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 63 tallers amb el
següent detall:
Taller
Xocolate

41

Pa

5

Jocs populars

2

Palmitos

3

Pesos i mesures

4

Instruments de canya

3

21

2
Servicis
del museu

Edició de la guia
“Un museu per
a les escoles.
Servicis educatius
per al curs
2012-2013”

Biblioteca
del museu
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Museu Comarcal
de l’Horta Sud
Josep Ferris March

Un museu
per a les
escoles
Servicis educatius
per al curs 2012/2013

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.

S’han incorporat 30 nous títols procedents d’intercanvis. El
nombre de llibres registrats a 31 de desembre és de 433.

3
Col·leccions
del museu

Incorporació de
nous objectes

S’han incorporat mitjançant donació 51 nous registres. Es
tracta d’un conjunt de diferents peces de l’aixovar domèstic
donades per la família Carmen Mas Benlloch i por Josefa
Mora, veïnes de Torrent. A 31 de desembre l´inventari de les
col.leccions incloses 4091 registres.

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. S’ha completat la totalitat del registre
i queda pendent el cens fotogràfic d’unes dos-centes peces.
S’han introduït totes les dades en una nova base de dades que
relaciona les dades de la peça amb les imatges, amb un apartat
per a controlar els seus moviments dins el museu.
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4
Premsa i
comunicació

Des de 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, gràcies a la tasca de
difusió de l’activitat del museu a través de
comunicats als diferents mitjans.
S’han confeccionat i enviat als diferents
mitjans informatius 35 comunicats de
premsa referents a les activitats del museu.
La seua repercusió s’ha reflexat en més de
cent vint notícies publicades en mitjans
d’informació digitals i en 26 en mitjans
impresos, la major part d’ells de gran
audiència.
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Espai web

La pàgina web s’actualitza puntualment amb la programació
d’activitats. L’any 2012 s’han realitzat 14 actualitzacions
dins la fulla d’activitats on es difonen les activitats
realitzades, que després es queden arxivades i es poden
consultar per data en un històric d’activitats.

Xarxes socials

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.
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. I a finals del 2012 el nombre d’amics s’ha situat
en 1328.
En total el 2012 s’han anunciat 20 esdeveniments i s’han
creat 14 àlbums de fotos.
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.
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5
Estat de
les visites

L’any 2012 s’han registrat un total de 6875 visitants. S’ha
registrat un augment d’un 18,4 % sobre les xifres del 2011.
S’observa un increment progressiu del nombre de visitants al
museu en els darrers tres anys.
Evolució 2010/2012 anual

2010

2011

2012

2010

2011

2012

l

Grups

3430

3936

4224

l

Individual

2095

1865

2651

S’han registrat 2651 visites individuals i 4224 visites en
grup. Les primeres suposen un 38.56 % i les segones un
61.44% respecte el nombre total de visitants. El total, dividit
entre els onze mesos d’activitat del museu, fa una mitjana
de 625 visitants al mes. El més amb més visites ha estat
desembre amb 1730, mentre que el mes amb menor nombre
ha estat juliol amb 131 visitants rebuts.
Visites individuals i en grup per mesos. Any 2012
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A

M

J

J

S
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D

G

F

M

A

M

J

J

S

O

N

D

l

Grups

273

474

450

193

390

267

73

0

83

1100

921

l

Individual

176

460

192

207

184

105

58

143

116

201

809

Les visites individuals registrades són 2651, que dividides
entre els 11 mesos d’activitat del museu, suposen una
mitjana de 241 visites. El mesos amb major nombre de
visitants han estat febrer i desembre, tot coincidint amb la
celebració de dos activitats: l’exposició del Ninot i el Betlem
tradicional.
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Les visites en grup registrades són 4224, el que dividit
entres els 11 mesos d’activitat del museu, fan una mitjana
de 384 visites al mes. Els mesos amb major nombre de
visitants han estat novembre i desembre, amb 1100 i 921
visitants respectivament. El mes de novembre ha superat
al de desembre en nombre per la presència de l’exposició
d’instruments de canya, que va estar molt visitada, a les
quals cal afegir les visites en grup que ja tenia programades
el museu, que habitualment en aquest mes solen ser prou
nombroses.
Pel que fa a les visites individuals, la gràfica de tendència
interanual presenta una línia clarament ascendent, que ha
trencat la línia equilibrada que presentava en memòries
anteriors. S’han incrementat respecte l’any 2010 en un 26,5%.
Pel que fa a les visites en grup, la gràfica de tendència
interanual presenta una línia ascendent. El nombre de
visitants en grup s’ha incrementat un 7,3 % respecte l’any
anterior.
Evolució 2010/2012

