
 

 

Nota de premsa       Manises, 30 de novembre de 2017 

 
EL MUSEU DE CERÀMICA DE MANISES CELEBRA EL SEU 50 ANIVERSARI 

 

 L’MCM, inaugurat el 26 de novembre de 1967, compleix 50 anys dedicat a la 

recuperació, la conservació, la investigació, l’exposició i la difusió de la ceràmica 

d’aquesta ciutat. 

 Els actes per celebrar l’esdeveniment comencen el dissabte 2 de desembre, amb una 

cerimònia commemorativa i la presentació de les activitats programades per a l’any 

que ve. 

 

El Museu de Ceràmica de Manises va obrir les seues portes el dia 26 de novembre de 1967. 

Tant l’edifici on es va instal·lar, com els primers objectes de la col·lecció, procedien del llegat 

que José Casanova Dalfó i Pilar Sanchis Causa havien fet al poble de Manises per crear un 

museu municipal.  

 

Des d’aleshores, l’MCM ha desenvolupat de manera ininterrompuda la seua activitat i ha dotat 

Manises d’un espai de recuperació, conservació, investigació, exposició i difusió de la que, fins 

fa unes dècades, va ser la seua ocupació fonamental: la ceràmica.  

 

Al llarg del seu mig segle de vida, el Museu ha viscut importants transformacions. Les més 

significatives durant la segona meitat dels 80, amb la reforma i l’ampliació de l’edifici i 

l’elaboració del seu projecte museogràfic, que n’han permés el creixement i el 

desenvolupament. La celebració del 50 aniversari serà una mirada a la història, però també 

una visió cap al futur, amb activitats orientades a continuar l’evolució del Museu.  



Els actes per celebrar aquesta efemèride s’inicien el dissabte 2 de desembre a les 12 hores, 

amb una cerimònia commemorativa i la presentació de les activitats programades per a l’any 

que ve. El lloc escollit per a aquest acte és el Museu de Ceràmica de Manises. També 

s’exhibirà, per primera vegada, un vídeo promocional elaborat amb motiu del 50 aniversari. 

 

L’àmplia agenda d’actes s’estendrà al llarg de tot el 2018 i inclourà activitats molt variades. 

Amb la intenció de difondre els fons del Museu, s’han organitzat quatre exposicions que 

s’instal·laran en diversos espais de Manises i de fora de la ciutat: L’obra d’inici, Donacions 

singulars, Manises i Paterna i L’MCM a l’exterior. A més, l’exposició Fotografies de l’MCM 

oferirà una mostra fotogràfica d’imatges del Museu. 

 

També ha sigut projectat un pla de difusió d’activitats que, amb caràcter divulgatiu, es 

desenvoluparà dins i fora del Museu. Aquest pla inclourà, mensualment, l’activitat La peça del 

mes. Amb ella es comentaran un total de dotze peces, la majoria recuperades en excavacions 

arqueològiques. A més, amb periodicitat trimestral, el Museu acollirà un total de quatre 

conferències, en què s’abordaran diversos temes relacionats amb la història i la ceràmica de 

Manises. Finalment, es realitzaran tres visites comentades per diversos emplaçaments que han 

sigut significatius per a la història de la localitat. 

 

El programa d’actes del 50 aniversari de l’MCM es completa amb dues presentacions. En 

primer lloc, la de l’associació Amics del Museu de Ceràmica de Manises, entitat que naix amb 

l’objectiu de promoure accions culturals relacionades amb la missió i l’activitat del Museu i de 

col·laborar en la difusió i el desenvolupament de les seues tasques. En segon lloc, la 

presentació del catàleg de l’MCM. 

 

Tota la informació relativa a les activitats programades amb motiu del 50 aniversari del Museu 

de Ceràmica de Manises pot consultar-se en la seua pàgina web, i serà anunciada a través de 

les seues xarxes socials.  

 


