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1 de JunY, dijous

Visites guiades a l’exposició «Joan Pellicer, la saviesa de 
les nostres plantes».
18:00 h. Lloc: sala II. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites realitzades pel comissari de la mostra. Actes Exposició Joan Pellicer.

Concert. 
Mara aranda «sefarad en el corazón de Marruecos»
Festival Etnomusic 2017. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
20:15 h. Lloc: pati 

«Zoos humans i exhibicions etnològiques»
Espai: Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia
29 de març al 30 de juny de 2017

2 de JunY, divendres
Concert Coral Valentina
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

3 de JunY, dissabte
federació folklore Comunitat Valenciana 
10:00 - 14:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim i patis

Visita guiada. «L’arquitectura talaiòtica a la prehistòria 
de Menorca»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Amb l’ajuda d’un arqueòleg descobrirem com eren l’arquitectura i els ob-
jectes de les cultures que ocuparen el territori balear entre finals del tercer 
mil·lenni i el canvi d’era, des dels dòlmens fins als talaiots.

taller. «el comerç a l’antiguitat» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Com era el comerç a l’antiguitat? ¿Amb quins productes comerciaven els 
nostres avantpassats? Farem un taller on aprendrem els diferents usos de 
les herbes aromàtiques i elaborarem una bosseta d’essències.

4 de JunY, diumenge
Biblioteca infantil 



     
«Llibres per a jugar, llibres per a aprendre»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h «Cinema i llibres. Llibres portats al 
cinema»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
Aquest semestre gaudirem de la prehistòria i l’arqueologia a través de dife-
rents tipus de llibres que conformen la nostra col·lecció. 

taller. «el comerç a l’antiguitat» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Com era el comerç a l’antiguitat? ¿Amb quins productes comerciaven els 
nostres avantpassats? Farem un taller on aprendrem els diferents usos de 
les herbes aromàtiques i elaborarem una bosseta d’essències.

teatre infantil. «La rateta presumida»
Grupo Luna
11:30 h – Castellà. Lloc: pati
Aquest conte clàssic narra la història d’una rateta que agranant es va trobar 
una moneda d’or. Pensant i pensant què podria comprar, finalment es va 
comprar un llacet de color vermell. Com era tant presumida, va traure el cap 
a la finestra per trobar marit i no li van faltar pretendents. ¿Però amb quin de 
tots es casarà? ¡Divertidíssima!

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 i 12:45 h Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les 
sales permanents i les exposicions temporals.

Visites a la carta. «Món romà»
12:00 h. Visita guiada. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del món romà i amb elles descobrireu algunes 
curiositats de les col·leccions del Museu.

tallers didàctics. «Planta’m» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
La naturalesa ofereix una gran varietat de plantes i flors, totes elles amb 
les seues formes i propietats. ¿Vols conéixer aquest món? Et mostrarem les 
diferents plantes del nostre entorn natural: l’origen del seu nom, la utilitat 
que se’ls en dóna a cadascuna en la societat tradicional, la forma, i fins i 
tot l’olor…

Concert. 
Coro santa Maria del Mar de València
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim



     
8 de JunY, dijous

Visites guiades a l’exposició «Joan Pellicer, la saviesa de 
les nostres plantes».
18:00 h. Lloc: sala II. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites realitzades pel comissari de la mostra. Actes Exposició Joan Pellicer.

Concert. Mara «folha de rosto»
Festival Etnomusic 2017. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
20:15 h. Lloc: pati 

10 de JunY, dissabte
Conferència didàctica-taller. «Més de dos milions i mig 
d’anys fabricant eines de pedra»
10:00 – 13:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu de Prehistòria de València
Explicació molt didàctica sobre l’evolució de les eines de pedra, en un espai de 
talla, amb pells, banyes, ossos i pedres als patis del centre. Es fabriquen en 
directe algunes de les eines, i en acabar es fa una demostració d’encesa de foc. 

Visita guiada. «L’arquitectura talaiòtica a la prehistòria 
de Menorca»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Amb l’ajuda d’un arqueòleg descobrirem com eren l’arquitectura i els ob-
jectes de les cultures que ocuparen el territori balear entre finals del tercer 
mil·lenni i el canvi d’era, des dels dòlmens fins als talaiots.

taller. «el comerç a l’antiguitat» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Com era el comerç a l’Antiguitat? ¿Amb quins productes comerciaven els 
nostres avantpassats? Farem un taller on aprendrem els diferents usos de 
les herbes aromàtiques i elaborarem una bosseta d’essències.

Concert. Coral Lambert-alonso y Orquesta
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

11 de JunY, diumenge
Biblioteca infantil 
«Llibres per a jugar, llibres per a aprendre»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h «Així vivien antigament»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
Aquest semestre gaudirem de la prehistòria i l’arqueologia a través de dife-
rents tipus de llibres que conformen la nostra col·lecció. 



     

taller. «el comerç a l’antiguitat» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Com era el comerç a l’antiguitat? ¿Amb quins productes comerciaven els 
nostres avantpassats? Farem un taller on aprendrem els diferents usos de 
les herbes aromàtiques i elaborarem una bosseta d’essències.

