El fumeral de rajola ha quedat en els nostres paisatges com un
testimoni material dels inicis de la revolució industrial. En les
fàbriques i en els motors de reg es relacionen amb les calderes de
combustió que calfaven l’aigua per a produir el vapor necessari per
a la propulsió dels primers motors. En els rajolars possibilitaven el
tir necessari per a avivar el foc dels forns de cocció contínua, així
com l’elevació a l’atmosfera dels fums tòxics produïts durant un
prolongat i ininterromput temps de funcionament.
Els primers fumerals industrials parteixen de l’experiència dels
fumerals domèstics, els quals estaven construïts amb rajola, que és
un bon material aïllant. També es basteixen més amples des de la
base i es van estretint a mesura que s’eleven per tal de facilitar el
tiratge. Per això, els primers fumerals, igual que els domèstics, van
ser de secció quadrangular i estaven adossats generalment a un
edifici. Segons que augmentava la potència de les màquines o les
necessitats d’una combustió més intensa per als rajolars, aquests
van haver de guanyar alçada i es van concebre com un element
independent amb personalitat pròpia. Aleshores s’adoptaren les
seccions octogonal o circular, ja que ofereixen menys resistència a
les envestides del vent.
Amb aquesta exposició oferim un inventari gràfic dels 67 fumerals
que encara es conserven a les poblacions de l’Horta Sud, complets o

esmotxats. S’agrupen en tres blocs en relació als tres paisatges que
configurà la revolució industrial: les vores urbanes, els horts de
tarongers i la marjal. Actualment estan protegits per la legislació
valenciana vigent de Patrimoni Cultural com a Bé de Rellevància
Local, ja que són un testimoni material de la industrialització del
nostre territori, que va adoptar una posició capdavantera en l’àmbit
de la producció industrial i de la modernització d’una agricultura
especialitzada i orientada al mercat.

CONTINGUT DE L’EXPOSICIÓ:
. 10 plafons amb fotografies impreses sobre forex de 10 mm de gruix, de
120 x 160 cm, amb els corresponents suports per a penjar‐se sobre mur.
. 2 plafons amb fotografies impreses sobre forex de 10 mm de gruix, de
120 x 120 cm, amb els corresponents suports per a penjar‐se sobre mur.
. 3 plafons de textos impresos sobre cartró ploma de 10 mm de gruix, de
120 x 80 cm, o text amb vinil retolat directament sobre el mur, ocupant
aproximadament les mateixes dimensions.
. 1 plafó de textos impresos sobre cartró ploma de 10 mm de gruix, de
120 x 100 cm, o text amb vinil retolat directament sobre el mur, ocupant
aproximadament les mateixes dimensions.
. 1 vinil amb la imatge corporativa de l’exposició l’exposició (haurà de
col∙locar‐se sobre una paret completament llisa el més pròxima al lloc
d’entrada).
. 1 vinil amb el
. 1 DVD de 16 minuts de durada amb imatges en moviment de diferents
fumerals de la comarca.
. 2 CD d’audio amb el so de fons d’una màquina a vapor i d’aigua en
moviment que representen els dos àmbits principals de la
industrialització de la comarca: el camp amb els motors de reg i la ciutat
amb les fabriques.

MITJANS TÈCNICS NECESSARIS
L’espai expositiu haurà de disposar dels següents mitjans tècnics per tal
de poder realitzar el muntatge complet de l’exposició.
. 2 aparells reproductors de CD d’àudio.
. 1 aparell reproductor DVD.
. 1 pantalla de plasma o TFT de gran format (a partir de 30”) o un vídeo
projector + una pantalla (pot prescindir‐se de la pantalla si es pot
projectar sobre una de les parets de la sala que estiga pintada de blanc o
amb unes tonalitats clares).

CONDICIONS QUE HA DE REUNIR L’ESPAI EXPOSITIU
. Un mínim de 30 metres lineals de paret.
. Que dispose de 30 metres lineals de guies. La qualitat del muntatge
millorarà si es pot foradar i atornillar directament sobre les parets.
. Es recomanable que dispose de fonts d’il∙luminació dirigida.

OPCIONS DE MUNTATGE

OPCIÓ A. EXPOSICIÓ POSADA A PUNT PER A LA SEUA INAUGURACIÓ
El museu, a través de la contractació dels serveis d’una empresa, es fa
càrrec del transport i muntatge, deixant‐la completament a punt per a la
seua inauguració. Aquesta mateixa empresa s’encarregarà del
desmuntatge i transport quan finalitze el període expositiu.

OPCIÓ B. EXPOSICIÓ MUNTADA PER LA ENTITAT PETICIONARIA
El museu posa l’exposició a disposició de l’entitat peticionaria,
encarregant‐se aquesta del seu transport, muntatge, desmuntatge i
retorn.
L’entitat peticionaria haurà de garantir que el vehicle emprat reuneix unes
condicions adequades per a garantir la conservació dels materials de
l’exposició durant el seu transport. Cas que no siga així el Museu Comarcal
de l’Horta Sud no autoritzarà el transport.
L’entitat peticionaria haurà de garantir la qualificació necessària del
personal que ha de realitzar el muntatge.
La intervenció del museu sols versarà en establir uns criteris i orientacions
sobre el seu muntatge.
L’entitat peticionaria correrà amb les despeses ocasionades per la
reparació dels danys produïts en els materials exposats que puguen
ocasionar‐se per falta d’un mal muntatge.

PRESSUPOST
La cessió de l’exposició és gratuïta. El Museu Comarcal sols repercuteix a
l’entitat peticionaria el cost de les despeses necessàries per a
materialitzar la cessió.

Transport i muntatge
. Opció A: ..................................................................................... 400 €
. Opció B: ....................................................................................

0€

Vinil d’entrada i crèdits: .............................................................. 80 €

Retolacions en vinil (Opcionals, ja que es pot triar entre el text imprés
sobre plafó o retolat amb vinil)
. Tres textos sobre els fumerals .................................................. 127 €
. Text introductori amb la imatge del fumeral ............................ 96 €

