
 

AGENDA
CULTURAL
DIPUTACIÓ
iMUSEUS
ABRIL-MAIG2021

#30



     

CENTRE MUSEÍSTIC LA BENEFICÈNCIA
Carrer Corona, 36    46003 València

MUSEU DE PREHISTÒRIA
DE VALÈNCIA

MUSEU VALENCIÀ 
D’ETNOLOGIA



     
3 d’ABRIL, dissabte

Visites a la nova sala permanent. 
«Les societats caçadores-recol·lectores»
11:00 h. Lloc: sala permanent del Museu de Prehistòria 
En la nova sala permanent descobrireu algunes curiositats de les societats 
caçadores i recol·lectores de la Prehistòria, a través de la col·lecció de peces 
arqueològiques del Museu. 

Taller demostració. 
«Coneguem les societats del paleolític» 
12:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu de Prehistòria de València
En aquesta sessió vorem de prop les diferents tècniques de talla lítica per a la 
fabricació d’estris i descobrirem com s’encenia el foc amb una demostració 
comentada que ens permetrà conéixer millor les societats prehistòriques 
del paleolític valencià.

4 d’ABRIL, diumenge
Visites a la carta. «Cultura Ibèrica»
11:00 h. 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.

Contacontes. Contes de poble 
Felip Kerverek
11:30 h – Valencià. Lloc: pati
Els pobles tenim una gran quantitat de coses a contar, anècdotes antigues 
i històries mítiques, contalles tenebroses i succeïts recents. Els conten els 
iaios i les iaies als infants, o es conten entre adults al bar o a la cadireta de 
boga les nits d’estiu a la fresca, o es conten entre adolescents al camí del 
cementeri. Això sí, de vegades són històries inversemblants o incorrectes, 
però aptes per a totes les oïdes… qui té curiositat?

Visites guiades. «Descobreix l’Etno»
11:30 i 12:45 h. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visites realitzades per l’equip de conservadors de l’Etno-Museu Valencià 
d’Etnologia a les sales permanents i les exposicions temporals. 

Taller demostració. 
«Coneguem les societats del paleolític» 
12:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu de Prehistòria de València
En aquesta sessió vorem de prop les diferents tècniques de talla lítica per a la 
fabricació d’estris i descobrirem com s’encenia el foc amb una demostració 
comentada que ens permetrà conéixer millor les societats prehistòriques 
del paleolític valencià.



     
Taller familiar. «Per primavera, un verger»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
Els vergers, vergeles o triguicos, són una tradició etnobotànica amb arrels 
molt llunyanes en el temps i, per a donar la benvinguda a la primavera farem 
el nostre verger o triguico, i el farem amb palla i materials reciclats, canyetes 
i papers de colors.

10 d’ABRIL, dissabte
Visites a la nova sala permanent. 
«Les societats caçadores-recol·lectores»
11:00 h. Lloc: sala permanent del Museu de Prehistòria 
En la nova sala permanent descobrireu algunes curiositats de les societats 
caçadores i recol·lectores de la Prehistòria, a través de la col·lecció de peces 
arqueològiques del Museu. 

Taller demostració. 
«Coneguem les societats del paleolític» 
12:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu de Prehistòria de València
En aquesta sessió vorem de prop les diferents tècniques de talla lítica per a la 
fabricació d’estris i descobrirem com s’encenia el foc amb una demostració 
comentada que ens permetrà conéixer millor les societats prehistòriques 
del paleolític valencià.

11 d’ABRIL, diumenge
Visites a la carta. «Mon romà»
11:00 h. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del món romà i amb elles descobrireu algunes curiosi-
tats de les col·leccions del Museu.

Titelles. La terra dels Babaus 
El ball de Sant Vito
11:30 h – Valencià. Lloc: pati
Cansat de sentir-se com un babau, el titella Mingo deixa sa casa i emprén 
un gran viatge. Anirà a una estranya terra on tot es fa sense trellat. Allà 
haurà de resoldre els diversos embolics que s’anirà trobant, i comprendrà 
que emprant la seua astúcia pot viure moltes aventures i fer bons amics. Un 
espectacle de titelles, amb música en directe, didàctic i còmic que reviu la 
tradició i ens torna un poc de la nostra identitat.

Visites guiades. «Descobreix l’Etno»
11:30 i 12:45 h. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visites realitzades per l’equip de conservadors de l’Etno-Museu Valencià 
d’Etnologia a les sales permanents i les exposicions temporals. 



     
Taller demostració. 
«Coneguem les societats del paleolític» 
12:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu de Prehistòria de València
En aquesta sessió vorem de prop les diferents tècniques de talla lítica per a la 
fabricació d’estris i descobrirem com s’encenia el foc amb una demostració 
comentada que ens permetrà conéixer millor les societats prehistòriques 
del paleolític valencià.

Taller familiar. «Per primavera, un verger»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
Els vergers, vergeles o triguicos, són una tradició etnobotànica amb arrels 
molt llunyanes en el temps i, per a donar la benvinguda a la primavera farem 
el nostre verger o triguico, i el farem amb palla i materials reciclats, canyetes 
i papers de colors.

Concert. Quartet 
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

17 d’ABRIL, dissabte
Visites a la nova sala permanent. 
«Les societats caçadores-recol·lectores»
11:00 h. Lloc: sala permanent del Museu de Prehistòria 
En la nova sala permanent descobrireu algunes curiositats de les societats 
caçadores i recol·lectores de la Prehistòria, a través de la col·lecció de peces 
arqueològiques del Museu. 

Taller demostració. 
«Coneguem les societats del paleolític» 
12:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu de Prehistòria de València
En aquesta sessió vorem de prop les diferents tècniques de talla lítica per a la 
fabricació d’estris i descobrirem com s’encenia el foc amb una demostració 
comentada que ens permetrà conéixer millor les societats prehistòriques 
del paleolític valencià.

Concert. Grup de danses La Senyera
Programa Llavors de la terra
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

18 d’ABRIL, diumenge
Visites a la carta. «Història dels diners»
11:00 h. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 



     
Triareu quatre peces de la col·lecció de numismàtica del Museu i amb elles 
descobrireu algunes curiositats d’aquests diners.

Teatre Infantil. Nanets Band Rock 
Rosana Mira Proyectos Teatrales
11:30 h – Valencià. Lloc: pati
Nanets Band Rock és una banda super divertida de rock en valencià 
per a xiquets i xiquetes. En aquest espectacle es combinen cançons 
amb temàtiques del món de la infància i els valors endolcits amb temes 
d’actualitat. Tot en una posada en escena amb músics tocant en directe, es 
complementa amb diversos esquetxos teatrals interpretats per la pallassa 
Pupetes, que interactua amb la cantant, i fan participar els xiquets i xiquetes. 
Amb aquesta banda, i temes dels anys cinquanta i seixanta, gaudiran tant 
xiquets i xiquetes com grandets, sense parar de ballar i de riure.

Visites guiades. «Descobreix l’Etno»
11:30 i 12:45 h. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visites realitzades per l’equip de conservadors de l’Etno-Museu Valencià 
d’Etnologia a les sales permanents i les exposicions temporals. 