Màgia. el gran show de Carlos Barfi
Juanjo Tradicions
11:30 h – Castellà. Lloc: pati
Espectacle de màgia i humor, amb grans il·lusions, una espectacular po-
sada en escena amb llum i efectes de so, jocs de mans, globus, cordes i 
cartes. plomes, mocadors... Números amb animals, espases que travessen 
persones. Un recorregut pels millors números de la seua trajectòria, tots 
junts perquè l’espectador s’emocione, riga, s’il·lusione i participe. Per a tots 
els públics.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 i 12:45 h Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les 
sales permanents i les exposicions temporals.

Visites a la carta. «Història dels diners»
12:00 h. Visita guiada. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces de la col·lecció numismàtica del Museu i amb elles 
descobrireu algunes curiositats d’aquests diners.

tallers didàctics. «Planta’m» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
La naturalesa ofereix una gran varietat de plantes i flors, totes elles amb 
les seues formes i propietats. ¿Vols conéixer aquest món? Et mostrarem les 
diferents plantes del nostre entorn natural: l’origen del seu nom, la utilitat 
que se’ls en dóna a cadascuna en la societat tradicional, la forma, i fins i 
tot l’olor…

Concert. Coral resonare fibri
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

12 de JunY, dilluns
Concert. Coral Capilano university singers 
Coral canadenca de gira per Europa
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim



     
14 de JunY, dimecres

Conferència «navetes i coves: l’arquitectura per als 
morts a la Menorca talaiòtica»
Organitza: Museu de Prehistòria de València
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim
A càrrec d’Elena Sintes Olives, arqueòloga i cocomissaria de l’exposició, dins 
del cicle «Parlant de... Arquitectura talaiòtica a la prehistòria de Menorca».

exposició «el país que va fascinar Jean Dieuzaide»
20:15 h. Lloc: sala X. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

15 de JunY, dijous
Visites guiades a l’exposició «Joan Pellicer, la saviesa de 
les nostres plantes».
18:00 h. Lloc: sala II. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites realitzades pel comissari de la mostra. Actes Exposició Joan Pellicer.

Concert. Xiromita trad Project
Festival Etnomusic 2017. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
20:15 h. Lloc: pati 

16 de JunY, divendres
Concert. agrupación Musical de Jubilados Colomer Marco 
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

17 de JunY, dissabte
Visita guiada. «L’arquitectura talaiòtica a la prehistòria 
de Menorca»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Amb l’ajuda d’un arqueòleg descobrirem com eren l’arquitectura i els ob-
jectes de les cultures que ocuparen el territori balear entre finals del tercer 
mil·lenni i el canvi d’era, des dels dòlmens fins als talaiots.

taller. «el comerç a l’antiguitat» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Com era el comerç a l’antiguitat? ¿Amb quins productes comerciaven els 
nostres avantpassats? Farem un taller on aprendrem els diferents usos de 
les herbes aromàtiques i elaborarem una bosseta d’essències.
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Concert final de curs de l’andantino escuela de Música
18:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

18 de JunY, diumenge
Biblioteca infantil 
«Llibres per a jugar, llibres per a aprendre»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h «¿Què t’agradaria ser?: ¿alfarer?, ¿es-
criba?, ¿cavaller?»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
Aquest semestre gaudirem de la prehistòria i l’arqueologia a través de dife-
rents tipus de llibres que conformen la nostra col·lecció. 

taller. «el comerç a l’antiguitat» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Com era el comerç a l’antiguitat? ¿Amb quins productes comerciaven els 
nostres avantpassats? Farem un taller on aprendrem els diferents usos de 
les herbes aromàtiques i elaborarem una bosseta d’essències.

Contacontes. rondalles valencianes fonamentals
Joan Vicent Cubedo Capella
11:30 h – Valencià. Lloc: pati
Som un poble amb una cultura que ve d’antic, amb una tirallonga de tradicions, 
que transmetia, de majors a menuts, els fets, les anècdotes, les ensenyances... 
convertits en rondalla. Cal recordar les que escoltarem i conéixer les que esta-
ven i no ens contaren, i, fent cordill, anar transmetent-les i, gaudir-ne.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 i 12:45 h Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les 
sales permanents i les exposicions temporals.

Visites a la carta. «societats prehistòriques»
12:00 h. Visita guiada. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del Paleolític fins a l’Edat del Bronze i amb elles desco-
brireu algunes curiositats de les col·leccions del Museu.

Concert. Cor alameda
12:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

tallers didàctics. «Barraques valencianes» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Les barraques valencianes van ser construccions típiques del paisatge de 
l’horta valenciana fins a l’arribada de la urbanització, que pràcticament les va fer 



     
desaparéixer. Coneixerem les parts que componen una barraca i construirem 
una rèplica d’aquest hàbitat tan important en la societat tradicional.

Concert. Coral Jesús-Maria
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

21 de JunY, dimecres
Presentació del llibre Diari de sotaia, de Joan Pellicer, 
editat per la institució alfons el Magnànim.
Cicle Actes Exposició Joan Pellicer.
19:00 h. Lloc: sala II. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Xavier Serra, director de la Col·lecció Moment Memoralística de la Institució 
Alfons el Magnànim; Jorge Cruz, comissari de l’exposició «Joan Pellicer, la 
saviesa de les nostres plantes». 

