandat amb molta diferència, 
seguit del taller de pa, que es va introduir com a novetat el curs 2009-10. A 
continuació es troben el taller de cucs de seda. El nombre escàs de sessions 
s’explica perquè és un taller temporal que sols s’ofereix durant quinze dies, 
tot coincidint amb la setmana de la seda on el museu regala els cucs. I ja 
amb menor repercussió es troben el taller de llavors i el taller de pintura de 
palmitos, que s’ha introduït el darrer trimestre de l’any com a novetat. El 
taller de pesos i mesures tradicionals no s’ha demandat, per la qual cosa, 
més que eliminar-lo de la guia, considerant el seu interés, es pensa 
replantejar-lo d’una manera més didàctica comptant amb la col·laboració 
del CEFIRE de Torrent. 
 
VI cicle: La memòria de la seda. Del 9 al 16 d’abril. 
Per sext any consecutiu s’ha organitzat aquesta activitat amb la finalitat de 
donar a conèixer la importància socioeconòmica que va tindre la cria del 
cuc de seda en la comarca des de l’edat mitjana fins el segle XVIII, la 
memòria de la qual va continuar com a activitat lúdica fins no fa molts 
anys. 
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S’han repartit 438 caixetes amb més de 10.000 cucs que han estat criats al 
museu. Es valora el gran èxit que ha tingut l’activitat que ha repercutit en 
un augment del nombre de visitants al museu durant el mes d’abril. Ha 
descendit lleugerament el nombre de caixetes lliurades a xiquets de manera 
individual, la qual cosa valorem positivament perquè ja moltes persones 
que vingueren altres anys crien els cucs a sa casa, i fins i tot han vingut al 
museu a oferir-ne perquè en tenien molts. Açò des del nostre punt de vista 
és positiu, ja que el museu està contribuint a recuperar una tradició lúdica 
arrelada a la comarca que s’estava perdent. D’altra banda han augmentat 
les caixetes repartides a escoles que estaven tractant el tema del cuc de seda 
en els seus projectes docents. 
 
Dins el cicle s’han celebrat el dissabte 9 d’abril dos tallers de cucs de seda. 
El primer dirigit a xiquets i xiquetes d’educació infantil (3 a 5 anys) i el 
segon a xiquetes i xiquets del primer i segon cicle de primària (6 a 10 
anys). En aquests tallers els més menuts han aprés fent diverses manualitats 
nombroses coses sobre el cicle vital del cuc de seda, mentre que els més 
grans van estudiar el seu organisme intern a través d’una maqueta on es 
reprodueixen les parts com ara el tub digestiu, la glàndula sedera, etc. 
 
Celebració del Dia internacional dels Museus. Dissabte 21 de maig. 
Itinerari a peu per la Séquia Reial del Xúquer. 
 
Al museu des de fa cinc anys se celebra aquesta efemèride, convocada des 
de 1977 pel Consell Internacional dels Museus. El 21 de maig es va 
realitzar un itinerari a peu pel tram de la Séquia Reial del Xùquer, que 
discorre entre els termes de Picassent, Silla i Alcàsser, amb un recorregut 
de 5 km. 

Amb aquesta edició el museu ha encetat una nova línia d'itineraris per a 
conèixer el patrimoni cultural i paisatgístic de la comarca que hem 
anomenat Pels camins de l'aigua on se servirem del traçat de les sèquies 
històriques per a recórrer diferents indrets de la comarca.  

Concerts a l’Andana 
Entre els mesos de gener i maig, un dissabte al mes a les 18 hores l’andana 
del museu ha acollit un cicle de concerts de formacions de joves músics 
que estudien als conservatoris i bandes de la comarca. Amb aquesta 
iniciativa el museu obri les portes a una manifestació cultural arrelada i 
viva en la comarca com és la música, que troba la manifestació més 
popular a les bandes i societats musicals que estan presents en tots els 
pobles.  
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Els concerts celebrats han estat els següents: 
Dissabte 15 de gener 
Dissabte, 5 de febrer 
Dissabte 5 de març 
Dissabte 2 d’abril 
Dissabte 14 de maig 
 
 
VIII cicle “Música al Museu” 
 
Per qüestions estrictament pressupostàries es va haver de reduir a dos 
sessions, que s’han celebrat de la següent manera: 
 

Dijous 2 de juny 
Sendes velles i novelles. Cant d’estil, formes tradicionals i 
músiques modernes 
20:15 hores, a l’andana: Conferència: Josep Vicent Frechina.  
22:30 hores, al corral: Concert: Apa. Presentació del disc Cants i 
cants. 
 
Dijous 9 juny 
Música tradicional valenciana. Peculiaritats rítmiques i 
melòdiques. 
20:15 hores, a l’andana: Conferència: Jordi Reig. 
22:30 hores, al corral: Sarau: Rondalla d’Alimara.  

 
 
Celebració de les Jornades Europees de Patrimoni a l’Horta Sud . 
Itinerari a peu per la senda del xorro. Torrent. Dissabte dia 24 de setembre. 
 
