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1 d’OCTUBRE divendres

Concert. Música en Construcció
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

2 d’OCTUBRE dissabte
Visites guiades. 
«La prehistòria i la mar. Recursos marins en el passat»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg aquesta mostra que exhibeix més d’un 
centenar de restes materials i de fauna marina procedents de jaciments ar-
queològics d’entre 30.000 i 3.500 anys, i el seu aprofitament com a recursos 
alimentaris, eines de treball o adornaments.

Taller. «De la mar al plat. Recursos marins de la prehistòria» 
12:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu de Prehistòria de València
Les dones i els homes de la prehistòria s’alimentaven dels recursos 
marins del seu entorn. Imagineu quines espècies de peixos i mol·luscs es 
recol·lectaven i pescaven per a menjar-se’ls? Reutilitzaven les petxines? 

Concert. Falla Na Jordana
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

3 d’OCTUBRE diumenge
Circ. Sobre rodes
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: pati. Per Cia. Yldor Llach
La música comença. Les rodes de la bicicleta s’enlairen del terra, cap al cel. 
Una bicicleta artística, ballarina, que porta piruetes i acrobàcies, i un artista, 
que porta somriures al voltant del món. 

Visites a la carta. «Societats caçadores i recol·lectores 
de la prehistòria»
11:00 h. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del Paleolític i amb elles descobrireu algunes curiosi-
tats de les col·leccions del Museu.

Visites guiades. “Descobreix L’ETNO”
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició permanent
Visites guiades a l’exposició permanent, «No és fàcil ser valencià ni valenciana».

Taller. «De la mar al plat. Recursos marins de la prehistòria» 
12:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu de Prehistòria de València
Les dones i els homes de la prehistòria s’alimentaven dels recursos 
marins del seu entorn. Imagineu quines espècies de peixos i mol·luscs es 
recol·lectaven i pescaven per a menjar-se’ls? Reutilitzaven les petxines? 



     
Taller familiar. «De cap a peus»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno
El «vestit típic» és un model creat, moltes vegades amb una barreja d’estils 
i d’èpoques. Amb els nostres personatges, Empar i Ximo, coneixerem 
diferències entre les indumentàries de les comarques valencianes.

10 d’OCTUBRE diumenge
Titelles. Sabates noves
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: pati. Per Teatre de l’home dibuixat.
Un xiquet estrena sabates i se’n va al riu a berenar. Pel camí, descobreix el 
món que l’envolta: carrers, cases, paisatges, persones i animals. Les seues 
sabates van acumulant experiències i ell, a poc a poc, creix. 

Visites guiades. “Descobreix L’ETNO”
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició permanent
Visites guiades a l’exposició permanent, «No és fàcil ser valencià ni valenciana».

Taller familiar. «De cap a peus»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno
El «vestit típic» és un model creat, moltes vegades amb una barreja d’estils 
i d’èpoques. Amb els nostres personatges, Empar i Ximo, coneixerem 
diferències entre les indumentàries de les comarques valencianes.

14 d’OCTUBRE dijous
Concert. Concert i presentació del CD de Profundis
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

15 d’OCTUBRE divendres
Festa Valor. Nit de rondalla. 
20:00 h. Lloc: pati. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Nit d’homenatge a Enric Valor. Campanya Espanta la por 2021.

16 d’OCTUBRE dissabte
Visites guiades. 
«La prehistòria i la mar. Recursos marins en el passat»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg aquesta mostra que exhibeix més d’un 
centenar de restes materials i de fauna marina procedents de jaciments ar-
queològics d’entre 30.000 i 3.500 anys, i el seu aprofitament com a recursos 
alimentaris, eines de treball o adornaments.

Taller. «De la mar al plat. Recursos marins de la prehistòria» 
12:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu de Prehistòria de València



     
Les dones i els homes de la prehistòria s’alimentaven dels recursos 
marins del seu entorn. Imagineu quines espècies de peixos i mol·luscs es 
recol·lectaven i pescaven per a menjar-se’ls? Reutilitzaven les petxines? 

