BIBLIOTECA MANISERA: ATENEU CANT I FUM
LLIBRES DE LA HISTORIA I CULTURA DE MANISES
En l'any 1983, fa 28 anys, l'Ateneu Cant i Fum de Manises, començà la seua llavor editorial. Primer fon un catalec ab
motiu de l'exposicio de pintura que varem fer. En 1985 es va editar el llibre de Pedro López Elum: “ LOS ORÍGENES
DE LA CERÁMICA DE MANISES Y PATERNA (1285-1335) “. En l'any 1987 varem editar el llibre de José Nicolau
Bauzà: “ PÁGINAS DE LA HISTORIA DE MANISES ( SIGLOS XIV A XVIII ) “. Al mateix temps s'editaven les revistes i
els calendaris que formaven els Toms d'Historia Manisera.

En l'actualitat -Novembre del 2008- en la Biblioteca de L'ATENEU CANT I FUM, existix un remanent d'estos llibres, de les revistes i dels
calendaris, que cregam que deuen de posar-se a disposicio dels que tinguen interes en tindre'ls en la seua biblioteca particular. Per
este motiu oferim la possibilitat de poder adquirir-los fins a que s'acaben les existencies, tant dels llibres -que aci es mostren- com de
les revistes i calendaris que en el seu dia foren una novetat i que hui constituïxen un llegat historic de la nostra historia manisera.

Per a obtindre mes informacio i condicions per a poder fer-se en ells, enviar un correu electronic a :
bibliotecamanisera@ono.com o per telefon al 645-364-979. Visita www.manisesonline.com

LES SOLICITUTS ES COMPLIMENTARAN PER ORDE DE RECEPCIO, FINS ACABAR EXISTENCIES.
Manises, Decembre 2008 - Actualisacio del 14.08.2011

BIBLIOTECA MANISERA: ATENEU CANT I FUM
LLIBRES DE LA HISTORIA I CULTURA DE MANISES
En Decembre del 2008 -fa 30 anys- que l'Ateneu Cant i Fum de Manises va començar la publicacio de la seua revista
ELS ARCS. Les primeres publicacions que va fer l'Ateneu foren uns bolletins que es confeccionaven per un grup de
20 a 25 jovens, que tots els dies es reuniem i preparavem la publicacio. El nom del grup era EQUIP DE DIVULGACIO
CULTURAL, i la primera publicacio que va eixir al carrer fon la Biografia de Vicent Blasco i Ibanyez, en Febrer de
1978, en commemoracio del 50 Aniversari de la seua mort, ocorreguda el 28 de Giner de 1928 en Menton ( França ).
En Decembre de 1978 varem deixar de fer els bolletins i va naixer la revista Els Arcs. Fon una revista d'actualitat, on
s'oferia tota l'informacio de lo que passava en el poble a nivell social, cultural, economic i politic. Articuls de la
nostra Historia, tant antiga com moderna, escrita per periodistes, escritors i manisers de totes idees i condicions,
dirigits pel director de la publicacio Paco Borrás Sanchis.

Revista nº 19-Decembre 1982

Calendari Nadal 1986-1987

Revista nº 39-Juny 1989

Publicitat Toms Els Arcs

19--Decemb
Decembre
1982: En la portà oferiem al Papa Juan XXII, quan l'alcalde Antoni Asunción el va rebre en l'aeroport .
Revista nº 19
re 1982
Calendari de Nadal: Felicitavem als socis, subscriptors i a tota Manises en general en el Nadal de 1986 i en noticies de 1987.
39--Juny 19
1989
89:
Revista nº 39
89 Ultima revista que varem editar.
Arcs: Anunci de l'enquardenarcio dels toms en una de les revistes que s'editaven.
Publicitat dels toms d'Els Arcs

Com s'ha dit varem publicar 40 numeros. El primer, el 0 de Decembre de 1978 al numero 39 de Febrer-Juny de
1989. Acompanyant a les revistes, anualment, es publicava el calendari, on es trobava informacio de Manises, fites
historiques en els dies de cada mes on es senyalava la festa o succés historic o que tenia que succeir en Manises.
Es varen començar a publicar en l'any 1981 i continuarem en 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 i l'ultim el de 1988.

TOMS
TOM I – ANYS 1979-1980 (NUMERO DEL 0 AL 9)
TOM II – ANYS 1981-1982 (NUMEROS DEL 10 AL 19)
TOM III – ANYS 1983-1984 (NUMEROS DEL 20 AL 28)
TOM IV – ANYS 1985-1989 (NUMEROS DEL 29 AL 39)
Del TOM III n'hi han existencies, del I i II es poden recollir revistes i enquadernar-los. Del TOM IV estan les tapes i
l’index, per lo que el que tinga les revistes que ho comunique i es pot enquadernar. El que no tenga res, com tenim
material, es pot juntar i enquadernar-se. Si faltara alguna revista o calendari es farien fotocopies en blanc i negre.

REVISTA ELS ARCS
Practicament n'hi han existencies de tots els numeros, d'uns més que d'atres, per lo que si falta algun numero es
faran fotocopies en blanc i negre per a completar el TOM.

Per a obtindre mes informacio i condicions per a poder fer-se en ells,
enviar un correu electronic a : bibliotecamanisera@ono.com bibliotecamanisera@ono.com
o per telefon al 658-554-432 . Visita el Blog: http://manisesonline.blogspot.com
LES SOLICITUTS ES COMPLIMENTARAN PER ORDE DE RECEPCIO, FINS ACABAR EXISTENCIES.

¡¡¡ SI ESTAS INTERESSAT NO ESPERES A ULTIMA HORA !!!
Manises, Decembre 2008 -

Actualisacio del 14.08.2011

B I B L I O T E C A M A N I S E R A: HISTORIA DEL NOSTRE POBLE
LLIBRES DE LA HISTORIA I CULTURA DE MANISES
L'Historia de Manises es pot recollir de moltes formes i una d'elles es la que esta escrita per manisers que han
dedicat part de la seua vida a informar i donar a coneixer el ser i modo de vida dels seus habitants, les peculiaritats
de la gent del poble i de les seues constums i forma de vida.
Hui en dia, existix una ferramenta de treball, informacio i divulgacio -que es Internet- on pots trobar tots lo que
busques, tant si es en castellà o en atres idiomes. En Idioma Valencià tenim ueps com Uikipedia on es pot trobar
articuls i documents en Llengua Valenciana, ademes de les ueps de les Associacions Culturals Valencians i les
ueps particulars.
El problema comença quan tractem d'encontrar informacio, en este cas relativa a Manises, i s'encontrem que
tenim que anar a buscar a una serie de persones que gracies al seu esforç, sacrifici i dedicacio, en son dia es varen
preocupar de recollir informacio i transmetre-la a tots per mig d'articuls i publicacions de l'epoca, i que gracies ad
elles hui en dia podem coneixer cóm vivien i treballaven -i es divertien- els nostres antepassats.
Existixen dos classes de persones, els que nos han deixat escrits i els que nos han deixats imagens. Uns i
atres es complementen, i per mig del Blog: http://manisesonline.blogspot.com , vaig anar posant –poc a poc- tota
l’Historia que de Manises existix o per lo manco conec i tinc en els meus archius. Per descontat tot lo que encontre
en les Biblioteques Publiques i privades del Poble.
Invite al que tinga informacio, tant en articuls, llibres, fotografies de qualsevol classe de Manises, que –si volm’envie un correu a manisesonline@ono.com , i es posarem en contacte ab el fi de poder-ho publicar i donar a
coneixer la rica Historia de la Nostra Ciutat.

