MUSEUS

UN TERRITORI DE
MUSEUS

L

a Costera ens
ofereix un conjunt
ampli de museus que
ens mostren la forma
de vida de la nostra
gent al llarg de la
Història.
Estan dedicats a
diverses matèries,
especialment a
les Belles Arts,
l’Arqueologia o
l’Etnologia.
També en trobarem
temàtics centrats en
el món de la festa
com les Falles o el
Corpus.

LA FONT DE LA FIGUERA
Museu Històric-Etnològic
C/del Molí, 55 • Tlf. 962 290 322
museu@lafontdelafiguera.net
Antic celler de producció de vi. Conserva la infraestructura i maquinària. Compta, a més, amb una zona etnològica construïda en un edifici annex de nova planta on
s’han reproduït diverses habitacions d’estil tradicional.
Hi trobareu maquinària agrícola de cavalleria i una destil·leria.

MOIXENT
Museu Arqueològic
C/ Poeta Gabriel Vila, 7
Tlf. 690 115 083 / 962 295 010
museu@moixent.es
Col·lecció museogràfica que recull de forma pedagògica diverses peces arqueològiques trobades en el terme
de Moixent, especialment en els jaciments ibèrics de la
Bastida de les Alcusses i el Corral de Saus.

Museu Pare Moreno (Museu parroquial)
C/ de les Santes Relíquies, s/n
Tlf. 962 295 010
ayto.moixent@cv.gva.es
Col·lecció museogràfica que recull de forma pedagògica diverses peces arqueològiques trobades en el terme
de Moixent, especialment en els jaciments ibèrics de la
Bastida de les Alcusses i el Corral de Saus.

MONTESA
Museu parroquial

CANALS
Museu Ricardo Tormo

C/ de Santa Bàrbara, 6
Tlf. 962 299 080 / 673 419 775 / 962 299 075
www.museudemontesa.com

Pavelló Municipal Ricardo Tormo
C/ del Mestre Josep Serrano, s/n
Tlf. 962 244 059 / 607 996 534

Museu amb una destacable col·lecció pictòrica i escultòrica. Els fons provenen de l’església parroquial i del
castell. El castell-convent fou la seu de l’Orde de Montesa fins el terratrèmol de 1748, quan els cavallers la
traslladaren a la ciutat de valència. El museu, situat en
una casa restaurada del segle XVI, complementa la visita a la immediata església de l’Assumpció.

Museu dedicat al món del motociclisme amb objectes
i motocicletes que van pertànyer al corredor d’Aiacor
Ricardo Tormo, bicampió mundial en el segle XX.

TORRELLA
Museu Etnològic Municipal
Casa de la Vila
C/ de Mossèn Ricard Climent, 10
Tlf. 962 244 926 / 962 243 054
ayuntamientotorrella@e-ginsa.net
Col·lecció museogràfica d’etnografia.

VALLADA
Museu Arqueològic Municipal
C/ del Santíssim Crist, 6 • Tl.: 962 257 009

Museu de l’oli – Almàssera
C/ del Doctor Fernando VillaPedroso, 5
Tlf. 962 299 080 / 673 419 775
Situat en l’antiga almàssera, conserva la maquinària i
explica de forma didàctica el conreu de l’olivera i el procés d’elaboració de l’oli.

S’ubica en l’antic edifici del Pòsit construït a darreries
del segle XVIII. La col·lecció que s’exposa està formada per material procedent de diverses excavacions. La
cronologia de les restes arqueològiques abasteix un
període ample, des del Paleolític, Eneolític o Edat del
Bronze fins època medieval i moderna (14.000 a.n.e. / s.
XVIII). Destaquen els jaciments de la Cova dels Mosseguellos, la Cova del Cavall, la Cova Santa, la vil·la romana dels Horts i el castell andalusí.

LLANERA DE RANES

LA LLOSA DE RANES

Museu Parroquial

Museu de la Casa del Pou

Església parroquial
Plaça de Santa Teresa, s/n
Tlf. 962 254 203

C/ del Camí Reial, 96 • Tlf. 962 230 171
Col·lecció museogràfica d’etnografia i fotografia local.

Col·lecció museogràfica parroquial situada en la sagristia que recull objectes religiosos, litúrgics i diversos
plafons ceràmics devocionals.

Museu Rafael Boluda
C/ dels Màrtirs, s/n • Tlf 962 254 201
Col·lecció museogràfica al voltant de l’aquarel·la i la
producció del pintor Rafael Boluda.

Museu Etnològic Luis Perales

NOVETLÈ
Museu Etnològic
Centre Cívic • C/ de Pius XII
Tlf. 962 270 589 • novetle@novetle.es
Recull d’objectes etnològics relacionats amb
la vida tradicional de Novetlè.

Plaça de l’Església, 3 • Tlf. 962 254 201
Col·lecció museogràfica d’etnografia.