Com cada any el Museu celebra aquesta convocatòria feta pel Consell 
d’Europa proposant una activitat per a difondre i donar a conèixer el 
patrimoni cultural de la comarca des d’alguna de les seues diferents i 
àmplies vessants.  
 
Enguany es va proposar un itinerari a peu de 5 km. per la Senda del Xorro, 
que voreja l’antiga sèquia que des d’època medieval regava les hortes de 
Torrent i Picanya. L’itinerari va començar al Mas del Jutge i va finalitzar a 
Torrent.  
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VI Cicle de Concerts de Campanes 
Per sext any s’ha celebrat aquest cicle que tracta de recuperar i reivindicar 
el paper cultural que han tingut els sons de les campanes en la vida 
quotidiana dels nostres pobles durant l’època preindustrial. Dels dos 
concerts que habitualment es realitzen en el cicle, sols s’ha celebrat un 
concert a la Parròquia de la Mare de Déu del Do d’Alfafar el dissabte dia 
17 de desembre. L’altre, que estava previst a Paiporta per al dia 24 de 
desembre no es va poder celebrar per falta de disponibilitat de la Parròquia 
de Sant Jordi. 

 
 
2. SERVEIS DEL MUSEU  
 
Edició de la guia “Un museu per a les escoles. Servicis educatius per al 
curs 2011-2012” 
Com ja es ve fent, 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. Es 
van editar 1200 exemplars que es van enviar per correu postal a totes les 
escoles de la Província de Valencia (914), així com als CEFIREs de tota la 
Comunitat Valenciana (16). Al mateix temps s’ha penjat a la web del 
museu dins l’apartat de didàctica en format PDF. 
 
Biblioteca del museu 
S’han incorporat 16 nous títols procedents d’intercanvis. El nombre de 
llibres registrats a 31 de desembre és de 403. Aquests intercanvis han estat 
possibles gràcies a la publicació de la monografia “Les ceberes”. Per a 
mantindre aquesta línia d’intercanvis amb els principals museus etnogràfics 
nacionals cal continuar realitzant alguna publicació cada any. 
 
Cessió i ús dels espais del museu 
D’acord amb el reglament de cessió i ús dels espais del museu aprovat el 
2005 s’ha tramitat un permís per a la realització de fotografies per part de 
fotògrafs professionals, i tres cessions d’espais del museu a entitats 
consorciades. 
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3. COL·LECCIONS DEL MUSEU 
 
Incorporació de nous objectes 
S’han incorporat mitjançant donació 48 nous registres. Es tracta d’un 
conjunt de diferents peces de l’aixovar domèstic donades per la família 
Folgado Tonda de Torrent i d’una sèrie de llibres anteriors a 1940 donats 
per Rosa García, també de Torrent.  
 
Organització de les col·leccions 
La construcció d’un nou magatzem ha possibilitat que el museu dispose 
d’uns espais estables per a poder dur un control de les col·leccions i dels 
moviments de peces que es realitzen. Per això es va procedir a revisar tot 
l’inventari i cens fotogràfic de les peces, tasca que s’ha completat al 70 % i 
que conclourà l’any 2012. 
 
Restauració de les col·leccions 
Gràcies a una ajuda concedida per la Diputació de València en la 
convocatòria d’ajudes de 2010, s’han pogut restaurar un lot de 51 peces. Es 
tracta d’un lot d’eines pertanyents a diverses col·leccions del museu, on 
destaquen pel seu nombre les peces de l’aixovar domèstic. 
 
 
 
4. SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS I AJUDES EXTERNES 
 
En aquest apartat s’ha apreciat en els darrers dos anys una gran caiguda 
d’ingressos en relació a l’eliminació o disminució de dotació econòmica de 
les diferents línies de subvencions a les que habitualment concursava el 
museu. L’objectiu d’aquestes sol·licituds ha estat complementar amb 
finançament alié als ens consorciats les activitats ordinàries o plantejar 
altres activitats que en la realitat dels pressupostos ordinaris no es podria 
escometre. Al llarg de l’exercici s’han obtingut un total de 250 euros. 
 
Tot seguit oferim la relació de les subvencions sol·licitades i de l’import 
concedit. 
 
GENERALITAT VALENCIANA. Ajudes a la promoció de l’ú s del 
valencià: 
A l’empara de l’ordre 107/2010, de 30 de desembre, de la Conselleria 
d’Educació (DOGV 6454, de 7/02/2011) s’ha sol·licitat una subvenció per 
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a la promoció de l’ús del valencià destinat a impressió de la guia 
d’activitats per a les escoles. 
Import concedit mitjançant resolució de 20 de juliol de 2011: 250 €. 
 
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA: Restauració de béns mobles 
A l’empara de la convocatòria d’ajudes econòmiques per a la restauració 
del patrimoni moble de la província de València (BOPV, 88, de 14 d’abril 
de 2011), s’ha sol·licitat una subvenció per a continuar amb els treballs de 
restauració de les col·leccions. Aquests treballs, afortunadament no 
finalitzen mai, ja que contínuament, amb major o menor intensitat, es 
produeixen noves donacions de peces al museu. 
Import provisional concedit: 0 €. Decret de Presidència núm. 11107 de 
fecha 30 de desembre de 2011. (BOPV núm. 17, de 20 de gener de 2012). 
 