Taller demostració. 
«Coneguem les societats del paleolític» 
12:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu de Prehistòria de València
En aquesta sessió vorem de prop les diferents tècniques de talla lítica per a la 
fabricació d’estris i descobrirem com s’encenia el foc amb una demostració 
comentada que ens permetrà conéixer millor les societats prehistòriques 
del paleolític valencià.

Taller familiar. «Per primavera, un verger»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
Els vergers, vergeles o triguicos, són una tradició etnobotànica amb arrels 
molt llunyanes en el temps i, per a donar la benvinguda a la primavera farem 
el nostre verger o triguico, i el farem amb palla i materials reciclats, canyetes 
i papers de colors.

21 d’ABRIL, dimecres
Obertura d’exposició. 
«En cartell. Museu de Prehistòria 1983-2020»
Lloc: pati i sala I del Museu de Prehistòria de València
El Museu de Prehistòria de València recull en aquesta exposició la història 
gràfica de les seues exposicions i activitats a través del disseny dels seus 
cartells al llarg dels últims quasi quaranta anys.
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22 d’ABRIL, dijous

Presentació del llibre Escenarios para la exposición tem-
poral, de Maite Ibáñez.
19:00 h. Lloc: pati. Organitza: Institució Alfons el Magnànim
Ponents: Vicent Flor, Isabel Tejeda i Maite Ibáñez.

23 d’ABRIL, divendres
Dia internacional de llibre: passallibres
Lloc: Biblioteca del Museu de Prehistòria 
El Museu de Prehistòria de València commemora el Dia Internacional del 
Llibre compartint, amb altres biblioteques de museus espanyoles, un 
«alliberament massiu de llibres» o passallibres (bookcrossing) per diferents 
ciutats espanyoles el dia 23 d’abril.

Jornada divulgativa: “El patrimoni musical valencià: una 
aproximació multidisciplinar.”
09:15 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim 

24 d’ABRIL, dissabte
Visites a la nova sala permanent. 
«Les societats caçadores-recol·lectores»
11:00 h. Lloc: sala permanent del Museu de Prehistòria 
En la nova sala permanent descobrireu algunes curiositats de les societats 
caçadores i recol·lectores de la Prehistòria, a través de la col·lecció de peces 
arqueològiques del Museu. 

Taller demostració. 
«Coneguem les societats del paleolític» 
12:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu de Prehistòria de València
En aquesta sessió vorem de prop les diferents tècniques de talla lítica per a la 
fabricació d’estris i descobrirem com s’encenia el foc amb una demostració 
comentada que ens permetrà conéixer millor les societats prehistòriques 
del paleolític valencià.

25 d’ABRIL, diumenge
Concert. Federació Puls i pua CV
De 10:00 a 14:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

Visites a la carta. «Societats prehistòriques»
11:00 h. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 



     
Triareu quatre peces del paleolític a l’edat del bronze i amb elles descobrireu 
algunes curiositats de les col·leccions del Museu.

Recital de poesia. Melodemodomies 
Un cant a la terra
11:30 h – Valencià. Lloc: pati
És un recital en el qual la poesia i la música es conjuguen de manera íntima 
per a relatarnos el món i la cultura dels pobles valencians des de l’ampla cons-
ciència i la mirada atenta del gran poeta universal de Burjassot: Vicent Andrés 
Estellés i, en aquest cas, amb la versió per a la infantesa i/o el públic familiar.

Visites guiades. «Descobreix l’Etno»
11:30 i 12:45 h. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visites realitzades per l’equip de conservadors de l’Etno-Museu Valencià 
d’Etnologia a les sales permanents i les exposicions temporals. 

Taller demostració. 
«Coneguem les societats del paleolític» 
12:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu de Prehistòria de València
En aquesta sessió vorem de prop les diferents tècniques de talla lítica per a la 
fabricació d’estris i descobrirem com s’encenia el foc amb una demostració 
comentada que ens permetrà conéixer millor les societats prehistòriques 
del paleolític valencià.

Taller familiar. «Fabricant instruments musicals»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
Vols convertir-te en un músic i crear el teu instrument? Et convidem a 
desenvolupar la creativitat, construint un instrument musical amb els materials 
que podem trobar a casa, i també a augmentar l’estima per la música.

MAIG 
Obertura d’exposició. «La Prehistòria i la Mar»
Lloc: sala I del Museu de Prehistòria de València
Dins la sèrie Tresors del Museu de Prehistòria, el Museu presenta aquesta 
mostra que permet reflexionar al voltant de les relacions i els aprofitaments 
dels recursos marins per part de les societats prehistòriques del passat a 
partir de les restes materials i de fauna marina de les nostres col·leccions.

2 de MAIG, diumenge
Visites a la carta. «Cultura Ibèrica»
11:00 h. 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.
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Contacontes. Contes i històries sobre la nostra cultura 
Anna Ballester
11:30 h – Valencià. Lloc: pati
Relats tradicionals de la nostra terra, els que es contaven davant la llar 
a l’hivern o a boqueta nit a l’estiu... Fantasia i realitat barrejades: dracs, 
gegant, ogres, encanteris, animals, bruixes..., per a riure i divertir-se. Una 
estoneta per a gaudir recordant les històries que vam escoltar i conéixer les 
que estaven i no ens van contar, perquè no queden en l’oblit.

Visites guiades. «Descobreix l’Etno»
11:30 i 12:45 h. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visites realitzades per l’equip de conservadors de l’Etno-Museu Valencià 
d’Etnologia a les sales permanents i les exposicions temporals. 

Taller demostració. 
«Coneguem les societats del paleolític» 
12:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu de Prehistòria de València
En aquesta sessió vorem de prop les diferents tècniques de talla lítica per a la 
fabricació d’estris i descobrirem com s’encenia el foc amb una demostració 
comentada que ens permetrà conéixer millor les societats prehistòriques 
del paleolític valencià.

Taller familiar. «Fabricant instruments musicals»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
Vols convertir-te en un músic i crear el teu instrument? Et convidem a 
desenvolupar la creativitat, construint un instrument musical amb els 
materials que podem trobar a casa, i també a augmentar l’estima per la 
música.

6 de MAIG, dijous
Presentació del llibre Isabel-Clara Simó, de Jordi Tormo.
19:00 h. Lloc: pati. Organitza: Institució Alfons el Magnànim
Ponents: M. Josep Amigó, Joan Carles Girbés, Núria Cadenes i Jordi Tormo.

7 de MAIG, divendres
Concert. Construint futur: Joves promeses del CSMV 
Programa Música en construcció 
19:00  h. Lloc: sala Alfons el Magnànim



     

8 de MAIG, dissabte
Visites a la nova sala permanent. «Les societats caçado-
res-recol·lectores»
11:00 h. Lloc: sala permanent del Museu de Prehistòria 
En la nova sala permanent descobrireu algunes curiositats de les societats 
caçadores i recol·lectores de la Prehistòria, a través de la col·lecció de peces 
arqueològiques del Museu. 