24 de JunY, dissabte
Visita guiada. «L’arquitectura talaiòtica a la prehistòria 
de Menorca»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Amb l’ajuda d’un arqueòleg descobrirem com eren l’arquitectura i els ob-
jectes de les cultures que ocuparen el territori balear entre finals del tercer 
mil·lenni i el canvi d’era, des dels dòlmens fins als talaiots.

taller. «el comerç a l’antiguitat» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Com era el comerç a l’antiguitat? ¿Amb quins productes comerciaven els 
nostres avantpassats? Farem un taller on aprendrem els diferents usos de 
les herbes aromàtiques i elaborarem una bosseta d’essències.

Concert. sociedad Musical Gregorio Gea
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

25 de JunY, diumenge
Biblioteca infantil 
«Llibres per a jugar, llibres per a aprendre»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h «I ara et toca a tu: tria els teus llibres 
de prehistòria!»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
Aquest semestre gaudirem de la prehistòria i l’arqueologia a través de dife-
rents tipus de llibres que conformen la nostra col·lecció. 



     
taller. «el comerç a l’antiguitat» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Com era el comerç a l’antiguitat? ¿Amb quins productes comerciaven els 
nostres avantpassats? Farem un taller on aprendrem els diferents usos de 
les herbes aromàtiques i elaborarem una bosseta d’essències.

Cantautors. Pugem amb globus
Ruben i Tinna
11:30 h. Lloc: pati
Pugem amb globus intenta acostar la nostra poesia als més menuts, d’una 
manera diferent, amb jocs, ball, contes i música amb base poètica i temàtica 
actual, basada en la tradició oral, acudits, ritmes, quequejos, contes i cançons 
de la nostra terra, expressada amb paraules juganeres de la nostra poetessa.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 i 12:45 h Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les 
sales permanents i les exposicions temporals.

Visites a la carta. «Cultura ibèrica»
12:00 h. Visita guiada. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces de la cultura ibèrica i amb elles descobrireu algunes 
curiositats de les col·leccions del museu.

tallers didàctics. «Barraques valencianes» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Les barraques valencianes van ser construccions típiques del paisatge de 
l’horta valenciana fins a l’arribada de la urbanització, que pràcticament les va fer 
desaparéixer. Coneixerem les parts que componen una barraca i construirem 
una rèplica d’aquest hàbitat tan important en la societat tradicional.

Concert. Cor acanthus
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

2 de JuLiOL, diumenge
taller. «Construïm un talaiot» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Coneixerem els sistemes constructius dels nostres avantpassats i intenta-
rem resoldre un gran trencacaps per fer-ne una naveta o un dolmen de suro. 
Tu tries, ¿quin vols construir? 

teatre infantil. Joguines Màgiques
Rodamons Teatre



     
11:30 h – Valencià. Lloc: pati
Espectacle que pretén estimular en els xiquets i els adults el desig d’apren-
dre a través de joguets curiosos, caixes buides, unes quantes pedres i quatre 
fustes que serveixen per a inventar històries fantàstiques... Com sempre ens 
acompanyem de música i cançons en directe... ¡Clink!

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 i 12:45 h Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les 
sales permanents i les exposicions temporals.

Visita guiada. «L’arquitectura talaiòtica a la prehistòria 
de Menorca»
12:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Amb l’ajuda d’un arqueòleg descobrirem com eren l’arquitectura i els ob-
jectes de les cultures que ocuparen el territori balear entre finals del tercer 
mil·lenni i el canvi d’era, des dels dòlmens fins als talaiots.

tallers didàctics. «Barraques valencianes» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Les barraques valencianes van ser construccions típiques del paisatge de 
l’horta valenciana fins a l’arribada de la urbanització, que pràcticament les va fer 
desaparéixer. Coneixerem les parts que componen una barraca i construirem 
una rèplica d’aquest hàbitat tan important en la societat tradicional.

Concert de la Coral Polifònica Valentina
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

7 de JuLiOL, divendres
Concert. Lochain
Cicle «L’estiu a La Beneficència» 
Hora: 22:00 h. Lloc: Pati

8 de JuLiOL, dissabte
Concert Coral de Moncada
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

9 de JuLiOL, diumenge
taller. «Construïm un talaiot» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 



     
Coneixerem els sistemes constructius dels nostres avantpassats i intenta-
rem resoldre un gran trencacaps per fer-ne una naveta o un dolmen de suro. 
Tu tries, ¿quin vols construir? 

teatre infantil. el vol del xoriguer
El Triangulista
11:30 h – Valencià. Lloc: pati
Després d’un incident desafortunat amb l’autoritat incompetent, una família 
de xoriguers és desallotjada del seu pis vell. L’assumpte té molla i carnassa 
per als telenotícies. Amb tot, conscients que en aquesta societat del «qui no 
corre, vola», qui no vola, no corre, emprenen un viatge per marjals, rius, urbs 
i muntanyes; si no tenen sala, tenen ales.