 
 
5. PREMSA I COMUNICACIÓ 
 
Sobre aquest apartat en els darrers anys es venia observant un descens de la 
imatge del museu en els mitjans de comunicació, que explicàvem per els 
canvis en les relacions experimentades per part dels mitjans de 
comunicació amb les institucions que generen les notícies. Actualment 
qualsevol associació, ajuntament de la comarca, etc genera notes de premsa 
que s’envien als mitjans, per la qual cosa aquests tenen la possibilitat de 
poder fer una selecció de les notícies que volen publicar i no publiquen 
pràcticament totes les notícies que els arriben com era habitual fa uns anys. 
A més els periòdics de gran tirada han reduït les pàgines per tal d’estalviar 
costos. Per això la major part de noticies han eixit en diaris de tirada local. 
En aquest sentit apostàvem per una professionalització d’un servei que des 
dels inicis del museu venia assumint el director. 
 
A les primeries de 2010 es va fer càrrec de la difusió del museu la 
responsable del gabinet de premsa de la Mancomunitat Intermunicipal de 
l’Horta Sud, la qual cosa ha tingut una immediata repercussió en una major 
presència del museu en la premsa escrita, premsa digital i fins i tot en 
programes de la televisió autonòmica valenciana, gràcies a la tasca de 
difusió de l’activitat del museu a través de comunicats als diferents mitjans. 
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Notícies publicades en mitjans impressos: 
 
GENER 
Levante EMV: “Música a l’Andana” (14/01/2011) 
La Fundació de L’Horta: “Activitats Primer Semestre” 
 
JUNY 
Levante- EMV: Agenda de l’Horta: “Cicle de Música al museu” (02/06/2011) 
Levante- EMV: Agenda de l’Horta: “Cicle de Música valenciana” (07/06/2011) 
Levante- EMV: Agenda de l’Horta: “Cicle de Música valenciana” (08/06/2011) 
 
OCTUBRE 
Levante- EMV: Agenda de l’Horta: “Talleres de chocolate en el Museu comarcal” 
(29/10/2011) 
 
NOVEMBRE:  
Levante- EMV: “El museu comarcal recibe miles de visitas” (02/11/2011) 
Levante- EMV: “El museu comarcal Josep Ferrís elige nueva ejecutiva” (25/11/2011) 
Papers Associatius de L’Horta Sud : “Éxit de visites escolars al museu comarcal”  
 
 
Notícies publicades en mitjans electrònics: 
 
GENER 
 
www.campaners.com: “Los vecinos y vecinas de Silla y Sedaví han disfrutado este año 
del tradicional concierto de campanas organizado por el Museo Comarcal” (08/01/2011) 
 
www.hortanoticias.com: “Historia, ciencia y arte se dan la mano en la oferta museística 
de la comarca”. (10/01/2011) 
 
www.diariolocal.net: “Los vecinos y vecinas de Silla y Sedaví han disfrutado este año 
del tradicional concierto de campanas organizado por el Museo Comarcal” (10/01/2011) 
 
www.turismotorrent.com: “El Museu comarcal de L’Horta Sud Josep Ferrís March” 
(17/01/2011) 
 
 
MARÇ 
 
www.torrent.kallejeo.com: “¿Dónde está el Museu Comarcal de L’Horta Sud?” 
(07/03/2011) 
www.turismotorrent.com: “El Museu comarcal de L’Horta Sud Josep Ferrís March” 
(25/03/2011) 
 
 
MAIG 
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www.laopiniondetorrent.es: “El Museo Comarcal celebra el Día Internacional del 
Museo con un recorrido por el Júcar” (09/05/2011) 
 
www.infocomarcal.es: “Comienza la octava edición del ciclo dedicado a la música 
valenciana organizado por el Museo comarcal Josep Ferrís March” (09/05/2011) 
 
www.elperiodic.com: “El Museo Comarcal Josep Ferrís March celebra el Dia 

Internacional de los Museos” (10/05/2011) 
 
www.elperiodic.com: “Comienza la octava edición del ciclo dedicado a la música 

valenciana organizado por el Museo Comarcal Josep Ferrís March” (18/05/2011) 
 
www.alcasser.es: “Día Internacional de los Museos” (23/05/2011) 
 
www.torrent.es: “Itinerari a peu per la Séquia Reial del Xúquer. Dia Internacional dels 

Museus” (25/05/2011) 
 
www.turismotorrent.com: “El Museo Comarcal de L’Horta Sud Josep Ferrís March” 

(30/05/2011) 
 
 
JUNY 
 
www.fhortasud.org: “Música al Museu” (01/06/2011) 
 
www.fhortasud.org: “Música al Museu” (02/06/2011) 
 
www.hortanoticias.com: “El Museo Josep Ferrís March consigue 3500 visitantes en el 

primer semestre del año” (30/06/2011) 
 
www.elperiodic.com: “Cerca de 3500 personas visitan el Museo Comarcal “Josep Ferrís 

