
1

Memòria 2018



Museu de Ceràmica de Manises. Memòria 2018

2

Informe d’activitats i 
tasques realitzades durant 
l’any 2018 en el Museu de 
Ceràmica de Manises.
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A la fi de novembre de 2017 va iniciar-se la celebració del 50 aniversari del Museu de Ceràmica de Mani-
ses per proximitat a la data d’inauguració del centre (26 de novembre de 1967), celebració que va conti-
nuar al llarg de l’any 2018. Per aquest motiu, la programació d’activitats del museu es va centrar en com-
memorar aquest significatiu fet, programant activitats que van tindre com a objectiu donar a conéixer la 
labor que ha dut a terme el museu al llarg d’aquests cinquanta anys d’existència; així com mostrar l’ampli 
catàleg de peces de què es disposa i donar a conéixer totes aquelles persones que han estat treballant 
per a mantindre viu el llegat que guarda, conserva, exposa i divulga. En resum, contar la seua història.

Activitats realitzades

DESEMBRE 2017

2 DESEMBRE
Acte d’inauguració del 50 aniversari.
Lloc: Museu de Ceràmica de Manises.
Horari: 19:30 h
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GENER 2018

10 GENER / 11 FEBRER

Inauguració de l’exposició “Fotografies del MCM”.
Lloc: Hall Hospital de Manises.
Horari: 12:00 h

L’exposició comptava amb 18 fotografies que recullen l’actualitat del museu. En elles es podien 
veure imatges tant de l’interior del centre com dels seus diferents departaments, especialment el de 
restauració, així com d’un repertori de peces representatives de la col·lecció.
 
L’objectiu de l’exposició era donar a conéixer el centre i les seues col·leccions als usuaris, així com 
convidar-los a visitar i conéixer el llegat i la història de la nostra ciutat.

A aquesta exposició d’imatges es va unir una mostra de ceràmica popular realitzada per artesans de la 
ciutat, la finalitat de la qual era promocionar la producció actual. 

L’exposició va romandre instal·lada de l’1 de gener fins a l’11 de febrer de 2018 al Hall de l’Hospital de 
Manises, situat a l’Avinguda de la Generalitat Valenciana número 50 d’aquesta ciutat. 
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18 GENER

Presentació de la peça del mes, a càrrec de l’arqueòleg Nacho Hortelano.
Lloc: Museu de Ceràmica de Manises.
Horari: 19:00 h
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15 FEBRER

Presentació de la peça del mes, a càrrec de l’arqueòleg Nacho Hortelano.
Lloc: Museu de Ceràmica de Manises.
Horari: 19:00 h

23 FEBRER

Presentació de l’Associació d’ “Amics del Museu de Ceràmica de Manises”.
Lloc: Museu de Ceràmica de Manises.
Horari: 19:00
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8 MARÇ / 15 JUNY

Inauguració de l’exposició 
“L’obra d’inici”.
Lloc: Museu de Ceràmica de Manises.
Horari:19:30 h

L’objectiu de l’exposició va ser mostrar les obres més significatives del llegat que, juntament amb 
l’edifici, van ser donades a l’Ajuntament de Manises per José Casanova Dalfó i Pilar Sanchis Causá. 
L’exposició va romandre instal·lada del 8 de març al 15 de juny a la sala d’Art del Museu de Ceràmica de 
Manises.
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13 MARÇ 

Conferència de Jaume Coll Conesa
“Excavacions arqueològiques en el Barri dels Obradors de Manises (2011-2017)”.
Lloc: Museu de Ceràmica de Manises.
Horari:19:30 h

En la conferència oferida per Jaume Coll vam poder conéixer els resultats d’algunes de les excavacions 
fetes al barri d’Obradors. La rellevància dels objectes i construccions trobats al seu subsol són una 
mostra de la importància de la ceràmica de Manises en la història i del barri d’Obradors com a nucli 
d’aquesta producció.
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27 MARÇ

Presentació de la peça del mes, a càrrec de l’arqueòleg Nacho Hortelano.
Lloc: Museu de Ceràmica de Manises.
Horari: 19:00 h

ABRIL



Museu de Ceràmica de Manises. Memòria 2018

11

6 ABRIL

Presentació de les donacions realitzades l’any 2017.
Lloc: Museu de Ceràmica de Manises.
Horari: 19:00 h

Presentació de les donacions realitzades durant el 2017. Ferramentes, motles i originals, catàlegs, peces 
ceràmiques de diverses èpoques i fabricants, indumentària, etc. Una generosa aportació al Museu de 
Ceràmica que agraïm als donants: Francisco Romero Lerma, Salvador Martínez Riera, Alfonso Pastor 
Moreno, Carme i Teresa Lahuerta, Ramón Melero, Amparo Tomás, Xavier Morant, Rafael i María Sornosa. 