Visita guiada. «L’arquitectura talaiòtica a la prehistòria 
de Menorca»
12:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Amb l’ajuda d’un arqueòleg descobrirem com eren l’arquitectura i els ob-
jectes de les cultures que ocuparen el territori balear entre finals del tercer 
mil·lenni i el canvi d’era, des dels dòlmens fins als talaiots.

entrega del Premi del Grup de Danses el forcat
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia 
17:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim. 

14 de JuLiOL, divendres
Concert. tango desde dos orillas
Cicle «L’estiu a La Beneficència» 
Hora: 22:00 h. Lloc: Pati

15 de JuLiOL, dissabte
espectacle artístic del Grupo Matices
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

16 de JuLiOL, diumenge
taller. «Construïm un talaiot» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Coneixerem els sistemes constructius dels nostres avantpassats i intenta-
rem resoldre un gran trencacaps per fer-ne una naveta o un dolmen de suro. 
Tu tries, ¿quin vols construir? 



     
titelles. La meua Blancaneu i altres contes
Teatre Buffo
11:30 h – Valencià. Lloc: pati
Una versió personal i creativa del conte clàssic, inspirada en els germans 
Grimm i on l’envejosa madrastra intentarà aniquilar la puresa i la bellesa 
que encarna Blancaneu. Espectacle representat amb imaginatives titelles 
de fusta reciclada. Es completa amb La bella i la bèstia.

Visita guiada. «L’arquitectura talaiòtica a la prehistòria 
de Menorca»
12:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Amb l’ajuda d’un arqueòleg descobrirem com eren l’arquitectura i els ob-
jectes de les cultures que ocuparen el territori balear entre finals del tercer 
mil·lenni i el canvi d’era, des dels dòlmens fins als talaiots.

21 de JuLiOL, divendres
Concert. alex León Quartet
Cicle «L’estiu a La Beneficència» 
Hora: 22:00 h. Lloc: Pati

22 de JuLiOL, dissabte
Gran nit de Juliol
22:00 Lloc: Centre Museístic La Beneficència
Amb motiu de la Gran Fira de Juliol, el Centre Museístic La Beneficència 
obrirà les portes fins a les dues de la matinada perquè els visitants més 
noctàfils puguen combatre les elevades temperatures amb altes dosis de 
cultura. Entrada lliure. Algunes activitats poden tenir l’aforament limitat.

Concert. Orquest de Baile. Verbena
Cicle «L’estiu a La Beneficència» 
Hora: 22:00 h. Lloc: Pati

23 de JuLiOL, diumenge
taller. «Construïm un talaiot» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Coneixerem els sistemes constructius dels nostres avantpassats i intenta-
rem resoldre un gran trencacaps per fer-ne una naveta o un dolmen de suro. 
Tu tries, ¿quin vols construir? 



     
Contacontes. Clowntamos Clowntigo
Teatro Reforma
11:30 h – Castellà. Lloc: pati
Pupetes i Fideu creen un espectacle interactiu per a contar noves versions 
dels contes tradicionals i coneguts per tots. Des de l’essència del pallasso, 
la creativitat, l’escolta i l’enginy ens transportaran al món màgic dels contes.

Visita guiada. «L’arquitectura talaiòtica a la prehistòria 
de Menorca»
12:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Amb l’ajuda d’un arqueòleg descobrirem com eren l’arquitectura i els ob-
jectes de les cultures que ocuparen el territori balear entre finals del tercer 
mil·lenni i el canvi d’era, des dels dòlmens fins als talaiots.

28 de JuLiOL, divendres
Concert. el Petit de Cal eril
Cicle «L’estiu a La Beneficència» 
Hora: 22:00 h. Lloc: Pati

30 de JuLiOL, diumenge
taller. «Construïm un talaiot» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Coneixerem els sistemes constructius dels nostres avantpassats i intenta-
rem resoldre un gran trencacaps per fer-ne una naveta o un dolmen de suro. 
Tu tries, ¿quin vols construir? 

Contacontes. Contant amb Mim
Rosi Cózar
11:30 h – Valencià. Lloc: pati
¿Quines sorpreses ens portarà aquesta vegada el baül dels contes? D’aquest 
baül tan especial sorgeixen contes, titelles i cançons en què els xiquets i les 
xiquetes participen, donant lloc així a un espectacle fresc i pròxim dirigit al 
públic infantil i familiar.

Visita guiada. «L’arquitectura talaiòtica a la prehistòria 
de Menorca»
12:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Amb l’ajuda d’un arqueòleg descobrirem com eren l’arquitectura i els ob-
jectes de les cultures que ocuparen el territori balear entre finals del tercer 
mil·lenni i el canvi d’era, des dels dòlmens fins als talaiots.



ACTIVITATS
FORA DEL
CENTRE
MUSEÍSTIC
LA 
BENEFICÈNCIA

Dissabte 10 de juny
EtnoExcursió: «HE fEt la ruta DE ponEnt 
DEvErs Mariola. tornar a alfafara. En 
la Mariola DE nou». sErra DE Mariola 
(agrEs-cocEntaina). 
Cicle Actes Exposició Joan Pellicer.
07:30 – 19:00 h. 
Lloc: Serra de Mariola (Agres-Cocentaina)
Excursió en autobús 

tallErs DiDÀctics MusEu DE prEHistÒria
Concertació de grups. De dimarts a divendres, de 10 a 
13 h. Tel.: 963 883 579 / servici.visites@dival.es
Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria.

visitEs guiaDEs MusEu DE prEHistÒria
Concertació de grups, de dimarts a divendres, de 10 a 
13 h. Tel.: 963 883 579 / servici.visites@dival.es
Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria.