Grup

Individual

2010

2011

2012

l

Grups

3430

3936

4224

l

Individual

2095

1865

2651
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5.1
Relació de grups que
han visitat el museu

GENER
C.R.I.S. Sant Pau. València.
Associació Amiar. Alaquàs.
Colegio Marni. València.
Col·legi la Puríssima. València.
FEBRER
Colegio Marni. València.
C. P. Cervantes. Alboraia.
Taller d’ocupació de pintura mural ( Servef). Torrent.
Associació CREART. Torrent.
C.E.I.P. El Molí. Torrent.
Programa Urban II. Torrent.
Grupo de viviendas tuteladas. Torrent.
Colegio S. José y S. Andrés. Massanassa.
Col·legi San José y Santa Ana . Torrent.
Col·legi Mare de Déu de l’Olivar II. Alaquàs.
Centre de dia majors. Albal.
Escola Infantil l’Escoleta. Albal.
Escola Gavina. Picanya.
MARÇ
Associació ADISTO.Torrent.
Mestresses de casa d’Urgell.
Col·legi Santa Teresa. Torrent.
Concentració d’Autocaravanes.
Associació de mestresses de casa. Barx.
Col·legi San José i San Andrés. Massanassa.
Col·legi Martí Sorolla. València.
Curs de Formació Ocupacional “Guía Turístic”.
Nuevas generaciones Partit Popular. Torrent.
ABRIL
Mestresses de casa de Daimús.
Col·legi Ave María. Benimàmet. València.
Associació d’infermeres jubilades.
Escola Gençana. Godella.
MAIG
Associació Mestresses de casa de Museros.
Col·lectiu veïnal de Borriana.
Col·legi Monte Sión. Torrent
Mestresses de casa de Corbera.
Mestresses de casa de Borriana.
Mestresses de casa de Gandia.
Mestresses de casa de Mislata.
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JUNY
Mestresses de casa de Cullera.
Mestresses de casa de Casinos, Llíria i Paterna.
Grup de dones. Serveis Socials i d’Esports. Alzira.
C. P. Dr. Olóriz. València.
Mestresses de casa de El Puig.
Centre de dia Inmigrants. Torrent.
Tècnics d’educació ambiental CEACV.
JULIOL
Centre de dia d’inmigrants. Torrent.
Tècnics d’educació ambiental CEACV.
Mestresses de casa de Borriana.
OCTUBRE
Associació de jubilats de Gavarda i Alberic.
Centre de majors. Torrent.
Centre d’educació especial. Torrent.
Persones majors d’Elx.
NOVEMBRE
Col·legi Escolapis. Algemesí.
C. P. Santiago Grisolía. València.
Residència de majors jardins del Palau. València.
Mestresses de casa de la Vall d’Uixó.
Mestresses de casa d’Altea.
Residència de persones majors S. Nicolau.Torrent.
Col·legi Maria Auxiliadora.Torrent.
C.F.P. Verge de Cortes. Torrent.
Escola Gençana. Godella.
Col·legi La Puríssima. Torrent.
Centre d’orientació familiar. Torrent.
Col·legi Mare de Déu de l’Olivar I. Alaquàs.
Veïns de Sumacárcel.
Col·legi S. José y Santa Ana. Torrent.
Veïns de Gavarda i Alberic
C. P. Antonio Machado. Xirivella.
DESEMBRE
C. P. Lluís Vives. Paiporta.
Col·legi Santa Teresa. Torrent.
Col·legi Escolàpies. València.
Escola Gençana. Godella.
Mestresses de casa d’Elda i Petrer.
Col·legi Madre Sacramento. Torrent.
Residència de Persones Majors “La Milotxa”. Torrent.
Escola S. Juan Bautista. Torrent.
I.E.S. “Veles e vents”. Torrent.
Associació discapacitats.Torrent.
Col·legi Sant Josep i Santa Anna. Torrent.
C.P. núm. 10.Torrent.
Grup Scout “Granerers”. Torrent.
Escola infantil Veo Veo. Torrent.
Centre social Ciutat Jardí-Xenillet. Torrent.