12 ABRIL

Presentació de la peça del mes, a càrrec de l’arqueòleg Nacho Hortelano.
Lloc: Museu de Ceràmica de Manises.
Horari: 19:00 h
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21 ABRIL

Visita guiada  pel centre històric, “La ciutat com a jaciment”, per J. Pérez Camps.
Lloc: Ciutat de Manises
Horari: 10:00 h

17 MAIG

Presentació de la peça del mes, a càrrec de l’arqueòleg Nacho Hortelano.
Lloc: Museu de Ceràmica de Manises.
Horari: 19:00 h

18 DE MAIG

Celebració del Dia Internacional dels Museus (DIM)
Lloc: Museu de Ceràmica de Manises.
Horari: variat.

Com cada any des de 1977, al voltant del dia 18 de maig celebrem el Dia Internacional dels Museus per a 
conscienciar a la ciutadania sobre el paper dels museus en el desenvolupament de la societat.

Els dies 15, 16 i 17 de maig els i les alumnes de les escoles infantils de Manises Gesmil i La Tarara van 
visitar l’MCM per participar als tallers de ceràmica.
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19 MAIG

Visita guiada a un taller ceràmic. “La cantereria tradicional com a font per a entendre els processos 
antics de producció”.
Lloc: La Ceràmica Valenciana. José Gimeno
Horari: 10:00
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8 JUNY

Cicle de conferències. “La maqbara de Manises”, a càrrec de Paloma Berrocal i Fernando Cotino.
Lloc: Museu de Ceràmica de Manises.
Horari: 19:00 h

14 JUNY

Presentació de la peça del mes, a càrrec de l’arqueòleg Nacho Hortelano.
Lloc: Museu de Ceràmica de Manises.
Horari: 19:00 h
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En aquesta exposició va ser possible veure, per primera vegada, peces cedides temporalment pels veïns 
de la ciutat per a ser exposades juntament amb altres, de la mateixa tipologia, pertanyents a la col·lecció 
del Museu. 

13 JULIOL 2018 /  31 DESEMBRE 2019

Inauguració de l’exposició de peces dels veïns.
“Filtres i sinaís”
Lloc: Museu de Ceràmica de Manises.
Horari: 19:30 h
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SETEMBRE
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13 SETEMBRE

Presentació de la peça del mes, a càrrec de l’arqueòleg Nacho Hortelano.
Lloc: Museu de Ceràmica de Manises.
Horari: 19:00 h

5 OCTUBRE / 31 DESEMBRE

Inauguració de l’exposició
 “Manises i Paterna”.
Lloc: Museu de Ceràmica de Manises
Horari: 19:30 h

L’exposició va tindre com a principal objectiu mostrar part de la col·lecció de totes dues institucions al 
públic, per l’evident nexe que ambdues mantenen amb la producció de pisa valenciana.  

L’exposició va albergar peces produïdes i pertanyents a les col·leccions de tots dos museus amb la 
finalitat de posar en evidència les similituds i possibles diferències en la producció ceràmica d’un 
període important de fabricació. 

Per a dur a terme l’exposició, es comptà amb l’ajuda del director del Museu de Ceràmica de Paterna, 
Ernesto Manzanedo. 

La duració de l’exposició es va preveure per a un període de sis mesos, però es va prolongar mig any 
més per l’assistència de públic. Aquesta exposició va ser instal·lada a la sala de ceràmica medieval del 
museu; sala que va ser desmuntada de la seua habitual mostra íntegrament per a aquest esdeveniment. 
Després de la finalització de la mostra, tant el discurs expositiu com l’organització de les obres serà 
remodelat. 

Imatges de la inauguració de l’exposició “Manises i Paterna”. Agraïm el suport de l’Ajuntament de Manises 
i de la Regidoria de Cultura, així com al Museu de Ceràmica de Paterna la cessió de les peces i el treball 
realitzat juntament amb l’MCM per a fer realitat aquesta exposició.
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18 OCTUBRE

Presentació de la peça del mes, a càrrec de l’arqueòleg Nacho Hortelano.
Lloc: Museu de Ceràmica de Manises.
Horari: 19:00 h

20 OCTUBRE

Visita guiada a l’aqüeducte “Els Arcs, l’arqueologia fora de la ciutat”, a càrrec de Nacho Hortelano.
Lloc: Museu de Ceràmica de Manises per problemes de pluja.
Horari: 10:00 h

8 NOVEMBRE

Visita de Ràdio Manises a l’MCM
Programa en directe. 
Lloc: Museu de Ceràmica de Manises
Horari: 10:00 h

Com cada dimecres, el programa de Ràdio Manises “Magazine A Diario” va dedicar els últims minuts 
a parlar de ceràmica. Durant el programa, es va fer balanç de la commemoració del 50 aniversari del 
Museu, de la qual quedaven activitats per celebrar durant el mes de novembre i desembre. També es 
van donar a conéixer alguns detalls de l’exposició “Manises i Paterna”, que es podia visitar fins al 30 de 
gener de 2019. 