March “durante el primer semestre del año” (30/06/2011) 
 
 
JULIOL 
 
www.laopiniondetorrent.es: “Más de 3000 personas visitan el Museu Comarcal en el 

primer semestre del año” (01/07/2011) 
 
 
OCTUBRE 
 
www.universoinformativo.com: “Más de cincuenta colegios visitaron el Museo 

Comarcal Josep Ferrís March durante el año” (07/10/2011) 
 
www.hortanoticias.com: “Más de cincuenta colegios visitaron el Museo Comarcal Josep 

Ferrís March durante el año 2010” (07/10/2011) 
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www.fhortasud.org: “Más de cincuenta colegios visitaron el Museo Comarcal Josep 
Ferrís March durante el año 2010” (10/10/2011) 

 
www.universoinformativo.com: “El Museo Comarcal Josep Ferrís March acoge la 

celebración de diversos talleres para el próximo mes de noviembre” (26/10/2011) 
 
www.noutorrenti.com: “El Museo Comarcal Josep Ferrís March acoge la celebración de 

diversos talleres” (27/10/2011) 
 
www.laopiniondetorrent.es: “El Museo Comarcal acoge talleres infantiles durante el 
mes de noviembre” (31/10/2011) 
 
 
NOVEMBRE 
 
www.laopiniondetorrent.es: “Comienza la Música a l’Andana” (01/11/2011) 
 
www.hortanoticias.com: “El Museo Comarcal Josep Ferrís March mejora la 
accesibilidad de sus instalaciones” (02/11/2011) 
 
www.diariolocal.net: “El Museo Comarcal Josep Ferrís March mejora la accesibilidad 
de sus instalaciones” (04/11/2011) 
 
www.diariolocal.net: “Diputación de Valencia escoge el Museo Comarcal Josep Ferrís 
March para llevar a cabo una de las sesiones de uno de sus cursos de formación” 
(08/11/2011) 
 
www.elperiodic.com: “Diputación de Valencia escoge el Museo Comarcal Josep Ferrís 
March para llevar a cabo una de las sesiones de uno de sus cursos de formación” 
(09/11/2011) 
 
www.elperiodic.com: “El Museo Comarcal Josep Ferrís March enseña a fabricar pan de 
forma tradicional” (14/11/2011) 
 
www.elperiodicodeaqui.com: “El Museo Comarcal de L’Horta Sud dispone de 4000 
piezas catalogadas” (16/11/2011) 
 

www.hortanoticias.com: “El Museo Comarcal de L’Horta Sud dispone de 4000 piezas 
catalogadas” (16/11/2011) 
 
www.elperiodic.com: “El Museo Comarcal de L’Horta Sud dispone de 4000 piezas 
catalogadas” (16/11/2011) 
 
www.laopiniondetorrent.es: “El Museu Comarcal cuenta con 4000 piezas catalogadas 
donadas por los vecinos” (17/11/2011) 
 
www.elperiodic.com: “El Museo Comarcal elige a su nueva Comisión Ejecutiva” 
(24/11/2011) 
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L’Horta al Dia: “El Museo Comarcal elige a su nueva Comisión Ejecutiva” 
(25/11/2011) 
 
www.elperiodic.com: “El Museo comarcal imparte su primer taller de pintura sobre 
abanicos” (25/11/2011) 
 
www.diariolocal.net: “El Museo comarcal imparte su primer taller de pintura sobre 
abanicos” (26/11/2011) 
 
www.laopiniondetorrent.es: “El Museu Comarcal de L’Horta Sud elige nueva 
ejecutiva” (28/11/2011) 
 
 
DESEMBRE 
 
www.elperiodic.com: “Estudiantes de periodismo eligen el Museo Comarcal para 
ilustrar un proyecto multimedia por la defensa de los oficios artesanales” (07/12/2011) 
 
www.elperiodicodeaqui.com: “Estudiantes de periodismo eligen el Museo Comarcal 
para ilustrar un proyecto multimedia por la defensa de los oficios artesanales” 
(07/12/2011) 
 
www.facebook.com: “Visita el museo Comarcal de L’Horta Sud con la Concejalía de 
Cultura” (07/12/2011) 
 
www.hortanoticias.com: “Estudiantes de periodismo eligen el Museo Comarcal para 
ilustrar un proyecto multimedia por la defensa de los oficios artesanales” (09/12/2011) 
 
www.laopiniondetorrent.es: “El Museu comarcal se convierte en un plató de grabación” 
(09/12/2011) 
 
www.elperiodic.com: “La Asociación Tyrius de Aldaia visita el Museo Comarcal Josep 
Ferrís March” (14/12/2011) 
 
www.kallejeo.com: “Torrent un siglo atrás” (14/12/2011) 

 
www.elperiodic.com: “La presidenta de la Mancomunitat, Carmen Jávega, inaugura el 
belén del Museo Comarcal Josep Ferrís March” (15/12/2011) 
 
www.elperiodic.com: “El Museo Comarcal Josep Ferrís March celebra su tradicional 
concierto de campanas” (16/12/2011) 
 
www.elperiodicodeaqui.com: “La presidenta de la Mancomunitat, Carmen Jávega, 
inaugura el Belén del Museo Comarcal Josep Ferrís March” (16/12/2011) 
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TV i ràdio 
 
Informatius Tele 5. Notícia sobre el concert de campanes d’Alfafar. Emesa 
el 17 de desembre. 
 