BiBliotEca
Oberta a la investigació, aprenentatge i difusió de la 

prehistòria i l’arqueologia. 
Els xiquets i les xiquetes poden consultar el 

fons de llibres infantils, quan hi siguen 
acompanyats per un adult. Horari 
de juny a setembre:  de dilluns a 
divendres, de 8:30 a 14 h.
Lloc: Biblioteca del Museu de 
Prehistòria

ACTIVITATS 
pER A LES 
ESCOLES 
D’ESTIU
EN jULIOL



VISITA
ELS 
jACIMENTS
ARqUEOLògICS

visita Els JaciMEnts arQuEolÒgics
v iBErfEsta olocau 2017
Dissabte i diumenge, 3 i 4 de juny
Visita al jaciment, tallers didàctics, biblioteca infantil, re-
creacions i la fira dels Ibers.
Com tots els anys, quan els nostres ceps reverdegen i el 
blat es fa groc i és a punt per a la collita, ens reunim per a 
recordar i celebrar la unió amb els nostres avantpassat...
Més informació: www.museuprehistoriavalencia.es i www.
olocau.biz 

poBlat DE l’EDat DEl BronZE DE la lloMa 
DE BEtxÍ (patErna)
Durant el mes de juny, el Museu de Prehistòria de València 
ofereix visites guiades al jaciment de l’Edat del Bronze de 
la Lloma de Betxí de Paterna.
Horari: de 10 a 13:30 hores els dies 10 i 24 de juny
Prèvia inscripció per correu-e: visiteslloma@gmail.com 

JaciMEnt DEl puntal DEls llops (olocau)
Organitza: Museu de Prehistòria de València
10:00-14:00h. Visites comentades de dimecres a diumenge 
Prèvia concertació per telèfon: 672 794 404

JaciMEnt DE la BastiDa DE lEs alcussEs 
(MoixEnt)
Organitza: Museu de Prehistòria de València
10:00-14:00h i 18:00 a 20:00h. Visites comentades de 
dimarts a dissabte.
Diumenges i festius, horari de 10 a 14h. Dilluns tancat
Prèvia concertació per telèfon: 687 836 545 / 687 836 717

JaciMEnt DE la cova DE BoloMor 
(tavErnEs DE la vallDigna)
Organitza: Museu de Prehistòria de València / Aj. Tavernes de la Valldigna
Visites guiades organitzades per l’ajuntament. 
Més informació en el telèfon: 962  885  264 / turisme@
tavernes.org.



iTiNeRàNCieS
DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

«RESTES DE VIDA, RESTES DE MORT»

Ajuntament de Yátova,  29 abril-5 juny

«LES DONES EN LA PREHISTÒRIA»

Ajuntament de Montserrat, 22 maig-30 juny

«MALETA DIDÀCTICA NOSALTRES ELS DÉUS»

Centre Formatiu Paterna  (Paterna), 22 maig-16 juny

«FOTOIBERS»

Ajuntament de Yátova,  juliol-agost

DeL Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

«FAIXA ROJA. FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

La Font de la Figuera, 10 de maig a l’11 de juny  

Rafelcofer, 14 de juny al 16 de juliol 

Yátova, 19 de juliol al 10 de setembre 

«FESTES VALENCIANES»

Alpuente, 17 de maig al 18 de juny 

«RITUALS DE FESTA I FOC»

Guadassuar, 12 de maig a l’11 de juny

L’Olleria, 28 de juny al 10 de setembre

«EL MARROC EN EL RECORD»

Centre Penitenciari de Picassent, 6 al 19 de juny 

«VALÈNCIA EN BLANC I NEGRE»

Quartell, 29 d’abril al 2 de juliol

MuViM
«ESTÈTICA REPUBLICANA A VALÈNCIA»

Alboraia. Casa de la Cultura «José Peris Aragó»,  29 de juny al 23 de juliol







Corona, 36. 46003 València. Informació 963 883 565. Horari de visita de dimarts a diumenge de 10 a 20 hores. www.museuvalenciaetnologia.es

10 MAIG
17 SETEMBRE

2017

EXPOSICIÓ
MUSEU VALENCIÀ

D’ETNOLOGIA
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MuViM
Museu VaLenCiÀ De La iL.LustraCiÓ i De La MODernitat

Carrer Quevedo 10    València
MuViM
Museu VaLenCiÀ De La iL.LustraCiÓ i De La MODernitat

Carrer Quevedo 10    València



1 de JunY dijous
Conferència «el lugar de la filosofía en el siglo xxi» 
19:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
Festival de Filosofia Avivament (en el qual col·labora la Institució Alfons el 
Magnànim). Conferència a càrrec del filòsof i sociòleg Antonio Campillo 
(Universitat de Múrcia), autor del llibre Adiós al progreso. Una meditación 
sobre la historia, en el qual introdueix el concepte de variació per a elaborar 
una nova filosofia de la història. Entrada lliure amb aforament limitat.