Concert. Federació de Folklore Valencià
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

17 d’OCTUBRE diumenge
Titelles. Contes del Mediterrani
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: pati. Per Titelles La Matallina
Contes que han viatjat per la Mediterrània de boca a orella. Contes sense 
amo que només pertanyen a aquell que els escolta. Campanya Espanta la 
por 2021.

Visites a la carta. «Societats agrícoles i ramaderes de la 
prehistòria i edat dels metalls»
11:00 h. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del Neolític fins a l’edat del Bronze i amb elles 
descobrireu algunes curiositats de les col·leccions del Museu.

Visites guiades. “Descobreix L’ETNO”
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició permanent
Visites guiades a l’exposició permanent, «No és fàcil ser valencià ni valenciana».

Taller. «De la mar al plat. Recursos marins de la prehistòria» 
12:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu de Prehistòria de València
Les dones i els homes de la prehistòria s’alimentaven dels recursos 
marins del seu entorn. Imagineu quines espècies de peixos i mol·luscs es 
recol·lectaven i pescaven per a menjar-se’ls? Reutilitzaven les petxines? 

Taller familiar. «De cap a peus»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno
El «vestit típic» és un model creat, moltes vegades amb una barreja d’estils 
i d’èpoques. Amb els nostres personatges, Empar i Ximo, coneixerem 
diferències entre les indumentàries de les comarques valencianes.

Concert. Encuentro coral, Orfeó Gregorio Gea
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim i pati

Del 18 al 22 d’OCTUBRE 
Setmana de la biblioteca. «Crònica d’una desaparició»
Horari: matins. Lloc: Biblioteca del Museu de Prehistòria 
Celebrem el Dia de les Biblioteques amb una setmana molt especial, en què el 
públic escolar (5é i 6é de primària especialment) descobrirà i resoldrà el misteri 
d’una desaparició. Tres pistes: uns investigadors, uns llibres i uns estants buits. 



     
I, sobretot, un misteri per resoldre... Places limitades. Cal inscripció prèvia per 
mail: celeste.serra@dival.es

20 d’OCTUBRE dimecres
Presentació #EnVeuAlta. Benvolguda Quarantamaula
18:30 h. Lloc: sala VIII. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Presentació de Benvolguda Quarantamaula, el nou conte de la col·lecció 
d’Espanta la por, escrit per Francesc Gisbert i il·lustrat per Patricia Bolinches.

Presentació de llibre. Historia de la Espeleología 
Valenciana, de Josep Fernández Peris
Organitza: Museu de Prehistòria de València
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim. 

23 d’OCTUBRE dissabte
Torneig de la Fallera Calavera
10:00 h. Lloc: pati. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Vine a aconseguir la carta especial Espanta la por i molts premis! Col·labora: 
Zombi Paella, Homoludicus, Arròs Dacsa. Campanya Espanta la por 2021.

Visites guiades. 
«La prehistòria i la mar. Recursos marins en el passat»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg aquesta mostra que exhibeix més d’un 
centenar de restes materials i de fauna marina procedents de jaciments ar-
queològics d’entre 30.000 i 3.500 anys, i el seu aprofitament com a recursos 
alimentaris, eines de treball o adornaments.

Taller. «De la mar al plat. Recursos marins de la prehistòria» 
12:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu de Prehistòria de València
Les dones i els homes de la prehistòria s’alimentaven dels recursos 
marins del seu entorn. Imagineu quines espècies de peixos i mol·luscs es 
recol·lectaven i pescaven per a menjar-se’ls? Reutilitzaven les petxines? 

Concert. Música en Construcció
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

24 d’OCTUBRE diumenge
Contacontes. Rondallejant
Associació Nano (Narradores i narradors organitzats)
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: pati
«Rondalla va, rondalla ve i d’una o altra manera, te la diré». Rondalles en 
homenatge a Enric Valor per a les persones més valentes, perquè es contaran 
les que més por ens fan. Preparats? Campanya Espanta la por 2021.



     
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.

Visites guiades. “Descobreix L’ETNO”
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició permanent
Visites guiades a l’exposició permanent, «No és fàcil ser valencià ni valenciana».