Radio Manises. Entrevista emesa el 23 de novembre. 
 
 
Espai web 

 
Al mes de març va entrar en funcionament la nova web del museu, amb un 
disseny renovat i més atractiu. La pàgina es troba enllaçada en les webs 
respectives de les quatre entitats consorciades. 
 
Les estadístiques d’ús generades pel servidor es mostren en el següent 
quadre: 
 

 
 
Les xifres més baixes de gener, febrer i març es deuen a que la pàgina 
estava en construcció i no es trobava plenament operativa. 
 
 
Facebook 
 
Actualment les xarxes socials constitueixen un important mitjà de 
comunicació. Tot i que en el seu origen van ser concebudes per a ser 
utilitzades des de l’àmbit privat, cada vegada són més les institucions que 
se serveixen d’elles com a mitjà de difusió. Entre elles les xarxes socials 
han irromput en l’àmbit de la difusió cultural, sent utilitzat per biblioteques, 
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cases de cultura, grups de teatre, música, editorials, etc.  per a donar a 
conèixer la seua activitat. I entre les institucions culturals es troben també 
els museus. Per a molts museus locals amb escassos recursos, en contrast 
amb els amplis pressuposts per a difusió amb que compten els grans 
museus, les xarxes socials es plantegen com una manera econòmica i molt 
eficaç per a aconseguir els seus objectius. A més presenta uns altres 
avantatges, com ara la facilitat per a gestionar els seus continguts, la 
rapidesa amb que arriba la informació i la reciprocitat de comunicació, ja 
que el receptor de la informació pot interactuar i pot transmetre les seues 
opinions tal i com es planteja al modern concepte de comunicació web 2.0. 
 
A les primeries de 2010 el facebook era una xarxa ja molt emprada pels 
museus a nivell de l’Estat espanyol. Però aquesta situació contrastava amb 
la realitat de la Comunitat Valenciana on únicament cinc museus es 
trobaven dins aquesta xarxa. El 20 de gener de 2010 el Museu Comarcal de 
l’Horta Sud va obrir el seu compte en facebook, per ser una de les xarxes 
socials amb mes membres. Al llarg de l’any s’han anat difonent les 
diferents activitats del museu. A finals d’any ja comptaven amb 740 
contactes o amics. Durant el 2011 el nombre d’amics ha anat creixent, 
situant-se a finals d’any en 1.090 amics. 
 
Podem concloure que el facebook s’ha convertit a hores d’ara en una eina 
de difusió tan efectiva com el correu electrònic. A més permet que el seu 
abast arribe a altres segments de públic. 
 
 
 

6. ESTAT DE LES VISITES 
 

Durant l’any 2011 s’han registrat un total de 5.801 visitants, el que suposa 
un increment d’un 5,7 % respecte l’exercici 2010. S’ha iniciat una 
recuperació del nombre de visitants, centrada sobretot en els grups escolars, 
tot atenent a que el darrer any es va vore molt reduït en el darrer trimestre 
de forma circumstancial degut a l’execució de les obres d’ampliació del 
museu, ja que bona part del corral i els servicis es trobaven tancats afectats 
pel perímetre de les obres. Tot i això el nombre de grups continua estant 
menor, ja que la crisi econòmica ha fet que es reduisquen el nombre 
d’eixides que realitzen els centres escolars dins la seua programació. 
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El total, dividit entre els onze mesos d’activitat del museu, fa una mitjana 
de 527 visitants al mes, tot i que com es pot observar en la gràfica següent 
on es mostren en detall mensual les visites dels tres últims anys, aquestes es 
concentren sobretot en el primer i quart trimestre de l’any, tal i com és 
habitual als museus situats en zones no receptores de turisme on els seus 
habitants quan arriba el bon temps deixen les ciutats per a passar els caps 
de setmana al camp o a la platja. Es pot apreciar com l’increment en la 
corba del darrer trimestre del 2010 ha estat molt menor que a d’altres anys, 
fet que es justifica, per la incidència de les obres d’adaptació del museu. 
Aquesta circumstància duia camí de regularitzar-se en l’exercici 2011, però 
a partir de novembre i sobretot de desembre es ralenteix el creixement. Açò 
s’explica per la reducció de l’horari d’obertura al públic del museu en 18 
hores en tancar per les vesprades i dissabte tot el dia per falta de personal.  
 

L’increment en el nombre de visitants del mes d’abril s’explica per 
l’afluència de persones durant el cicle de la memòria de la seda. Les xifres 
més baixes, com és habitual, s’assoleixen el mes de juliol.  
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L’any 2011 s’han registrat un total de 1.865 visites individuals, el que 
suposa un descens d’un 11% respecte l’any 2010. Aquest descens, que 
contrasta amb l’increment de les visites en grup, es justifica per la reducció 
de l’horari del museu durant el mes de desembre, que és quan més visitants 
individuals venen a vore el Betlem.  
 