15 NOVEMBRE

Presentació de la peça del mes, a càrrec de l’arqueòleg Nacho Hortelano.
Lloc: Museu de Ceràmica de Manises.
Horari: 19:00 h

30 NOVEMBRE

Cicle de conferències. “Reflexions, des de l’estètica, al voltant de la funcionalitat de l’art”, a càrrec del 
professor Romà de la Calle. 
Lloc: Museu de Ceràmica de Manises.
Horari: 18:30 h

Cicle de conferències. “De l’excavació a la vitrina: els processos de restauració del material arqueològic 
- 1.ª part”, a càrrec d’Elvira Aura.
Lloc: Museu de Ceràmica de Manises.
Horari: 19:30 h
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30 NOVEMBRE

El Museu Valencià d’Etnologia ens recomana al seu web.

14 DESEMBRE

Inauguració de l’exposició sobre panells ceràmics de Francisco Lahuerta al Museu del Disseny de 
Barcelona.
Lloc: Museu del Disseny de Barcelona
Horari: 19:00 h

L’exposició feia un recorregut, des de finals del segle XIX fins a mitjan segle XX, per la  publicitat 
comercial gràfica,  dedicada especialment a la difusió de  productes d’ús quotidià: alimentaris, vins i 
caves, farmacèutics, d’higiene i perfums, tabac, maquinària. Més enllà dels populars cartells de paper, 
com la mostra va posar en relleu la publicitat va adoptar altres suports com la llanda, el cartó i el taulell 
ceràmic. 

El Museu de Ceràmica de Manises va col·laborar amb el préstec temporal d’un estergit i huit panells 
publicitaris de ceràmica, tots produïts amb la tècnica del “tubat” a la fàbrica de Francisco Lahuerta de 
Manises durant la primera meitat del segle XX.
 
L’exposició es va mantindre oberta fins al 31 març de 2019 amb un altíssim nombre de visitants.

La promoció dels nostres fons a institucions és una de les tasques a les quals cal dedicar una atenció 
especial, ja que ofereix l’oportunitat de donar a conéixer les col·leccions de l’MCM a un major nombre 
de ciutadans. Aquest tipus de difusió permet augmentar el prestigi de la institució i servir com a reclam 
per a futurs visitants.
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DESEMBRE

Vam concloure la programació del 50 aniversari de l’MCM amb la presentació de l’última peça del 
mes d’aquest any i la conferència “De l’excavació a la vitrina: els processos de restauració de material 
arqueològic”, a càrrec de la tècnica del Museu i responsable del departament de restauració de l’MCM, 
qui va parlar sobre els procediments emprats en el taller de restauració del centre per a tractar les peces 
de ceràmica recuperades en excavacions realitzades en el subsol de Manises. 

Nota: Cadascuna de les peces del mes presentada, a part de donar a conéixer l’obra, ha tingut la intenció 
de difondre l’activitat arqueològica, tan necessària per a recuperar i poder entendre la nostra trajectòria 
de producció a través dels segles.

14 DESEMBRE

Presentació de la peça del mes, a càrrec de l’arqueòleg Nacho Hortelano.
Lloc: Museu de Ceràmica de Manises.
Horari: 19:00 h
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14 DESEMBRE

Cicle de conferències. “De l’excavació a la vitrina: els processos de restauració del material arqueològic 
- 2.ª part”, a càrrec de Sara Blanes.
Lloc: Museu de Ceràmica de Manises.
Horari: 19:00 h

21 DESEMBRE

Col·laboracions
Conselleria d’Educació de València.