Taller demostració. 
«Coneguem les societats del paleolític» 
12:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu de Prehistòria de València
En aquesta sessió vorem de prop les diferents tècniques de talla lítica per a la 
fabricació d’estris i descobrirem com s’encenia el foc amb una demostració 
comentada que ens permetrà conéixer millor les societats prehistòriques 
del paleolític valencià.

Concert. Grup de balls populars Les Folies de Carcaixent
Programa Llavors de la terra
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

9 de MAIG, diumenge
Visites a la carta. «Mon romà»
11:00 h. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del món romà i amb elles descobrireu algunes curiosi-
tats de les col·leccions del Museu.

Teatre Infantil. El pirata barba... 
Xarop Teatre
11:30 h – Valencià. Lloc: pati
Des de fa molt de temps el senyor de Mirabet i el Pirata Barba estan 
enfrontats pel mapa d’un suposat tresor. Dediquen els seus dies a perseguir-
se i fer-se la vida impossible, fins que s’adonen d’una sorprenent realitat 
que han de descobrir... A les illes Columbretes es revelarà aquest secret i 
descobriran el veritable tresor.

Visites guiades. «Descobreix l’Etno»
11:30 i 12:45 h. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visites realitzades per l’equip de conservadors de l’Etno-Museu Valencià 
d’Etnologia a les sales permanents i les exposicions temporals. 



     
Taller demostració. 
«Coneguem les societats del paleolític» 
12:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu de Prehistòria de València
En aquesta sessió vorem de prop les diferents tècniques de talla lítica per a la 
fabricació d’estris i descobrirem com s’encenia el foc amb una demostració 
comentada que ens permetrà conéixer millor les societats prehistòriques 
del paleolític valencià.

Taller familiar. «Fabricant instruments musicals»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
Vols convertir-te en un músic i crear el teu instrument? Et convidem a 
desenvolupar la creativitat, construint un instrument musical amb els 
materials que podem trobar a casa, i també a augmentar l’estima per la 
música.

15 de MAIG, dissabte
Visites a la nova sala permanent. 
«Les societats caçadores-recol·lectores»
11:00 h. Lloc: sala permanent del Museu de Prehistòria 
En la nova sala permanent descobrireu algunes curiositats de les societats 
caçadores i recol·lectores de la Prehistòria, a través de la col·lecció de peces 
arqueològiques del Museu. 

Taller. «Coneguem l’art del paleolític» 
12:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu de Prehistòria de València
En aquest taller aprendrem com era l’art de les societats del paleolític. 
Des de l’art rupestre en les coves, fins a la decoració en os o el gravat en 
les plaquetes de pedra. Practicarem les tècniques que els homo sapiens 
empraven fa més de 30.000 anys per a representar les seues creences i el 
món que els envoltava.

Nit europea dels museus
22:00 - 1:00 h. Lloc: Museu de Prehistòria de València
Visites dramatitzades, tallers i animacions. Activitats especials a les 
instal·lacions del centre al voltant de les exposicions, per a celebrar la Nit 
Europea dels Museus.

16 de MAIG, diumenge
Visites a la carta. «Història dels diners»
11:00 h. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 



     
Triareu quatre peces de la col·lecció de numismàtica del Museu i amb elles 
descobrireu algunes curiositats d’aquests diners.

Titelles. El circo Malvarrosa 
Teatro de marionetas La Estrella
11:30 h – En castellano. Lloc: pati
Un grup de personatges estrafolaris troben el seu lloc al món dins del circ 
Malvarrosa. Es tracta d’una recreació poètica i marianonetística dels xicotets 
circs familiars que antany recorrien Europa. El pallasso Coscorrito, el nan 
Copodimonti, Coloso Cartoni i Signorina Paperina, Aristides Manobianca, 
Mauricio i Martinica, Doña Rosa Picor i el Marqués de Malva, componen entre 
tots un circ estrany i sorprenent que farà les delícies de grans i menuts. 

Visites guiades. «Descobreix l’Etno»
11:30 i 12:45 h. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visites realitzades per l’equip de conservadors de l’Etno-Museu Valencià 
d’Etnologia a les sales permanents i les exposicions temporals. 

Taller. «Coneguem l’art del paleolític» 
12:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu de Prehistòria de València
En aquest taller aprendrem com era l’art de les societats del paleolític. 
Des de l’art rupestre en les coves, fins a la decoració en os o el gravat en 
les plaquetes de pedra. Practicarem les tècniques que els homo sapiens 
empraven fa més de 30.000 anys per a representar les seues creences i el 
món que els envoltava.

Taller familiar. «Fabricant instruments musicals»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
Vols convertir-te en un músic i crear el teu instrument? Et convidem a 
desenvolupar la creativitat, construint un instrument musical amb els 
materials que podem trobar a casa, i també a augmentar l’estima per la 
música.

Concert. Quartet 
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

18 de MAIG, dimarts
Dia internacional dels Museus

«El futuro de los museus: recuperar y reimaginar» 
10:00–19:00 h. Lloc: Museu de Prehistòria de València
Visites guiades i tallers per a celebrar el Dia Internacional dels Museus. 



     
21 de MAIG, divendres

Concert. Quartet DAMA. Vetllada argentina. 
Programa Música en construcció 
19:00  h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

22 de MAIG, dissabte
Visites a la nova sala permanent. 
«Les societats caçadores-recol·lectores»
11:00 h. Lloc: sala permanent del Museu de Prehistòria 
En la nova sala permanent descobrireu algunes curiositats de les societats 
caçadores i recol·lectores de la Prehistòria, a través de la col·lecció de peces 
arqueològiques del Museu. 

Taller. «Coneguem l’art del paleolític» 
12:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu de Prehistòria de València
En aquest taller aprendrem com era l’art de les societats del paleolític. 
Des de l’art rupestre en les coves, fins a la decoració en os o el gravat en 
les plaquetes de pedra. Practicarem les tècniques que els homo sapiens 
empraven fa més de 30.000 anys per a representar les seues creences i el 
món que els envoltava.

Concert didàctic. 
Grup educatiu Tempo Primo: Fulles que balles! 
Programa Música en construcció 
17:30  h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

23 de MAIG, diumenge
Visites a la carta. «Societats prehistòriques»
11:00 h. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del paleolític a l’edat del bronze i amb elles descobrireu 
algunes curiositats de les col·leccions del Museu.

Teatre Infantil. El bicicliste de la Costera 
Marcos Chafer
11:30 h – Valencià. Lloc: pati
Anant amb moto eres un motorista per la qual cosa, si vas amb bici, eres un 
biciclista. L’avi de Marcos va ser un home de la Costera que tenia molta afició 
a la bicicleta, feia carreres i tot, i es va fer famós i, partir d’aquest, risses i més 
risses, un humor molt casolà, de tu a tu, des de la mirada d’aquella comarca. 
Jo sóc de poble... i què?, ara t’ho explicaré..., no et deixaré indiferent, sigues 
d’on sigues, desitjaràs tornar a veure’m.



     
Visites guiades. «Descobreix l’Etno»
11:30 i 12:45 h. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visites realitzades per l’equip de conservadors de l’Etno-Museu Valencià 
d’Etnologia a les sales permanents i les exposicions temporals. 