ROTGLÀ I CORBERÀ
Museu del Tabac

EL GENOVÉS
Museu de la Pilota

Casa de la Vila • C/ de Madrid, 62
Tlf: 962 254 002

C/ del Mestre Hernández, 42
Tlf. 657 868 611

La instal·lació del Museu ocupa una nau de l’antic Assecador de Tabac construït en 1941. La planta consta de
cinc naus en forma d’estrella. Les quatre naus restants
estan repartides entre la Casa de la Vila, el Centre social, el Centre de Salut i la Sala d’actes.

Museu al voltant de la pilota valenciana en les seues
diferents modalitats que amb un criteri didàctic recull
molts aspectes d’aquest esport. Té l’al·licient d’estar
construït al costat del trinquet del Genovés, amb el qual
comunica, formant part de la visita.

XÀTIVA
Museu de la Seu
Col·legiata de Santa Maria
Plaça de Calixt III. s/n • Tlf. 962 281 481
museocolegiatadexativa@gmail.com
Museu d’art sacre (pintura, escultura, orfebreria, arqueologia). Destaca el retaule de Santa Anna pintat per
Joan Reixach al segle XV. Es tracta d’un encàrrec del
cardenal Alfons de Borja, després Papa Calixt III, el qual
apareix retratat als peus de la Mare de Maria. Del mateix autor és la taula de Sant Sebastià que es pren com
a retrat d’Ausiàs March. Altres obres medievals ressenyables són el calze de Calixt III, la custòdia gòtica i el
retaule pintat pel Mestre de Xàtiva dedicat a la Mare de
Déu que conté l’escut dels Martí-Crespí. De principis del
segle XVI és l’escultura renaixentista de la Lamentació,
un alt relleu policromat que es protegia amb portes pintades hui desaparegudes .
L’entrada al museu inclou la pujada al campanar del segle XIX, des d’on s’albira la muntanya del castell i la part
oriental de la comarca.

Museu Arqueològic de l’Almodí
C/ de la Corretgeria, 46 • Tlf. 962 276 597
https://xativaturismo.com/val/museu-almodi/
És el museu més antic de la comarca i s’allotja en l’edifici
de l’Almodí del gra (segle XVI) i l’antic Banc d’Espanya
(segle XX). La peça més coneguda és la pica andalusí
del segle XI amb figures humanes i fauna esculpides.
Està elaborada amb marbre local procedent de la
pedrera del Boscarró, característic pel de color rosat
únic. També trobareu les peces més ressenyables
trobades en l’excavació de la vil·la romana de l’Ènova
(La Ribera Alta).

XÀTIVA
Museu de Belles Arts
Casa de l’Ensenyança
Plaça de l’Arquebisbe Mayoral, 2
Tlf. 962 282 455
https://xativaturismo.com/val/museu-de-belles-arts/
La Casa de l’Ensenyança fou una fundació docent de
l’arquebisbe Mayoral en el segle XVIII. Després de tres
segles de funció educativa actualment allotja el Museu
de Belles Arts: pintura, escultura, orfebreria, gravats,
mobles i tèxtils. El pati cobert està presidit per la gran
creu gòtica del camí de València. Conserva les restes
escultòriques de la capella de Santa Anna que Alfons
de Borja manà construir a la Seu de la ciutat, entre les
quals destaca un àngel que sosté l’escut Borja (amb el
bou passant) timbrat amb capell cardenalici.
Hi trobareu també el retaule gòtic de l’ermita del Salvador (segle XVI) i el llenç de gran format dedicat al Sant
Sopar del pintor Vicent López (principis del segle XIX).
Del famós pintor barroc Josep de Ribera, xativí que desenvolupà la seua tasca a Nàpols, es mostren alguns
llenços.
En la Sala de monarques s’exposen diversos retrats
dels reis de la Casa de Borbó. Destaca el retrat cap per
avall de Felip V, el monarca que va ordenar l’incendi de
Xàtiva en 1707 arran de la Guerra de Successió.

Museu del Corpus
Església de Sant Domènec
C/ de Sant Domènec, 12
https://xativaturismo.com
La processó del Corpus fou històricament una de les
més importants en la ciutat. Durant els darrers trenta
anys ha ressorgit esplendorosament i en aquest petit
museu trobareu els nanos i els gegants, un resum de
l’evolució de la festa i diversos elements que la integren. El darrer element incorporat és la Tortuga, que
havia desaparegut de la processó des de 1923.

Museu Faller
C/ de Montcada, 28
https://xativaturismo.com
Xàtiva planta falles des de 1865 i per tant la tradició fallera està molt arrelada en la ciutat, que planta 19 falles
en l’actualitat. El Museu Faller recull la història de la
festa a Xàtiva, amb documentació, publicacions i ninots
que faciliten veure l’evolució dels monuments fallers a
través de més de 150 anys.
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