Inauguració de l’exposició “30 articles en 10 murals”. La mostra commemorava els 70 anys dels Drets 
Humans mitjançant la realització de panells ceràmics que representen l’articulat de la Declaració 
Universal. Les obres van ser realitzades per l’alumnat de diferents centres educatius de la Comunitat 
amb la coordinació de diferents museus de ceràmica. Quant a l’MCM, col·laborem amb l’IES Ausiàs 
March de Manises, on un grup d’alumnes va realitzar un mural inspirat en els articles 7, 8 i 9.
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Accions paral·leles realitzades

Subvencions concedides 
 
Col·leccions Etnogràfiques Xarxa de Museus Etnològics Locals: ajuntaments i consorcis 2018. BDNS 
(Identif.): 391290, publicada al Butlletí Oficial de la Província de València núm. 63/ 3-IV-2018; ajuda 
concedida com a suport a la despesa de les tasques d’actualització de la informació instal·lada a la sala 
de tecnologia (vitrines i exterior) del Museu de Ceràmica de Manises.

Aquest projecte va ser iniciat en 2017 en una primera fase i continuada amb aquesta nova ajuda durant  
2018, tot iniciat com a conseqüència de la celebració del 50 aniversari de l’MCM i amb l’objectiu de 
presentar la informació de l’exposició permanent de la sala, el conjunt d’elements estilístics i temàtics 
exposats, de forma més contextualitzada, comprensible i actualitzada. La realització d’aquesta tasca va 
comportar les següents actuacions i despeses:

ACTUACIONS: 

TEMATITZACIÓ VITRINES SALA TECNOLOGIA DE L’MCM. 

Didàctica visual. 
Tipus d’actuació apartat: a. 
Disseny de la informació gràfica, tractament dels textos incorporats, producció dels suports i muntatge 
a l’interior de les vitrines següents

Base vitrina 2/6

Frontal vitrina 2/6

Base vitrina 2/7
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Frontal vitrina 2/7

Espai expositiu extern on es mostren ferramentes de treball, com ara: torn, taula de pastat, premsa, 
morters, molinets de moldre minerals, rodes de molí per a moldre argila i altres, ferramentes de suport a 
la cocció, forn per a la cocció de reflex metàl·lic daurat, etc.

Exemples de l’actució:

Cost de l’actualització en l’apartat a: 5.620,45€ IVA inclòs

CONFECCIÓ DE SUPORTS PER A FERRAMENTES.
Per a generar un discurs expositiu cohesionat s’han confeccionat suports per a la millor disposició de 
les ferramentes existents a la sala de tecnologia.
 
Tipus d’actuació apartat: b. 
Producció de 2 suports amb mesures: 15 x 226,5 x 93 cm.
Producció de 2 suports amb mesures: 15 x 240,5 x 133 cm. 
Producció d’1 suport amb mesures: 10 x 140 x 103 cm. 
Aquest amb quatre rodes incorporades en la base interna perquè puga tindre mobilitat. Suport per a 
maqueta explicativa de l’interior d’una fàbrica de ceràmica de principis de segle XX.
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Exemple de suport realitat:

Cost de l’actuació en l’apartat b: 2.070,83 €, IVA inclòs 

PINTURA PARETS SALA TECNOLOGIA. 
La totalitat de les parets de la sala de tecnologia han sigut pintades de color blanc, inclòs el sostre, 
amb la qual cosa ha sigut possible millorar el seu aspecte per a la modificació del discurs expositiu. 
 
Cost de l’actuació en l’apartat c: 1.573 €, IVA inclòs 
 
DESPESES DEL TOTAL DE LES ACCIONS REALITZADES PER AL PROJECTE DESCRIT: 
Despesa de l’apartat a) Tematització i desenvolupament d’una didàctica visual de la sala de Tecnologia 
de l’MCM: 4.645,00 € + 21 % IVA 975,45 = 5.620,45 € 
Despesa de l’apartat b) Producció de suports: 1711,43 + 21 % IVA 359 = 2070,83 € 
Despesa de l’apartat c) Pintura de parets i sostre de la sala de tecnologia: 1300,00 € + 21 % IVA 273 = 
1.573,00 € 
TOTAL cost de l’actuació a la sala de tecnologia de l’MCM per al projecte descrit: 9.264,28 €
Manises, 3 de novembre de 2018.

Relació de pràctiques a realitzar pels becaris de la Dipu te Beca, període juliol - agost 2018
Becaris: María Sánchez Tarín / Dalí Mecinas Motos

Primer període: 

Pràctica (aprenentatge de tasques específiques)
Objectiu de la pràctica.

1.ª Pràctica
Neteja i documentació de les obres cedides pels veïns per a l’exposició de “Filtres i Sinaís”. 
Coneixement del procés de neteja i documentació de les peces.
Coneixement del procés de neteja i documentació de les peces.