5.2

Procedència

2012

Grups de Torrent
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Anàlisi de la
procedència dels
grups

Grups de fora Torrent

51

Horta Sud

10

Horta Nord

6

Ciutat de València

12

Altres

16

Total

82

Han visitat el museu 82 grups, dels quals 31 procedeixen
de Torrent (el 37,8 %) i 51 d’altres localitats. Poc més de
dos terços dels grups que visiten el museu procedeixen
de València i l’Horta. 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.

5.3
Anàlisi de la
naturalesa dels
grups:

1. Educació

40

1.1. Escoles infantils

12

1.2. Centres de Primaria i Secundària

21

1.3. Centres FPA

3

1.4. Centres de formació al professorat

2

1.5. Centres d’Educació Especial

2

1.6. Universitat i postgrau

0

2. Col·lectius d’integració social i tercera edat

21

3. Associacions culturals i festives

21

Total

82

Dels grups que han visitat el museu, 40 els podem enquadrar
dins el sector de l’educació (48,8 %), 21 en col·lectius
d’integració social i tercera edat (25,6 %) i 21 en associacions
culturals i festives (25,5 %). Respecte a altres anys s’ha
observat un descens dels grups d’educació tant en xifres
absolutes com en percentatge respecte als altres segments,
com a conseqüència de les mesures de protesta convocades
per alguns sindicats de l’ensenyament. Açò va suposar moltes
cancel·lacions de visites ja concertades a partir del mes de febrer
fins finals de curs, tal i com es pot comprovar en els mesos de
febrer i març, on habitualment el museu compta amb visites de
nombroses escoles. El major nombre de grups d’educació s’ha
concentrat sobretot als mesos de novembre i desembre.
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Components del grup d’educació any 2012

Infantil

20%

Primaria

63%

Secundaria

14%

FPA

0%

Universitat

0%

For Professor

2%

Estiu

1%

Dins el grup d’educació, el museu és visitat sobretot per grups
d’educació infantil (20%) i de primària (63 %), quedant els
grups de secundària reduïts a un 14 %. Els grups de formació
del professorat i escoles d’estiu queden en una posició residual
amb un 2 i 1 % respectivament.
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5.4

Dia 7 de febrer: Inauguració Exposició del Ninot
Dia 11 de febrer: Concert a l’andana

48

Participació
de persones en
activitats puntuals
del museu:

Dia 10 de març: Concert a l’andana

55

Dia 27 de març: Inauguració “Les festes valencianes”

20

Dia 31 de març: Taller Catxirulos familiar

49

Dia 31 de març : Concert a l’andana

45

Dia 21 Abril: Taller de Cucs de Seda

79

Dia 21 d´ Abril: Concert a l’andana

46

Dia 19 de maig: Concert a l’andana
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Dia 7 de juny: Música al Museu. Aljub

54

Dia 14 de juny: Música al Museu. Naiet el Cirerer

75

Dia 18 de juny: Inauguració “De lo Universal a lo Comarcal”

25

Dia 17 d´Octubre: Inauguració “Parc Natural de l´Albufera”

20

Dia 6 de Novembre: Inauguració “Exposició Instruments
en canya i fusta”
Dia 10 de Novembre: Taller d’instruments de canya

60

Dia 15 de Novembre: Conferència sobre la doçaina
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Dia 17 de Novembre: Taller d’instruments de canya

46

Dia 21 de Novembre: Presentació llibre “La Huerta se desvanece”

200

45

7

Dia 22 de Novembre: Conferència sobre el Musit
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Dia 24 de Novembre: Taller d’instruments de canya

77

Dia 4 de Desembre: Inauguració “Exposició Oliveres Mil.lenàries”

27

Dia 15 de desembre. Concert de campanes a Massanassa

100

Dia 18 de desembre. Inauguració del Betlem

120

Dia 22 de desembre. Concert de campanes a Beniparrell
Total

40
1.331
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Recursos econòmics

Pressupost aprovat per al present exercici

130.574 €

Aportacions dels ens consorciats.
Mancomunitat Intermuncipal de l’Horta Sud

75 %

Ajuntament de Torrent

10 %

Fundació Horta Sud
Grupo Cooperativo Cajamar-Caixa Rural Torrent
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5%
10 %

Òrgans de govern
A 31 de desembre de 2012
Membres de la Comissió Executiva:
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)

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 Sanpedro (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

Serafín Simeón Peris (Mancomunitat)
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Carrer Mare de Déu de l’Olivar, 30
46900 Torrent · València
Telèfon i fax: 961 588 221
E-mail:museu@museuhortasud.com
www.museuhortasud.com