Taller. «Coneguem l’art del paleolític» 
12:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu de Prehistòria de València
En aquest taller aprendrem com era l’art de les societats del paleolític. 
Des de l’art rupestre en les coves, fins a la decoració en os o el gravat en 
les plaquetes de pedra. Practicarem les tècniques que els homo sapiens 
empraven fa més de 30.000 anys per a representar les seues creences i el 
món que els envoltava.

Taller familiar. «Castanyoles gegants»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
Els nanos són uns personatges de molta tradició en la celebració del Corpus, 
que interpreten una dansa en la qual utilitzen unes castanyoles enormes 
i nosaltres, amb cartó i elements reciclats, construirem unes castanyoles 
gegants amb les quals interpretarem el so característic de la dansa dels 
nanos. 

27 de MAIG, dijous
Etnomusic 2021. Festival de música folk i del món
Gaizca Project. 
Música de tradició popular i folk de Galícia, Euskadi i Catalunya.  
20:15 h. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia

29 de MAIG, dissabte
Visites a la nova sala permanent. 
«Les societats caçadores-recol·lectores»
11:00 h. Lloc: sala permanent del Museu de Prehistòria 
En la nova sala permanent descobrireu algunes curiositats de les societats 
caçadores i recol·lectores de la Prehistòria, a través de la col·lecció de peces 
arqueològiques del Museu. 

Taller. «Coneguem l’art del paleolític» 
12:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu de Prehistòria de València
En aquest taller aprendrem com era l’art de les societats del paleolític. 
Des de l’art rupestre en les coves, fins a la decoració en os o el gravat en 
les plaquetes de pedra. Practicarem les tècniques que els homo sapiens 
empraven fa més de 30.000 anys per a representar les seues creences i el 
món que els envoltava.



     

Concert didàctic. 
Grup educatiu Tempo Primo: Fulles que balles! 
Programa Música en construcció 
17:30  h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

30 de MAIG, diumenge
Visites a la carta. «Cultura Ibèrica»
11:00 h. 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.

Teatre Infantil. Els Garcia & Cía. La família s’amplia
La Pop, Petita Orquestra Peiotaire
11:30 h – Valencià. Lloc: pati
Els agronautes de La POP, Petita Orquestra Peiotaire, tornen a la càrrega 
amb aquest espectacle on escenifiquen les cançons incloses en el disc vol. 
2. Una col·lecció de cançons on evidencien de nou el potencial de la tradició 
musical d’ací i de més enllà. Un espectacle que combina música, teatre i 
humor amb una posada en escena d’ànima circense i colorista.

Visites guiades. «Descobreix l’Etno»
11:30 i 12:45 h. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visites realitzades per l’equip de conservadors de l’Etno-Museu Valencià 
d’Etnologia a les sales permanents i les exposicions temporals. 

Taller. «Coneguem l’art del paleolític» 
12:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu de Prehistòria de València
En aquest taller aprendrem com era l’art de les societats del paleolític. 
Des de l’art rupestre en les coves, fins a la decoració en os o el gravat en 
les plaquetes de pedra. Practicarem les tècniques que els homo sapiens 
empraven fa més de 30.000 anys per a representar les seues creences i el 
món que els envoltava.

Taller familiar. «Castanyoles gegants»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
Els nanos són uns personatges de molta tradició en la celebració del Corpus, 
que interpreten una dansa en la qual utilitzen unes castanyoles enormes 
i nosaltres, amb cartó i elements reciclats, construirem unes castanyoles 
gegants amb les quals interpretarem el so característic de la dansa dels 
nanos. 



DEL MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA

«LES DONES EN LA PREHISTÒRIA»

Paleomágina. Centro de investigaciones prehistóricas de Sierra Mágina 

Bedmar (Jaén). De l’1/10 al 20/04/21

DE L’ETNO. MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA

«JARQUE. LA CÀMERA I LA VIDA». Alcoi. Del 06/05 al 05/07/21. 

iTiNeRàNCieS

ACTIVITATS FORA DEL
CENTRE MUSEÍSTIC LA BENEFICÈNCIA
Dissabte, 24 d’abril, 19:15h
Presentació llibre Nit fidel i virtuosa, de Louise Glück.
Ponents: Vicent Berenguer i Josep Martínez.
Lloc:  Plaça del Llibre d’Alacant. Alacant.
Organitza: Institució Alfons el Magnànim

Dimecres, 28 d’abril, 19:30 h.
Presentació llibre Enric Valor. Memòries, de Joan Borja.
Ponents: M. Josep Amigó, Abel Guarinos i Joan Borja.
Lloc:  Teatre Arniches, Av. Aguilera, 1. Alacant

Divendres, 30 d’abril,.
Presentació llibre Panses a l’ombria del Benicadell, de Carlos V. Fuster 
Montagud.
Ponents: M. Josep Amigó i Carlos V. Fuster Montagud.
Lloc:  Montitxelvo 



DEL MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA

«LES DONES EN LA PREHISTÒRIA»

Paleomágina. Centro de investigaciones prehistóricas de Sierra Mágina 

Bedmar (Jaén). De l’1/10 al 20/04/21

DE L’ETNO. MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA

«JARQUE. LA CÀMERA I LA VIDA». Alcoi. Del 06/05 al 05/07/21. 

Diumenges
de teatre per
a la xicalla

Diumenge, 4 d’abril. 11:30h.
Contes de poble.
Felip Kervarec, contacontes.

Diumenge, 11 d’abril. 11:30h
La terra dels babaus
El Ball del Sambito.

Diumenge, 18 d’abril. 11:30h.
Nanets band rock.
Rosana Mira Proyectos Teatrales.

Diumenge, 2 de maig. 11:30h.
Contes i històries sobre la nostra cultura.
Anna Ballester, contacontes.

Diumenge, 9 de maig. 11:30h.
El pirata barba.
Xarop Teatre.

Diumenge, 16 de maig, 11:30h.
El circo Malvarrosa.
Titelles.

Diumenge, 23 de maig. 11:30h.
El biciclista de la Costera.
Marcos Chafer. Monòleg còmic.

Diumenge, 30 de maig. 11:30h.
Els Garcia & cia. La familia s’amplia.
La Pop, petita orquestra Peiotaire



Dissabte, 17 d’abril. 19:00h.
Grup de danses La Senyera

Dissabte, 8 de maig. 19:00h.
Grup de balls populars Les Folies de 
Carcaixent



Conservatori
Superior de Música
Joaquín Rodrigo
de València

Divendres, 7 de maig. 19:00h.
Construint futur: 
Joves promeses de la CSMV.

Divendres, 21 de maig. 19:00h.
Quartet DAMA. 
Vetllada argentina.

Dissabte, 22 de maig. 17:30h.
Concert didàctic. 
Grup educatiu Tempo Primo: 
Fulles que balles!

Dissabte, 29 de maig. 17:30h.
Concert didàctic. 
Grup educatiu Tempo Primo: 
Fulles que balles!
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C/ Corona, 36. 46003
Dimarts a diumenge, de 10 a 20 h
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VISITA ELS JACIMENTS ARQUEOLÒGICS
VISITES COMENTADES ALS JACIMENTS ARQUEOLÒGICS.
Gratuïtes prèvia concertació.

