
 
 

 

CONEGUEM  
ELS NOSTRES MUSEUS 
 
Amb el propòsit de continuar amb les activitats d'apropament al patrimoni de la comarca de l'Horta 
Nord,  us proposem conèixer els museus o col·leccions museogràfiques dels seus municipis, tot 
prenent contacte amb les activitats que porten a terme i, per què no?, com a una  passa més per 
estretar una relació que deuria enfortir-se amb el temps.  
La realitat museogràfica de la comarca és, com tantes altres, una gran desconeguda i alhora es troba 
mancada d'un major reconeixement i recolzament ciutadà i institucional.  
Una associació com la nostra no pot restar indiferent i així durant el primer trimestre de 2009 
visitarem dos museus, que per la seua trajectòria ens semblen representatius, com ara el de la Ceràmica 
de Paterna i l'Arqueològic Municipal de Montcada. Esperem la vostra presència activa, tot demanant-
vos col·laboreu en la difusió de la convocatòria entre els vostres coneguts, i, al mateix temps, 
contribuir a la materialització del propòsit abans esmentat. 
 
 
CALENDARI  
 
Dissabte 7 de febrer.  
Museu de la Ceràmica de Paterna.  
Plaça del Poble, nº1.  
La visita començarà a les 11:00. Preguem estar un quart d'hora abans 
a la porta. Podeu arribar amb metro (parada Paterna). La visita 
consistirà en una presentació del museu per l'arqueòleg municipal 
i la realització de la visita  didàctica "Històries de fang i foc". 
 
 
Dissabte 7 de març.  
Museu Arqueològic Municipal de Montcada.  
Carrer Major, antic Ajuntament, davant de l'església 
de sant Jaume.  
La visita començarà a les 11:00. Preguem estar un 
quart d'hora abans a la porta. Podeu arribar amb 
metro (parada Montcada).  
La visita consistirà en una presentació i visita 
del museu acompanyats de l'arqueòleg en 
Josep Burriel i Almerich, així com d'una visita 
a l'espai de la casa Andalusí de la plaça del 
Ravalet, on s'està fent una intervenció 
actualment. 
 
Abril-Maig 
Museu de l’Horta d’Almàssera 
Museu de l’Orxata (Alqueria del Magistre) 
Museu de l’Impremta i l’Obra Gràfica (El Puig) 
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