Taller. «De la mar al plat. Recursos marins de la prehistòria» 
12:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu de Prehistòria de València
Les dones i els homes de la prehistòria s’alimentaven dels recursos 
marins del seu entorn. Imagineu quines espècies de peixos i mol·luscs es 
recol·lectaven i pescaven per a menjar-se’ls? Reutilitzaven les petxines? 

Taller familiar. «Rialles i dimonis»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno 
Pere, un jugador arruïnat, ven l’ànima al dimoni Capralenc per a recuperar la 
seua fortuna, però ha pensat un truc per a enganyar-lo... Ens disfressarem i 
jugarem amb els dimonis i personatges com el Butoni, l’Home del sac... Taller 
basat en El jugador de Petrer, d’Enric Valor. Campanya Espanta la por 2021.

Concert. Coral Divisi
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

27 d’OCTUBRE dimecres
«Univers d’imatges. Col·leccions fotogràfiques de L’Etno».
19:00 h. Lloc: sala X. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Un passeig per les col·leccions fotogràfiques de L´ETNO  amb una temàtica 
molt variada i un interès antropològic entès des d’una mirada amplia i 
transversal. 

29 d’OCTUBRE divendres
Concert. Música en Construcció
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

30 d’OCTUBRE dissabte
Visites guiades. 
«La prehistòria i la mar. Recursos marins en el passat»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg aquesta mostra que exhibeix més d’un 
centenar de restes materials i de fauna marina procedents de jaciments ar-
queològics d’entre 30.000 i 3.500 anys, i el seu aprofitament com a recursos 
alimentaris, eines de treball o adornaments.

INAU
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Taller. «De la mar al plat. Recursos marins de la prehistòria» 
12:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu de Prehistòria de València
Les dones i els homes de la prehistòria s’alimentaven dels recursos 
marins del seu entorn. Imagineu quines espècies de peixos i mol·luscs es 
recol·lectaven i pescaven per a menjar-se’ls? Reutilitzaven les petxines? 

Concert. XVIII Dia Valencià del Cant Coral
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

31 d’OCTUBRE diumenge
Música. Enric Valor i altres personatges de por
11:00 i 12:45 h. Lloc: pati. Per Dani Miquel i els ma me mi mo músics
Recordarem Enric Valor, escriptor fill de Castalla, lingüista i narrador que 
va fer de la rondalla el seu tresor més valuós, i celebrarem amb ell i amb la 
Bolangera, la Quarantamaula, l’Home dels nassos i el Butoni, la Nit de les 
Ànimes. Campanya Espanta la por 2021.

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.

Visites guiades. “Descobreix L’ETNO”
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició
Visites guiades a les exposicions temporal i permanent de l’ETNO. 

Taller. «De la mar al plat. Recursos marins de la prehistòria» 
12:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu de Prehistòria de València
Les dones i els homes de la prehistòria s’alimentaven dels recursos 
marins del seu entorn. Imagineu quines espècies de peixos i mol·luscs es 
recol·lectaven i pescaven per a menjar-se’ls? Reutilitzaven les petxines? 

Taller familiar. «Rialles i dimonis»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno 
Pere, un jugador arruïnat, ven l’ànima al dimoni Capralenc per a recuperar la 
seua fortuna, però ha pensat un truc per a enganyar-lo... Ens disfressarem i 
jugarem amb els dimonis i personatges com el Butoni, l’Home del sac... Taller 
basat en El jugador de Petrer, d’Enric Valor. Campanya Espanta la por 2021.

Concert. Agrupació Musical Benicalap
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

4 de NOVEMBRE dijous
Presentació de llibre. Enric Valor, memòries. 
Autor: Joan Borja



     
Organitzen: Institució Alfons el Magnànim i L’Etno.
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim. 
Joan Borja presenta el seu últim llibre, guanyador del Premi Valencià Alfons 
el Magnànim d’Assaig. Campanya Espanta la por.

6 de NOVEMBRE dissabte
Visites guiades. 
«La prehistòria i la mar. Recursos marins en el passat»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg aquesta mostra que exhibeix més d’un 
centenar de restes materials i de fauna marina procedents de jaciments ar-
queològics d’entre 30.000 i 3.500 anys, i el seu aprofitament com a recursos 
alimentaris, eines de treball o adornaments.