VISITES AL JACIMENT DE LA LLOMA DE BETXÍ (PATERNA)
Jornades de portes obertes els dissabtes 10 i 24 d’abril, 8 i 22 de maig i 5 i 19 
de juny. 
De 10:00 h a 13:30 h 
Lloc: Lloma de Betxí (poblat de l’edat del bronze). Punt de trobada: estació de metro 
La Canyada. 
Visita comentada al jaciment de l’edat del bronze de la Lloma de Betxí, amb 
inscripció prèvia per correu electrònic en visiteslloma@gmail.com 

VISITA AL JACIMENT DE PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
Jornades virtuals Iberfesta d’Olocau, els dies 12 i 13 de juny
Organitza: Museu de Prehistòria de València – Ajuntament d’Olocau
9:30-14h. Visites comentades de dimecres a diumenge 
Prèvia concertació per telèfon en: 672 794 404 / puntal.llops@olocau.es.

VISITA AL JACIMENT DE LA BASTIDA DE LES ALCUSSES (MOIXENT)
Organitza: Museu de Prehistòria de València
10:30-14:00h i de 16:00 a 18:00h. Visites comentades de dimarts a dissabte.
Diumenges i festius, horari de 10:30 a 14h
Prèvia concertació per telèfon en: 687 836 545 / 687 836 717

VISITA AL JACIMENT DE LA COVA DEL BOLOMOR 
(TAVERNES DE LA VALLDIGNA)
Organitza: Museu de Prehistòria de València / Ajuntament de Tavernes de la Valldigna
Més informació en: Tel.: 645 977 022 / 962 885 264 / visitas@bolomor.com

Ruta dels Ibers València
VISITA EL JACIMENT DE KELIN (CAUDETE DE LAS FUENTES)
Lloc: Jaciment de Kelin (poblat iber). Caudete de las Fuentes 
Concertació prèvia: conocekelin@gmail.com / Tel. 962 319 002

VISITA EL JACIMENT D’EL MOLÓN DE CAMPORROBLES
Lloc: Jaciment ibèric d’El Molón. Camporrobles
Informació i reserves: 637 593 568 i 962 181 006 / camporrobles.ayuntamiento@cv.gva.es

El Museu compta amb un protocol de prevenció sobre el COVID-19, per favor informa’t abans de fer la visita. 

Més informació en Museu de Prehistòria de València.  
Carrer Corona, 36 – T. 963 883 565 / sip@dival.es
www.museuprehistoriavalencia.es. Segueix-nos en:



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 d’ABRIL, dijous
Conferència en línia Fragments. 
Lúa Ribeiro «Subida al Cielo y otras historias»
19:00 h. Lloc: reproducció en temps real
Conferència reproduïda en temps real (streaming) de la fotògrafa Lúa Ribeira 
(A Corunya, 1986) en la qual reflexionarà sobre la posició i el paper del 
fotògraf en la producció de sèries fotogràfiques de gran importància social. 
No és necessària la inscripció. Accés a la conferència a través del web i les 
xarxes socials de Fragments, via enllaç.

3 d’ABRIL, dissabte
Visita guiada. «Berlanga. Una història de cine»
12:30 i 18:30 h. Lloc: sala Baixa
Visites guiades a l’exposició dedicada al cineasta valencià Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una història de cine». Activitat gratuïta, però places 
molt limitades per la Covid-19 (màxim 10 persones). Només amb reserva 
prèvia telefonant al 963 883 730.

Taller infantil. «Fem cine!»
18:00 h. Lloc: aula de didàctica
El taller introduirà els més menuts en el món del cinema i els familiaritzà 
amb tots els secrets que s’amaguen darrere d’una pel·lícula: crearan el 
cartell de la seua pel·lícula, faran un guió il·lustrat, imaginaran el cinema 
en blanc i negre o construiran la cadira de director. Places molt limitades. 
Només amb reserva prèvia telefonant al 963 883 730.

4 d’ABRIL, diumenge
Visita guiada. «Berlanga. Una història de cine»
11:30 i 13:00 h. Lloc: sala Baixa
Visites guiades a l’exposició dedicada al cineasta valencià Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una història de cine». Places molt limitades per la 
Covid-19 (màxim 10 persones). Només amb reserva prèvia telefonant al 
963 883 730.

Espectacle musical. Mary Poppins
11:30 h. Lloc: sala d’actes
Espectacle musical per als més menuts, basat en l’obra immortal de 
l’escriptora P. L. Travers. Activitat gratuïta, però aforament molt limitat per 
les restriccions de la Covid-19. Les entrades començaran a repartir-se una 
hora abans de l’inici del concert. Es recomana arreplegar el tiquet amb 
suficient antelació perquè, atesa la nova normativa sanitària, sense entrada 
no es podrà accedir al concert.



Visita guiada a la maqueta. «La València del pecat»
12:30 h. Lloc: vestíbul del museu
Visita guiada a la maqueta en la qual coneixerem els aspectes més 
transgressors que amagava, i encara amaga, la ciutat de València. Places 
molt limitades. Només amb reserva prèvia telefonant al 963 883 730.

 

8 d’ABRIL, dijous
Conferència en línia Fragments. 
Cristina de Middel «Vida y milagros».
19:00 h. Lloc: reproducció en temps real
La conferència proposa a l’espectador un viatge en primera persona per la 
producció de la fotògrafa alacantina Cristina de Middel. L’autora abordarà la 
seua producció des dels primers passos com a estudiant a València, passant 
pels deu anys d’experiència com a fotoperiodista i la seua decisió d’allunyar-
se de la mirada tradicional, fins a la seua incorporació a l’agència Magnum, 
de la qual forma part des del 2017. No és necessària la inscripció. Accés a 
la conferència a través del web i les xarxes socials de Fragments, via enllaç.

10 d’ABRIL, dissabte
Visita guiada. «Berlanga. Una història de cine»
12:30 i 18:30 h. Lloc: sala Baixa
Visites guiades a l’exposició dedicada al cineasta valencià Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una història de cine». Places molt limitades per la 
Covid-19 (màxim 10 persones). Només amb reserva prèvia telefonant al 
963 883 730.

Taller infantil. «El canvi climàtic és açò»
18:00 h. Lloc: aula de didàctica
El taller explicarà als més menuts el canvi climàtic que pateix el nostre 
planeta amb imatges al·lusives, sobre les quals podran fer els seus 
comentaris per a després realitzar una maqueta en la qual posaran en 
pràctica «les tres erres»: reduir, reutilitzar i reciclar. Places molt limitades. 
Només amb reserva prèvia telefonant al 963 883 730.

11 d’ABRIL, diumenge
Visita guiada. «Berlanga. Una història de cine»
11:30 i 13:00 h. Lloc: sala Baixa
Visites guiades a l’exposició dedicada al cineasta valencià Luis García Berlanga, 
«Berlanga. Una història de cine». Places molt limitades per la Covid-19 
(màxim 10 persones). Només amb reserva prèvia telefonant al 963 883 730.



Contacontes. La història interminable
11:30 h. Lloc: vestíbul del museu
Contacontes amb titelles, basat en l’obra de Michael Ende. Places molt 
limitades. Només amb reserva prèvia telefonant al 963 883 730.