2 de JunY divendres
Conferència «Populismos del siglo xxi» 
19:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
Festival de Filosofia Avivament (en el qual col·labora la Institució Alfons el 
Magnànim). Conferència impartida per l’historiador de la filosofia i de les 
idees polítiques, conceptes i mentalitats José Luis Villacañas (Universitat 
Complutense de Madrid). Entrada lliure amb aforament limitat. 

3 de JunY dissabte
taller infantil «La ciutat dels teus somnis» 
18:00 h. Lloc: aula didàctica 
Taller d’urbanisme en què els xiquets i les xiquetes dibuixaran la seua ciutat 
ideal a partir del mapa del pare Tosca, tot descobrint com s’organitzava i 
com ha evolucionat la ciutat de València. Grups per ordre d’arribada.

Conferència. 
«La crisi i una crisi en la vida d’una filòsofa» 
19:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
Festival de Filosofia Avivament (en el qual col·labora la Institució Alfons el 
Magnànim). Conferència impartida per la filòsofa Laura Llevadot (Universitat 
de Barcelona), especialista en les filosofies contemporànies de l’alteritat, 
la deconstrucció i les derivacions ètiques del pensament postmetafísic. 
Entrada lliure amb aforament limitat.

Conversa filosòfica. «Cultural-mente. Las humanidades 
en un mundo dominado por la técnica»
20:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
Festival de Filosofia Avivament (en el qual col·labora la Institució Alfons el 
Magnànim). Conversa entre Juan Arnau (Universitat Europea de València) 
i Vicent Martínez (Universitat de València). Modera, Lourdes Valls. Entrada 
lliure amb aforament limitat. 



4 de JunY diumenge
taller per a públic amb diversitat funcional. «La meua 
obra d’art»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
Els participants hi coneixeran diferents corrents pictòrics a través de les 
noves tecnologies i gràcies a la creació de la seua pròpia obra d’art amb 
materials com el cartró i les pintures acríliques. Activitat gratuïta. Places 
limitades. Reserva prèvia en el tel.: 963 883 730.

Concert de silvia Vázquez
12:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
La cantant lírica Silvia Vázquez, acompanyada al piano per Carles Budó, 
oferirà un concert on s’abordarà un variat repertori, centrat en la primera 
part en l’estil belcantista italià i en l’estil romàntic francés en la segona. 
Entrada lliure fins a completar l’aforament. Recollida d’entrades en el punt 
d’informació des d’una hora abans de l’acte. 

5 de JunY dilluns
Curs MuViM Història. Història de les arts plàstiques i 
musicals a través de les èpoques
17:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
Cicle d’història de la música per a majors de 55 anys d’edat, dedicat a la 
música i a les arts plàstiques de l’antiguitat. Només inscrits prèviament.

6 i 7 de JunY dimarts i dimecres
taller per a públic amb diversitat funcional. «La meua 
obra d’art»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Els participants hi coneixeran diferents corrents pictòrics a través de les 
noves tecnologies i gràcies a la creació de la seua pròpia obra d’art amb 
materials com el cartró i les pintures acríliques. Places limitades. Reserva 
prèvia en el tel.: 963 883 730.

8 de JunY dijous
exposició. «València en vinyetes»
19.00 h. Lloc: vestíbul del museu
Il·lustracions, esbossos, revistes, cartells, fotografies, maquetes i escultures 
conformen un repàs per la historieta i la il·lustració valenciana —i també per 
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la trajectòria d’alguns dels seus millors representants— que ens convida a 
passejar i perdre’ns en una urbs que no s’acaba mai.

Conferència. «economía colaborativa: ¿qué hay de nuevo 
y de viejo, de bueno y de malo?»
19:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
La Fundació Hugo Zárate convida el catedràtic en Economia de la Universitat 
de Sevilla i membre del consell científic d’Attac, Juan Torres López, per a 
promoure la reflexió i el debat sobre l’economia col·laborativa. Entrada lliure 
amb aforament limitat. 

9 de JunY divendres
Mostra documental. «els papers d’alfons»
Horari de visites: dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 h, fins al 31 de juliol
Lloc: biblioteca del MuVIM
Amb aquesta mostra i amb motiu del Dia Internacional dels Arxius, la Biblioteca 
del MuVIM vol difondre la personalitat d’aquest intel·lectual valencià que, en una 
època d’obscurantisme, va connectar la cultura valenciana amb els intel·lectuals 
a l’exili i les manifestacions artístiques europees. Entrada lliure. 

10 de JunY dissabte
taller infantil. «València en el còmic»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Prenent com a punt de partida la manera en què la ciutat de València ha estat 
tractada en els còmics, els participants crearan la seua pròpia historieta a 
través de jocs i amb ajuda d’imatges de la ciutat. Activitat gratuïta. El grup 
es conformarà per ordre d’arribada.