El nombre de visitants dividit entre els 11 mesos d’activitat del museu fan 
una mitjana de 169 visitants al mes. Les visites individuals es reparteixen a 
llarg de l’any de forma més o menys equilibrada, destacant l’increment dels 
mesos de desembre i gener l’activitat del Betlem. 
 
Analitzant les tendències dels darrers tres anys podem observar com les 
visites individuals mantenen una tendència negativa. De no ser per la 
incidència de la reducció del museu per les vesprades amb tota certesa – en 
relació a l’alta qualitat del betlem exposat- podem afirmar que les 
previsions auguraven un increment de visites individuals que se podien 
haver situat prop de les xifres del 2009. 
 
S’han registrat 3.936 visites en grup, que dividides entre els 11 mesos 
d’activitat del museu fa una mitjana de 375 visitants al mes. Comparant 
aquestes xifres amb les de 2010 s’aprecia un increment del 12,9 %. Les 
visites en grup es reparteixen de manera més o menys homogènia entre els 
mesos on solen concentrar-se les eixides escolars –gener, febrer, març, 
abril, novembre i desembre– . En un nombre un poc menor es donen al 
començament i acabament del període escolar –octubre i maig–. Tot i 
l’augment en nombre de visitants respecte l’exercici 2010 la línia de la 
tendència mostra un descens. S’ha apreciat una tendència generalitzada de 
disminució de les reserves respecte a exercicis anteriors al 2010, que 
s’explica per la reducció de les eixides escolars del centre per causa de la 
crisi econòmica. Tot i que els preus de les activitats que ofereix el Museu 
Comarcal es troben dins la mitjana d’altres museus, inevitablement al preu 
de l’eixida cal afegir el preu del autobús que contracta el centre, per la qual 
cosa encara que es plantejaren les activitats de forma gratuïta, sempre tenen 
un cost pel desplaçament.  
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Un altra variable que analitzem és el nombre de visitants per dies de la 
setmana, no apreciant-se cap circumstància que meresca ser destacada ni 
corregida. Únicament recordar que el museu obri dilluns sols en juny, juliol 
i setembre i dissabte d’octubre a maig, per la qual cosa són els dies de la 
setmana que es troben més descompensats. Els dissabtes estan tenint una 
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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, aprofiten el dissabte per a visitar el museu. Pel que 
fa a les visites en grup és el divendres el dia que menys ens visiten, tot 
considerant que és el dia que hi ha mercat i els accessos en autobús són més 
complicats. 
 

 
 
 
6.1. Horaris del museu: 
L’anàlisi d’aquesta variable ens permet, observant les estadístiques del 
darrer trienni, ajustar més els horaris del museu i introduir canvis. L’única 
conclusió clara que es pot extreure és l’escàs nombre de visites que es 
produeix el mes de juliol de 17 a 18 hores. Un altre fet a destacar és el 
menor nombre de visites dins la franja de 10 a 11 hores, tendència que es 
repeteix any rere any. Tot i això ha de respectar-se la franja de 10 a 11 
d’obertura al públic en atenció a les visites escolars, ja que fins i tot alguns 
grups comencen un poc abans de les 10 hores.  
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  10 a 11 11 a 12 12 a 13  17 a 18 18 a 19 19 a 20 
ANY 2009 GENER  18 29 89  65 93 55 
  FEBRER  10 35 7  35 47 31 
  MARÇ  9 16 12  40 28 36 
  ABRIL  12 65 40  46 75 48 
  MAIG  15 15 18  22 45 34 
  JUNY  15 22 19  6 19 15 
  JULIOL  18 28 19  3 25 16 
  SETBRE  6 14 17  12 22 27 
  OCTBRE  3 12 20  9 21 11 
  NOVBRE  5 9 18  14 39 24 
  DESBRE  22 120 218  102 176 165 

          
ANY 2010 GENER  8 45 58  19 9 51 
  FEBRER  5 18 33  21 12 19 
  MARÇ  10 20 31  26 27 76 
  ABRIL  5 37 13  36 35 37 
  MAIG  2 22 20  33 26 17 
  JUNY  8 18 12  13 32 32 
  JULIOL  7 9 38  6 17 9 
  SETBRE  13 18 18  9 24 53 
  OCTBRE  7 24 29  17 52 88 
 NOVBRE  12 28 16  7 16 9 
  DESBRE  15 113 210  94 126 170 
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ANY 2011 GENER  9 59 116  43 57 61 
  FEBRER  18 20 19  29 47 50 
  MARÇ  7 18 22  18 41 44 
  ABRIL  4 35 17  42 30 40 
  MAIG  5 14 10  37 16 15 
  JUNY  9 25 17  8 13 20 
  JULIOL  5 22 17  8 12 14 
  SETBRE  11 32 20  18 32 14 
  OCTBRE  9 8 24  9 39 33 
  NOVBRE  13 23 17  0 8 7 
  DESBRE  30 126 279  0 0 0 

 
Les dades absolutes del 2011 son semblants a les dels dos exercicis 
anteriors. La única novetat significativa estaria en les vesprades dels mesos 
de novembre i desembre que s’expliquen, com ja hem indicat, pel 
tancament del museu per les vesprades per falta de personal. 
 