Visita guiada a la maqueta. «València, has canviat!»
12:30 h. Lloc: vestíbul del museu
Visita guiada a la maqueta en la qual coneixerem els canvis que ha patit la 
ciutat de València des que el pare Tosca dibuixara el seu plànol a principi del 
segle XVIII. Places molt limitades. Només amb reserva prèvia telefonant al 
963 883 730.

14 d’ABRIL dimecres
Conferència Fragments. 
Juan de la Cruz Megías «Trovadores contemporáneos»
19:00 h. Lloc: sala d’actes 
En la conferència, el fotògraf murcià parlarà sobre moltes coses: de com va 
passar d’aficionat a professional fent fotografia útil i per a tots els públics, de 
les NBC (noces, batejos i comunions), de les tres B (bo, bonic i barat), dels 
tres tipus de clients, de la soledat del fotògraf, de com comprar la llibertat 
de fotografiar o de les virtuts i inconvenients de rebre un premi, entre moltes 
altres coses. Entrada lliure, però aforament limitat (60 seients). Les entrades 
es podran arreplegar al Punt d’Informació del vestíbul del museu a partir 
d’una hora abans de l’inici de la conferència.

17 d’ABRIL, dissabte
Visita guiada. «Berlanga. Una història de cine»
12:30 i 18:30 h. Lloc: sala Baixa
Visites guiades a l’exposició dedicada al cineasta valencià Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una història de cine». Places molt limitades per la 
Covid-19 (màxim 10 persones). Només amb reserva prèvia telefonant al 
963 883 730.

Taller infantil. «Fem cine!»
18:00 h. Lloc: aula de didàctica
El taller introduirà els més menuts en el món del cinema i els familiaritzarà 
amb tots els secrets que s’amaguen darrere d’una pel·lícula: crearan el 
cartell de la seua pel·lícula, faran un guió il·lustrat, imaginaran el cinema 
en blanc i negre o construiran la cadira de director. Places molt limitades. 
Només amb reserva prèvia telefonant al 963 883 730.



18 d’ABRIL, diumenge
Visita guiada. «Berlanga. Una història de cine»
11:30 i 13:00 h. Lloc: sala Baixa
Visites guiades a l’exposició dedicada al cineasta valencià Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una història de cine». Places molt limitades (màxim 
10 persones). Només amb reserva prèvia telefonant al 963 883 730.

Contacontes. El petit  príncep
11:30 h. Lloc: vestíbul del museu
Contacontes amb titelles, basat en l’obra d’Antoine de Saint-Exupéry. Places 
molt limitades. Només amb reserva prèvia telefonant al 963 883 730.

Visita guiada a la maqueta. «La València del pecat»
12:30 h. Lloc: vestíbul del museu
Visita guiada a la maqueta en la qual coneixerem els aspectes més 
transgressors que amagava, i encara amaga, la ciutat de València. Places 
molt limitades. Només amb reserva prèvia telefonant al 963 883 730.

21 d’ABRIL, dimecres
Conferència Fragments. 
Carlos Aguilera «Especialitat en tapes variades»
19:00 h. Lloc: sala d’actes
Conferència sobre les festes, la fotografia, el picant, els pasdobles i les 
cotxeres. El 2015, la cosina del fotògraf alacantí va estar elegida reina de 
les festes del poble i Carlos Aguilera va començar a fotografiar les festes 
d’aquell any per proximitat i interés familiar. Els anys següents, aquesta 
fixació va evolucionar i va ser l’origen d’Educandos de Benejúzar, el treball 
que va desenvolupar gràcies a la III Beca Fragments. Aforament limitat (60 
seients). Les entrades es podran arreplegar al Punt d’Informació del vestíbul 
del museu a partir d’una hora abans de l’inici de la conferència.

24 d’ABRIL, dissabte
Visita guiada. «Berlanga. Una història de cine»
12:30 i 18:30 h. Lloc: sala Baixa
Visites guiades a l’exposició dedicada al cineasta valencià Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una història de cine». Places molt limitades (màxim 
10 persones). Només amb reserva prèvia telefonant al 963 883 730.

Taller infantil. «El canvi climàtic és açò»
18:00 h. Lloc: aula de didàctica
El taller explicarà als més menuts el canvi climàtic que pateix el nostre 
planeta amb imatges al·lusives, sobre les quals podran fer els seus 



comentaris per a després realitzar una maqueta en la qual posaran en 
pràctica «les tres erres»: reduir, reutilitzar i reciclar. Places molt limitades. 
Només amb reserva prèvia telefonant al 963 883 730).

Visita guiada a la maqueta. «València, has canviat!»
18:30 h. Lloc: vestíbul del museu
Visita guiada a la maqueta en la qual coneixerem els canvis que ha patit la 
ciutat de València des que el pare Tosca dibuixara el seu plànol a principi del 
segle XVIII. Places molt limitades. Només amb reserva prèvia telefonant al 
963 883 730 (de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, excepte els dilluns).

25 d’ABRIL, diumenge
Visita guiada. «Berlanga. Una història de cine»
11:30 i 13:00 h. Lloc: sala Baixa
Visites guiades a l’exposició dedicada al cineasta valencià Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una història de cine». Places molt limitades per la 
Covid-19 (màxim 10 persones). Només amb reserva prèvia telefonant al 
963 883 730.

Taller infantil. «Fem cine!»
11:30 h. Lloc: aula de didàctica
El taller introduirà els més menuts en el món del cinema i els familiaritzarà 
amb tots secrets que s’amaguen darrere d’una pel·lícula: crearan el cartell 
de la seua pel·lícula, faran un guió il·lustrat, imaginaran el cinema en blanc i 
negre o construiran la cadira de director. Places molt limitades. Només amb 
reserva prèvia telefonant al 963 883 730.

Concert. Sinergies
12:00 h. Lloc: sala d’actes del MuVIM
Concert oferit per Luis González Martí (trompeta), Carlos Gil Ferrer (trombó) 
i Pepe Gallego Jiménez (piano), en el qual interpretaran peces de música 
contemporània. Activitat gratuïta, però aforament molt limitat per les 
restriccions de la Covid-19. Les entrades començaran a repartir-se una hora 
abans de l’inici del concert. Es recomana arreplegar el tiquet amb suficient 
antelació perquè, atesa la nova normativa sanitària, sense entrada no es 
podrà accedir al concert.

27 d’ABRIL, dimarts
Projecció. La vaquilla, Luis García Berlanga (1985)
18:30 h. Lloc: sala d’actes del MuVIM
Presentació i projecció de la pel·lícula La vaquilla, de Luis García Berlanga, 
dins del cicle de cinema que el MuVIM organitza amb motiu de l’Any 
Berlanga. Aforament molt limitat per les restriccions de la Covid-19. Les 



entrades començaran a repartir-se una hora abans de l’inici de la projecció. 
Es recomana arreplegar el tiquet amb suficient antelació perquè, atesa la 
nova normativa sanitària, sense entrada no es podrà accedir a la sala d’actes.