Clausura. Mostra La Ploma. 
festival internacional de cinema i cultura per la 
diversitat sexual, de gènere i familiar
19:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
Clausura i entrega de premis cinematogràfics del festival Mostra La Ploma, 
que va nàixer el  2014 com a complement cultural a la celebració de l’Orgull 
LGTB a València. Entrada lliure amb aforament limitat. 

11 de JunY diumenge
taller infantil. «València en el còmic»
11:30 h. Lloc: aula didàctica



Prenent com a punt de partida la manera en què la ciutat de València ha estat 
tractada en els còmics, els participants crearan la seua pròpia historieta a 
través de jocs i amb ajuda d’imatges de la ciutat. El grup es conformarà per 
ordre d’arribada.

12 de JunY dilluns
Curs MuViM Història. «Història de les arts plàstiques i 
musicals a través de les èpoques»
17:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
Cicle d’història de la música per a majors de 55 anys d’edat dedicat a la 
música i a les arts plàstiques de l’antiguitat. Només inscrits prèviament.

13 de JunY dimarts
taller per a públic amb diversitat funcional. «La meua 
obra d’art»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Els participants hi coneixeran diferents corrents pictòrics a través de les 
noves tecnologies i gràcies a la creació de la seua pròpia obra d’art amb 
materials com el cartró i les pintures acríliques. Activitat gratuïta. Places 
limitades. Reserva prèvia en el tel.: 963 883 730.

14 de JunY dimecres
exposició. «Les imatges del poder»
19.00 h. Lloc: sala Alfons Roig
«Les imatges del poder» forma part del programa expositiu «Poder i 
Propaganda», concebut pel museu per a incitar la reflexió al voltant de la 
transformació de les formes del poder, la seua representació simbòlica i 
l’imaginari propagandístic/adoctrinador del qual fan ús amb el llenguatge 
artístic al seu servei.

inauguració de l’exposició «Cartell cubà: 1959-1989. 
Crònica gràfica de la història recent de Cuba»
19.00 h. Lloc: sala Parpalló
A través d’una selecció de vint-i-quatre artistes gràfics cubans, l’exposició 
fa un recorregut per la història recent de l’illa a través de l’abundant i 
heterogènia producció gràfica de l’època. La mostra forma part del programa 
expositiu «Poder i Propaganda».
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15 de JunY dijous
Conferència. «amants del saber, amants del poder? els 
il·lustrats i la política» 
19:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
Conferència relacionada amb el cicle expositiu «Poder i Propaganda». El 
director del MuVIM, Rafael Company, parlarà de les diferents actituds dels 
il·lustrats europeus cap al poder polític que els va ser coetani, incidint 
especialment en els defensors de posicions més morigerades. Entrada 
lliure amb aforament limitat. 

16 de JunY divendres
entrega de premis Margarida Borràs 2017
18.00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
Cerimònia d’entrega dels guardons més importants que atorga el col·lectiu 
Lambda a la trajectòria pública de persones o entitats que han destacat en 
la defensa dels drets de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. Entrada 
lliure amb aforament limitat.

16 i 17 de JunY dissabte i diumenge
taller infantil. «escola del cartell»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
En aquest taller els participants es familiaritzaran amb l’art gràfic 
cubà i faran un cartell que emularà l’estètica cubana, però amb idees i 
reivindicacions actuals. El grup es conformarà per ordre d’arribada.

18 de JunY diumenge
taller infantil. «Bon estiu, pare tosca»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
Coneixes el pare Tosca? Al MuVIM els xiquets i les xiquetes tenen l’oportunitat 
de conéixer el creador del plànol de València del 1704 i comprendre l’horta 
valenciana i el traçat urbà d’una ciutat del segle xviii que, amb prou feines, 
arribava als 45.000 habitants. Grups per ordre d’arribada.

20, 21 i 22 de JunY dimarts, dimecres i dijous
taller intergeneracional. «Cartells de Cuba»
18:00 h. Lloc: aula didàctica



Recorregut plàstic i vivencial on els participants coneixeran la funció del 
cartell gràfic com a constructor quotidià de relats històrics, culturals, 
socials i ideològics. Places limitades. Reserva prèvia en el tel.: 963 883 730.

23 i 24 de JunY divendres i dissabte
taller infantil. «escola del cartell»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
En aquest taller els participants es familiaritzaran amb l’art gràfic 
cubà i faran un cartell que emularà l’estètica cubana, però amb idees i 
reivindicacions actuals. El grup es conformarà per ordre d’arribada.

25 de JunY diumenge
taller infantil. «Bon estiu, pare tosca»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
Coneixes el pare Tosca? Al MuVIM els xiquets i les xiquetes tenen l’oportunitat 
de conéixer el creador del plànol de València del 1704 i comprendre l’horta 
valenciana i el traçat urbà d’una ciutat del segle xviii que, amb prou feines, 
arribava als 45.000 habitants. Grups per ordre d’arribada.

27 i 28 de JunY dimarts i dimecres
taller intergeneracional. «Cartells de Cuba»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Recorregut plàstic i vivencial on els participants coneixeran la funció del 
cartell gràfic com a constructor quotidià de relats històrics, culturals, 
socials i ideològics. Places limitades. Reserva prèvia en el tel.: 963 883 730.