 
6.2. Relació de grups que han visitat el museu 
 
GENER 
Col·legi Rosa Serrano. Paiporta 
Colegio Patronato de Enseñanza. Alboraia. 
C.P. Maestro Serrano. Mislata 
C.P. Lope de Vega. Torrent 
Colegio Escolapias. Valencia 
 
FEBRER 
C.P. Juan Esteve Muñoz. Albal 
Escola Florida. Catarroja 
C.P. Lluis Vives. Alfafar 
C.P. El Molí. Torrent 
Colegio San José de Calasanz. Valencia 
C.P. Fausto Martínez. Valencia 
Col·legi Ausias March. Picassent 
Escola la Gavina. Picanya 
Gremi de Tintorers. Valencia. 
 
MARÇ 
Col·legi Mare de Déu de l’Olivar II. Alaquàs 
Col·legi la Encarnació. Torrent 
Col·legi Entre Naranjos. Riba-roja 
IES Tirant lo Blanc. Torrent 
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C.P. Jaume I. Paiporta 
Col·legi San José i San Andrés. Massanassa 
Grup Tercera Edat. Fundació Bancaixa 
 
ABRIL 
Colegio Hermanos Gil Robles. Jérica (Castelló) 
C.P. Lluis Vives. Paiporta 
C.P. El Molí. Torrent 
Grup Tercera Edat. Fundació Bancaixa 
IES Enric Valor. Picanya 
Escola Infantil Veo Veo. Torrent. 
Col·legi Trinitaries. Torrent. 
C.P. Blasco Ibánez. Benetússer 
Federació de Hockey de la Comunitat Valenciana 
 
MAIG  
Centro Terapéutico Ciudad Jardín. Torrent 
Colegio Argos. Valencia 
Ajuntament de Bellus (Castelló). Programa TOC 
Grup Tercera Edat. Fundació Bancaixa 
C. P. Rodriguez Fornos. Valencia 
Real Academia de Cultura Valenciana. Valencia 
 
JUNY 
Escola d’estiu de la Federació Valenciana de Hockey 
 
SETEMBRE 
Programa inserció social. Diputació de València 
 
OCTUBRE 
C.P. El Molí. Torrent 
Col·legi Verge del Miracle. Rafelbunyol 
Col·legi Verge del Rosari. Rafelbunyol 
Colegio Escolapias. Valencia 
Colegio Madre Sacramento. Torrent 
Col·legi Gençana. Godella 
 
NOVEMBRE 
Colegio Escolapias. Valencia 
Colegio Miguel de Cervantes. Catadau 
C.P. Ausias March. Alboraia 
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Colegio Virgen de Cortes. Valencia. 
Colegio Madre Sacramento. Torrent. 
Escola Gençana. Godella 
C.P. Vila d’Alaquàs. Alaquàs 
C.P. Nº 10. Torrent. 
Col·legi Maria Auxiliadora. Torrent 
Colegio Pleyade. Torrent. 
C.P. Sant Onofre. Quart de Poblet 
 
DESEMBRE 
Colegio La Purísima (Valencia) 
C.P. El Pouet (Almussafes) 
Amas de Casa Tiryus (Aldaia) 
Colegio Monte Sión (Torrent) 
EPA Tabernes Blanques. 
Colegio Lluis de Santangel (Valencia) 
C.P. Ausias March (Picanya) 
Centre de dia Dosaigues (Albal) 
C.P. Sant Pasqual (Torrent) 
Escola Infantil La Granota (Torrent) 
Centro de Salud Mental (Torrent) 
Centre de dia La Milotxa (Torrent) 
AMPA Colegio Madre Sacramento (Torrent) 
Liga Española de Educación y Cultura Popular (Torrent) 
Centre de dia San Nicolás (Torrent) 
Curs de formació SARC. Diputació de Valencia 
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6.3. Anàlisi de la procedència dels grups: 
 

 
 
De les dades d’aquesta taula podem realitzar les següents valoracions: El 
80,2 % dels grups procedeixen de Torrent (21), de la resta de poblacions de 
la comarca de l’Horta Sud (18) i de la ciutat de València (18). De tots els 
anys enregistrats és dels que més grups de fora de torrent hem tingut (50), 
la qual cosa és resultat de la difusió realitzada per la guia d’activitats. 
L’horta Nord ha estat altra de les comarques d’on més grups de fora de 
l’Horta Sud han visitat el museu (7). Per això podem concloure en aquest 
moment que l’àrea de repercussió del museu pel que fa a les visites en grup 
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 
per que fa a l’entorn immediat, ja que els centres escolars disposen en les 
seues comarques de museus propis cap on dirigir les seues eixides 
didàctiques. A més d’aquesta circumstància la crisi econòmica dificulta els 
efectes de la difusió al ser el desplaçaments més llargs i per tant més 
costosos. 
 