28 d’ABRIL, dimecres
Taula redona. «Berlanga. Una vida de cine»
19:00 h. Lloc: sala d’actes del MuVIM
Taula redona emmarcada dins de l’Any Berlanga, en la qual participaran 
Rosanna Pastor, alta comissionada per a l’Any Berlanga de la Generalitat 
Valenciana; Guillermo Montesinos, actor que va participar en diverses 
pel·lícules dirigides pel cineasta valencià, i Miguel Ángel Villena, autor de la 
biografia Berlanga: Vida y cine de un creador irreverente, guanyador del XXXIII 
Premi Comillas. Aforament molt limitat per restriccions de la Covid-19. Les 
entrades començaran a repartir-se una hora abans de l’inici de la taula redona.

29 d’ABRIL, dijous
Projecció. 
Bienvenido Mr. Marshall, Luis García Berlanga (1953)
18:30 h. Lloc: sala d’actes del MuVIM
Presentació i projecció de la pel·lícula Bienvenido Mr. Marshall, de Luis 
García Berlanga, dins del cicle de cinema que el MuVIM organitza amb 
motiu de l’Any Berlanga. Activitat gratuïta, però aforament molt limitat per 
les restriccions de la Covid-19. Les entrades començaran a repartir-se una 
hora abans de l’inici de la projecció. Es recomana arreplegar el tiquet amb 
suficient antelació perquè, atesa la nova normativa sanitària, sense entrada 
no es podrà accedir a la sala d’actes.

2 de MAIG, diumenge
Taller infantil. «El canvi climàtic és açò»
11:30 h. Lloc: aula de didàctica
El taller explicarà als més menuts el canvi climàtic que pateix el nostre 
planeta amb imatges al·lusives, sobre les quals podran fer els seus 
comentaris per a després realitzar una maqueta en la qual posaran en 
pràctica «les tres erres»: reduir, reutilitzar i reciclar. Places molt limitades. 
Només amb reserva prèvia telefonant al 963 883 730.

Visita guiada a la maqueta. «Museus en la maqueta»
12:30 h. Lloc: vestíbul del museu
Visita guiada a la maqueta en la qual coneixerem els museus més importants 
de la ciutat servintnos del plànol que el pare Tosca va dibuixar a principi del 
segle XVIII. Places molt limitades. Només amb reserva prèvia telefonant al 
963 883 730.



8 de MAIG, dissabte
Visita guiada. «Berlanga. Una història de cine»
12:30 i 18:30 h. Lloc: sala Baixa
Visites guiades a l’exposició dedicada al cineasta valencià Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una història de cine». Places molt limitades (màxim 
10 persones). Només amb reserva prèvia telefonant al 963 883 730.

9 de MAIG, diumenge
Visita guiada. «Berlanga. Una història de cine»
11:30 i 13:00 h. Lloc: sala Baixa
Visites guiades a l’exposició dedicada al cineasta valencià Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una història de cine». Places molt limitades (màxim 
10 persones). Només amb reserva prèvia telefonant al 963 883 730.

Taller infantil. «Fem el nostre cartell de cinema!»
11:30 h. Lloc: aula de didàctica
Farem el nostre cartell de cinema amb materials diversos, collages i 
pintures, i ens inspirarem amb els de les pel·lícules de Berlanga. Places 
molt limitades. Només amb reserva prèvia telefonant al 963 883 730.

Visita guiada a la maqueta. «Museus en la maqueta»
12:30 h. Lloc: vestíbul del museu
Visita guiada a la maqueta en la qual coneixerem els museus més importants 
de la ciutat servintnos del plànol que el pare Tosca va dibuixar a principi del 
segle XVIII. Places molt limitades. Només amb reserva prèvia telefonant al 
963 883 730.

15 de MAIG, dissabte
Programació especial. Dia Internacional dels Museus
11:30 - 20:00 h. Lloc: tot el museu
Programació especial amb motiu del Dia Internacional dels Museus que 
inclou visites guiades a l’exposició «Visca Berlanga! Una història de cine» 
(11.30 h, 13 h, 18.30 h i 20 h); visites guiades a la maqueta (12 h, 18 h i 
20 h) i tallers infantils (17.30 h i 18.30 h). Consulteu la programació més 
detalladament en www.muvim.es i les xarxes socials del museu. Places 
molt limitades. Només amb reserva prèvia telefonant al 963 883 730.

Visita guiada infantil. «Berlanga contat a les criatures»
17:30 h. Lloc: Sala Baixa i patis
A través d’una visita guiada adaptada al públic infantil, les criatures 
descobriran jugant el món de Berlanga i crearan un xicotet dossier de 
l’exposició per compartir-lo amb la seua família. Només amb reserva prèvia 
telefonant al 963 883 730.



Taller infantil. «El meu museu»
18:30 h. Lloc: aula de didàctica
Conèixer l’origen dels museus, recórrer visualment alguns dels més 
coneguts i crear una maqueta pròpia per endur-vos-la a casa i exhibir-hi 
musealitzat algun dels vostres objectes més estimats. Places molt limitades. 
Només amb reserva prèvia telefonant al 963 883 730.

16 de MAIG, diumenge
Programació especial. Dia Internacional dels Museus
11:30 - 18:00 h. Lloc: tot el museu
Programació especial amb motiu del Dia Internacional dels Museus que 
inclou visites guiades a l’exposició «Visca Berlanga! Una història de cine» 
(12 h i 18 h), tallers infantils (11.30 h) i visites guiades a la maqueta (12 h i 
13 h). Consulteu la programació més detalladament en www.muvim.es i les 
xarxes socials del museu. Places molt limitades per la Covid-19. Només amb 
reserva prèvia telefonant al 963 883 730.

Visita guiada infantil. «Berlanga contat a les criatures»
11:30 h. Lloc: Sala Baixa i patis
A través d’una visita guiada adaptada al públic infantil, les criatures 
descobriran jugant el món de Berlanga i crearan un xicotet dossier de 
l’exposició per compartir-lo amb la seua família. Només amb reserva prèvia 
telefonant al 963 883 730.

Taller infantil. «El meu museu»
12:30 h. Lloc: aula de didàctica
Conèixer l’origen dels museus, recórrer visualment alguns dels més 
coneguts i crear una maqueta pròpia per endur-vos-la a casa i exhibir-hi 
musealitzat algun dels vostres objectes més estimats. Places molt limitades. 
Només amb reserva prèvia telefonant al 963 883 730.

22 de MAIG, dissabte
Visita guiada. «Berlanga. Una història de cine»
12:30 i 18:30 h. Lloc: sala Baixa
Visites guiades a l’exposició dedicada al cineasta valencià Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una història de cine». Places molt limitades (màxim 
10 persones). Només amb reserva prèvia telefonant al 963 883 730.

Taller infantil. «La cadira del director»
18:30 h. Lloc: aula de didàctica
Construirem la nostra cadira en miniatura, amb el nostre nom i material 
reciclat. Places molt limitades. Només amb reserva prèvia telefonant al 963 
883 730.



23 de MAIG, diumenge
Visita guiada. «Berlanga. Una història de cine»
11:30 i 13:00 h. Lloc: sala Baixa
Visites guiades a l’exposició dedicada al cineasta valencià Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una història de cine». Places molt limitades (màxim 
10 persones). Només amb reserva prèvia telefonant al 963 883 730.