1 de JuLiOL dissabte
taller infantil. «València en el còmic»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Prenent com a punt de partida la manera en què la ciutat de València ha estat 
tractada en els còmics, els participants crearan la seua pròpia historieta a 
través de jocs i amb ajuda d’imatges de la ciutat. Activitat gratuïta. El grup 
es conformarà per ordre d’arribada.

2 de JuLiOL diumenge
taller infantil. «València en el còmic»
11:30 h. Lloc: aula didàctica



Prenent com a punt de partida la manera en què la ciutat de València ha estat 
tractada en els còmics, els participants crearan la seua pròpia historieta a 
través de jocs i amb ajuda d’imatges de la ciutat. Activitat gratuïta. El grup 
es conformarà per ordre d’arribada.

4, 5 i 6  de JuLiOL dimarts, dimecres i dijous
taller infantil. «Laboratori d’art»
11:00 h. Lloc: exteriors del MuVIM
Una instal·lació artística servirà perquè els més menuts creen situacions 
reals i imaginàries jugant amb l’art. Places limitades. Reserva prèvia en el 
tel.: 963 883 730.

7, 8, 10, 11 ,12 i 13 de JuLiOL
Cinema a l’estiu. «L’estiu al cinema»
22:00 h. Lloc: exteriors del MuVIM
Cicle de cinema a l’aire lliure que projectarà pel·lícules on l’estiu és, d’una 
manera o d’una altra, un protagonista més. Perquè l’estiu sempre ha estat 
una època especial, tant en la infància com en la maduresa, on poden passar 
coses excepcionals. Entrada lliure amb aforament limitat. 

11 i 13 de JuLiOL dimarts i dijous
Contacontes. «il·lustríssima il·lustració»
11:00 h. Lloc: exteriors del MuVIM
Contacontes basat en l’exposició permanent del MuVIM «L’aventura 
del pensament», que apropa als més menuts les idees principals de la 
Il·lustració. Entrada lliure. 

22 de JuLiOL dissabte
Gran nit de Juliol
22:00 Lloc: MuVIM
Amb motiu de la Gran Fira de Juliol, el MuVIM obrirà les portes fins a les 
dues de la matinada perquè els visitants més noctàfils puguen combatre les 
elevades temperatures amb altes dosis de cultura. Entrada lliure. Algunes 
activitats poden tenir l’aforament limitat.



CARTELL CUBÀ 1959 – 1989 
Crònica grà�ca de la història recent de Cuba
Del 14 de juny al 15 d’octubre de 2017



CARTELL CUBÀ 1959 – 1989 
Crònica grà�ca de la història recent de Cuba
Del 14 de juny al 15 d’octubre de 2017



9 de juny, al MuVIM

Ciutadanisme. La 
reforma ètica i estètica 

 del capitalisme
Manuel Delgado, Anacleto 

Ferrer, Begoña Serrano

29 de juny, al MuVIM

Sankt Pauli: 
un altre futbol 
és possible?

Carles Viñas, Natxo Parra, 
Xavier Sarrià, Vicent Flor

31 de maig, al Rector Peset

La Mediterrània hui: 
conflictes, refugiats 

i esperances
Antoni Trobat, Roger Palà, 

Lola Bañon, Javier de Lucas

Els 
debats del 
Magnànim



Socialistes d’un país 
imaginat. Una història del 
Partit Socialista del País 
Valencià (1974-1978)

Joan Martí Castelló

Adés & Ara

La inteligencia a sus pies

José Vicente Aleixandre

Papers de Premsa





www.cinemajove.com



 
 
Museu de Prehistòria de València
Museu Valencià d’Etnologia

Ajuntament



Centre MuseístiC La BenefiCènCia
Museu De PreHistÒria De VaLènCia
Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

C/ Corona, 36 - 46003 València. Tel. informació: 963 883 565. 
Botiga-llibreria. Tel. 963 924 746 
www.museuvalenciaetnologia.org     www.museuprehistoriavalencia.es

MuViM
Museu VaLenCiÀ De La iL.LustraCiÓ i La MODernitat

C/ Quevedo, 10 - 46001 València. Tel. informació: 963 883 730
Llibreria Dadá. Tel. 963 515 138
www.muvim.es     informacion.muvim@dival.es

Horari dels Museus
Oberts de dimarts a diumenge, de 10:00 a 20:00h. 

Tarifa
Entrada general: 2 euros
Tarifa reduïda: 1 euro [Grups de 10 o més persones i estudiants acreditats]. 

Entrada gratuïta dissabte, diumenge i festius.
Entrada gratuïta per a discapacitats, jubilats, famílies nombroses, aturats, 
etc. Consulteu detalls en taquilla o en la web de cada museu.

L’entrada única permet l’accés als tres museus: Museu de Prehistòria de 
València, Museu Valencià d’Etnologia i Museu Valencià de la Il.lustració i 
la Modernitat. 

Aquesta programació pot estar subjecta a canvis d’última hora. És reco-
manable consultar la programació actualitzada de cada museu o servei.

Distribució del fullet ACUDIM: acudim@dival.es
Edición disponible también en castellano en: www.dival.es/acudim
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