 
 

PROCEDÈNCIA 2005  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Grups de Torrent 27 25 29 30 31 27 21 
Grups de fora Torrent 27 23 39 44 68 47 50 
Horta Sud 14 13 22 21 29 18 18 
Camp de Túria - - 1 2 2 - 1 
Horta Nord - 3 7 2 7 3 7 
Ciutat de València 6 4 4 12 23 19 18 
La Safor 1 1 1 5 - - - 
El Camp de Morvedre - -. - - 2 - - 
Província de Castelló - - - - - 1 2 
La Costera 1 - - 1 - - - 
Foia de Requena-Utiel - - - - - - - 
La Ribera  1 3 - 5 5 2 
Província d’Alacant  - - - - - - 
Resta de CCAA.  - 1 1 1 - - 
Europa 4 1  - - - - 
TOTAL  54 48 68 74 99 73 71 
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6.4. Anàlisi de la naturalesa dels grups: 
 
 

ANÀLISI DE LA NATURALESA DELS GRUPS 
 
1. Educació:  ..................................................................................  55  
    1.1. Escoles infantils  ...........................  12 
    1.2. Centres de Primaria i Secundària  .  38 
    1.3. Centres FPA  .................................    3 
    1.4. Centres de formació al professorat   0 
    1.5. Centres d’Educació Especial  ........    1 
    1.6. Universitat i postgrau  ...................    1 
 
1.  Col·lectius d’integració social i tercera edat  ............................  10 
 
3. Associacions culturals i festives  ..............................................    6 
 
                                                                      Total                 ....  71 
 

 
Continuem observant que els grups que més visiten el museu són els 
escolars, tant pel nombre de grups com pel nombre de visitants, la qual 
cosa s’explica per la finalitat educativa que tenen encomanada els museus. 
També, encara que a molta distància, altres associacions o sectors socials 
utilitzen els serveis del museu amb diverses finalitats formatives o 
simplement lúdiques o d’oci. Enguany s’ha notat un increment per part dels 
col·lectius d’integració social i de tercera edat. Tot i això l’esforç realitzat 
l’any 2010 amb l’edició d’una guia d’activitats per a les associacions no 
s’ha vist reflectit en un increment de les visites d’aquest tipus de grups. Cal 
treballar per a incrementar aquest segment de clients que cada vegada 
demanda més activitats d’oci. L’eliminació de les barreres arquitectòniques 
del museu fa que es plantege augmentar la difusió entre les residències de 
la tercera edat. 
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Dins del sector de l’educació, la major part dels grups i nombre de visitants 
pertanyen a alumnes de primària, seguit dels alumnes d’educació infantil i 
de secundària. Els grups d’educació infantil han passat a segon lloc, tot 
superant als de secundària gràcies a la implantació de tallers didàctics 
adequats a les seues edats. 
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6.5. Participació de persones en activitats puntuals del museu: 
 
Dia 15 de gener: Concert a l’andana  ................................................    45 

 
Dia 5 de febrer: Concert a l’andana  .................................................    60 
 
Dia 5 de març: Concert a l’andana .................................................... .  60 
 
Dia 27 de març: Taller Catxirulos familiar .......................................    35 
 
Dia 2 d’abril: Concert a l’andana ......................................................    20 
 
Dia 8 de maig: Taller cucs de seda  ...................................................    32 
 
Dia 18 de maig: Dia Internacional dels Museus  ..............................    10 
 
Dia 14 de maig: Concert a l’andana  .................................................    15 
 
Dia 2 de juny: Música al Museu. Concert Apa .................................    65 
 
Dia 9 de juny: Música al Museu. Sarao Rondalla Alimara  ..............   50 
 
Dia 24 de setembre : Jornades Europees de Patrimoni  ....................    24 
 
Dia 15 de desembre. Inauguració del Betlem  ..................................    20 
 
Dia 17de desembre. Concert de campanes a Alfafar  .......................  100 
 

 
                                                                  TOTAL  ..........................  536 
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ANNEX 1: 

ÒRGANS DE GOVERN  1
(a 31 de desembre de 2011) 

 
Membres de la Comissió Executiva: 

 

Presidenta   Carmen JÁVEGA MARTÍNEZ (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 Ramón MARÍ VILA (Mancomunitat)  

Vocal Enrique ORTÍ FERRÉ (Mancomunitat)  

Vocal Soledad RAMÓN SÁNCHEZ (Mancomunitat)  

 

 

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   Enrique CRESPO CALATRAVA (Mancomunitat) 

Vocal  Manuel GIMENO RUIZ (Mancomunitat) 

Vocal  Asunción FERRER SANPEDRO (Ajuntament de Torrent) 

Vocal  Pilar MARTÍNEZ MARTÍNEZ (Fundació Horta Sud) 

Vocal Carmen MARTÍNEZ RAMÍREZ (Mancomunitat) 

Vocal   Serafín SIMEÓN PERIS (Mancomunitat) 