2.ª Pràctica
Guardar peces de l’exposició “L’obra d’inici” en el seu topogràfic corresponent. Per a això: localitzar 
núm. d’Inv. en 1 Inventa ceràmica per a esbrinar el seu topogràfic i poder ser guardat correctament. 
Per als llenços, retirar el plàstic que els embolica, penjar en el departament pertinent i anotar en el 
llibre de registre la seua ubicació. Realitzar aquesta operació amb tots els llenços que es troben en 
aquest espai.
Coneixement del procés de guardat de fons després de la participació d’aquests en una exposició. 
Emmagatzematge, anotació de registre de moviment i garantia de guardat en el seu lloc d’origen.

3.ª Pràctica
Consolidació del vidrat en mal estat de dos brancals adquirits pel MCM. 
Desarmar l’emmarcat i separar els taulells amb la finalitat de preparar-los per al procés de conservació 
i posterior restauració.
Coneixement del procés de consolidació-conservació de taulells.

4.ª Pràctica
Catalogació d’obres de nova adquisició-incorporació als fons de l’MCM
Coneixement del procés de catalogació dels fons.

Període de pràctica alternança:
Pràctica (coneixement que ensenya la manera de fer alguna tasca) 
Objectiu de la pràctica
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Objectiu de la pràctica

5.ª Pràctica
Comprovació de l’ordre i situació de les obres dels fons de l’MCM situades als magatzems núm. 2 i 5.
Rutina anual per a assegurar-se que els moviments de les obres situades als magatzems han respectat 
el seu lloc d’assignació en l’inventari (topogràfic).

6.ª Pràctica

Nou ordre i disposició en arxivadors dels informes pertanyents a les intervencions arqueològiques 
realitzades a Manises. Informes i actuacions supervisades per la Conselleria de la Direcció Territorial 
de la Generalitat Valenciana.
Pràctica en la millora de la disposició de la documentació que té assignada conservar l’MCM per a la 
seua millor conservació i localització.

Felicitació de Nadal de l’MCM 2018
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Pressupost assignat al Museu de Ceràmica de Manises per a l’any 2018.
Partida Concepte Quantitat assignada

33310-22109 Mat. Tècnic 4.000 €

33310-22602 Publicitat 3.000 €

33310-22608 Excavacions 10.000 €

33310-22699 Activitats Museu. 50 aniversari 50.000 €

42210-22609 Biennal 10.000 €

Total 77.000 €

Resum anual de visites:
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Individuals
Adults 1198 1027 434 2659 598 251 849 3508

Menors de 18 anys 155 55 27 237 38 8 46 283

Grups

E. Infantil 110 0 0 110 0 0 0 110

E. Primària - ESO 467 909 0 1376 163 0 163 1539

BUP/FP 19 208 0 227 232 0 232 459

Universitaris 0 0 0 0 0 16 16 16

Mestresses de casa 0 133 76 209 0 0 0 209

Jubilats 0 497 0 497 87 0 87 584

Altres 612 514 94 1220 50 127 177 1397

TOTAL VISITES 2561 3343 631 6535 1168 402 1570 8105

Relació de consultes:
Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. Total

Biblioteca 0 5 0 1 4 0 0 0 3 1 12 2 28

Magatzems 2 5 0 3 5 0 0 0 5 0 2 5 27

Vídeo 7 35 15 15 60 65 100 105 150 170 200 250 1172

Visites Guiades 8 22 22 18 14 8 5 0 5 7 16 10 135

Resumen dies de la setmana:
Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. Totals

Dilluns 0 0 0 0 0 0 0 0 53 1 0 0 54

Dimarts 62 204 303 218 85 58 79 19 52 84 305 132 1601

Dimecres 72 234 204 253 147 28 65 55 41 103 207 144 1553

Dijous 41 214 152 156 236 38 98 79 135 42 147 86 1424

Divendres 46 125 126 107 57 114 124 48 81 91 218 99 1235

Dissabte 88 86 47 173 98 148 41 36 62 105 344 57 1285

Diumenge 25 57 40 11 11 26 70 22 32 53 543 23 913

Festius 0 0 9 0 0 0 0 0 0 8 0 13 39

Nota: A l’exposat en aquesta memòria d’activitats s’han d’afegir els treballs que de manera quotidiana han 
de ser realitzats en el Museu per a mantindre les obres exposades en perfectes condicions d’exposició, 
així com la revisió permanent dels fons, l’atenció a les excavacions i al material que se’n recull, a les 
consultes dels usuaris i a totes aquelles tasques que es deriven de la conservació del patrimoni que en 
ell es guarda; a més de l’atenció als becaris, tant de postgrau com de la Dipu te Beca, i les gestions per 
a la realització de les activitats.

És quant he d’informar                                                               

Manises, 18 de gener de 2019

Sara Blanes Ibáñez
Tècnica del Museu de Ceràmica de Manises
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