Taller infantil. «Storyboard d’una pel·lícula»
11:30 h. Lloc: aula de didàctica
Dibuixarem un còmic breu amb recursos per representar una escena a partir 
d’una pel·lícula de Berlanga. Places molt limitades. Només amb reserva 
prèvia telefonant al 963 883 730.

Visita guiada a la maqueta. «Museus en la maqueta»
12:30 h. Lloc: vestíbul del museu
Visita guiada a la maqueta en la qual coneixerem els museus més importants 
de la ciutat servintnos del plànol que el pare Tosca va dibuixar a principi del 
segle XVIII. Places molt limitades. Només amb reserva prèvia telefonant al 
963 883 730.

26 de MAIG, dimecres
Projecció. 
Los jueves, milagro, Luis García Berlanga (1957)
18:30 h. Lloc: sala d’actes del MuVIM
Presentació i projecció de la pel·lícula Los jueves, milagro, de Luis García 
Berlanga, dins del cicle de cinema que el MuVIM organitza amb motiu de 
l’Any Berlanga. Aforament molt limitat per les restriccions de la Covid-19. 
Les entrades començaran a repartir-se una hora abans de l’inici de la 
projecció. Es recomana arreplegar el tiquet amb suficient antelació perquè, 
atesa la nova normativa sanitària, sense entrada no es podrà accedir a la 
sala d’actes.

27 de MAIG, dijous
Projecció. Plácido, Luis García Berlanga (1961)
18:30 h. Lloc: sala d’actes del MuVIM
Presentació i projecció de la pel·lícula Plácido, de Luis García Berlanga, dins 
del cicle de cinema que el MuVIM organitza amb motiu de l’Any Berlanga. 
Aforament molt limitat per les restriccions de la Covid-19. Les entrades 
començaran a repartir-se una hora abans de l’inici de la projecció. Es 
recomana arreplegar el tiquet amb suficient antelació perquè, atesa la nova 
normativa sanitària, sense entrada no es podrà accedir a la sala d’actes.



29 de MAIG, dissabte
Visita guiada. «Berlanga. Una història de cine»
12:30 i 18:30 h. Lloc: sala Baixa
Visites guiades a l’exposició dedicada al cineasta valencià Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una història de cine». Places molt limitades per la 
Covid-19 (màxim 10 persones). Només amb reserva prèvia telefonant al 
963 883 730.

Taller infantil. «Imagina el cinema en blanc i negre»
18:30 h. Lloc: aula de didàctica
Donarem color a fotogrames de pel·lícules de Berlanga i coneixerem com 
començà el cinema en color. Places molt limitades. Només amb reserva 
prèvia telefonant al 963 883 730.

30 de MAIG, diumenge
Visita guiada. «Berlanga. Una història de cine»
11:30 i 13:00 h. Lloc: sala Baixa
Visites guiades a l’exposició dedicada al cineasta valencià Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una història de cine». Places molt limitades per la 
Covid-19 (màxim 10 persones). Només amb reserva prèvia telefonant al 
963 883 730.

Taller infantil. «Construïm un projector de cinema»
11:30 h. Lloc: aula de didàctica
Construïm un projector de cinema  amb una caixa i altres materials ben 
senzills. És quasi màgia!. Places molt limitades. Només amb reserva prèvia 
telefonant al 963 883 730.

Concert. 
Johannes Brahms. Simfonia núm. 2 en re major, op.73
12:00 h. Lloc: sala d’actes del MuVIM
Concert oferit per Harmonie Ensemble que tocarà la Simfonia núm. 2 en 
re major, op. 73 del compositor Johannes Brahms (1833-1897). Activitat 
gratuïta, però aforament molt limitat per les restriccions de la Covid-19. Les 
entrades començaran a repartir-se una hora abans de l’inici del concert. Es 
recomana arreplegar el tiquet amb suficient antelació perquè, atesa la nova 
normativa sanitària, sense entrada no es podrà accedir al concert.



DEL 4 DE MARÇ AL 19 DE SETEMBRE DE 2021
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Cultura

Fragments: fotoassaig i memòria visual. 24.03–30.05.21

Exposició: Educandos de Benejuzar, Juan Carlos Aguilera. 24.03.  
Tallers i conferències: Juan de la Cruz Megías, Ricardo Cases, 
Lua Ribeira i Cristina de Middel.
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Simó

Jordi Tormo
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Louise Glück
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Adolf Piquer
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Pascual Patuel

La pesta a 
València

Vicent Josep 
Escartí
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M E S U R E S  D E  S E G U R E T A T  I  H I G I E N E

Visita adaptada a la situació sanitària pel virus SARS-COV-2

INSTRUCCIONS

La visita està adaptada per a garantir el compliment de les mesures 

de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries.

Per la teua seguretat, per la de la resta del públic visitant i la de 

l’equip dels Museus, segueix aquestes instruccions:

• No accedisques al centre si tens símptomes (febre, tos o dificultat 

per a respirar).

• És obligatori l’ús de mascaretes en tot el recinte del Museu.

• L’accés s’efectua de manera individual o familiar (unitat familiar o 

de convivència). Queda prohibida l’entrada de grups.

• Guarda la distància social d’1,5 metres amb els altres visitants i 

amb el personal del Museu.

• Segueix en tot moment les indicacions del personal del Museu i 

compleix amb les normes d’espera per a l’accés.

• Respecta l’aforament reduït de les sales.

• Segueix l’itinerari unidireccional i senyalitzat per a la visita. No es 

pot retrocedir en el recorregut, així que pren-te el teu temps.

• Abans d’accedir al Museu utilitza el gel hidroalcohòlic disponible 

en l’accés d’entrada per a la higiene de les teues mans.

• Evita el contacte amb les superfícies comunes i amb els elements 

expositius de les sales.

• Acompanya els xiquets mentre estiguen a les sales i explica’ls 

aquestes indicacions de manera senzilla perquè puguen gaudir de 

l’experiència de visitar el Museu.

• El servei de consigna no està disponible i no es permet l’entrada 

amb maletes o equipament similar.



 
 
Museu de Prehistòria de València
Museu Valencià d’Etnologia
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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
Horari: oberts de dimarts a diumenge, de 10:00 a 20:00h. 

MuVIM
MUSEU VALENCIÀ DE LA IL.LUSTRACIÓ I LA MODERNITAT

C/ Quevedo, 10 - 46001 València. Tel. informació: 963 883 730
www.muvim.es  ·  informacion.muvim@dival.es
Llibreria Dadá. Tel. 963 515 138
Horari: de dimarts a dissabte, de 10 a 14h, i de 16 a 20h.

Diumenges, de 10 a 20 h.

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 MuVIM. 

Les activitats del centre podran ser suspeses en funció de les alertes me-
teorològiques L’horari de les activitats pot modificar-se per imprevistos. Els 
canvis i la informació actualitzada es comunicaran a través de la pàgina web

Distribució del fullet ACUDIM: acudim@dival.es
Edición disponible también en castellano en: www.dival.es/acudim
D.L.: V-2906-2019