Taller-Demostració. «Les eines i la mar. Tècniques de cap-
tura i identificació d’espècies marines a la prehistòria» 
12.00 h. Lloc: pati/aula taller del Museu de Prehistòria
Descobrirem, a través d’una demostració, com es fabricaven els útils per a 
pescar a la prehistòria (arpons, hams...) i també quines tècniques empra-
ven els nostres avantpassats. A més, aprendrem com treballen els arque-
òlegs per a identificar les restes de peixos i mol·luscs que apareixen en les 
excavacions.

#SomRondalla. III Jornada sobre Etnopoètica i Narració Oral 
Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia 
09:00 h. Lloc: diferents espais del Museu. 
Amb el títol «Llegendes urbanes i altres gèneres actuals» parlarem de les 
formes actuals de transmissió de la tradició oral. Campanya Espanta la por 
2021.

 7 de NOVEMBRE diumenge
Contacontes. Bruixes i dimonis, pors i malsons
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: pati. Per Jordi Raül Verdú
Jordi Raül Verdú posa la veu en l’homenatge a Valor. Dues històries esgarrifo-
ses: L’albarder de Cocentaina i El dimoni fumador. Campanya Espanta la por. 

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.

Visites guiades. “Descobreix L’ETNO”
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició
Visites guiades a les exposicions temporal i permanent de l’ETNO. 



     
Taller-Demostració. «Les eines i la mar. Tècniques de cap-
tura i identificació d’espècies marines a la prehistòria» 
12.00 h. Lloc: pati/aula taller del Museu de Prehistòria
Descobrirem, a través d’una demostració, com es fabricaven els útils per a 
pescar a la prehistòria (arpons, hams...) i també quines tècniques empraven 
els nostres avantpassats. A més, aprendrem com treballen els arqueòlegs per 
a identificar les restes de peixos i mol·luscs que apareixen en les excavacions.

Taller familiar. «Rialles i dimonis»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno 
Pere, un jugador arruïnat, ven l’ànima al dimoni Capralenc per a recuperar la 
seua fortuna, però ha pensat un truc per a enganyar-lo... Ens disfressarem i 
jugarem amb els dimonis i personatges com el Butoni, l’Home del sac... Taller 
basat en El jugador de Petrer, d’Enric Valor. Campanya Espanta la por 2021.

11 de NOVEMBRE dijous
Presentació de llibre. Spaccanapoli, de Salvador Vendrell
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim. Organitza: Institució Alfons el Magnànim
Ponents: Salvador Vendrell, Manuel Anaya, Xavier Serra i Enric Estrela

12 de NOVEMBRE divendres
Concert. Música en Construcció
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

Quasi. Sessió de narració oral per a públic adult a ritme 
de swing & jazz. 
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim 
Un pou sense seny, albes en blanc i negre, receptes secretes i una maledicció 
bessona. Històries d’una família quasi perfecta. Campanya Espanta la por 2021. 

13 de NOVEMBRE dissabte
Visites guiades. 
«La prehistòria i la mar. Recursos marins en el passat»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg aquesta mostra que exhibeix més d’un 
centenar de restes materials i de fauna marina procedents de jaciments ar-
queològics d’entre 30.000 i 3.500 anys, i el seu aprofitament com a recursos 
alimentaris, eines de treball o adornaments.

Taller-Demostració. «Les eines i la mar. Tècniques de cap-
tura i identificació d’espècies marines a la prehistòria» 
12.00 h. Lloc: pati/aula taller del Museu de Prehistòria
Descobrirem, a través d’una demostració, com es fabricaven els útils per a 
pescar a la prehistòria (arpons, hams...) i també quines tècniques empraven 



     
els nostres avantpassats. A més, aprendrem com treballen els arqueòlegs per 
a identificar les restes de peixos i mol·luscs que apareixen en les excavacions.

Concert. Pasdobles Taurins
17:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim i pati

14 de NOVEMBRE diumenge
Màgia escènica. Màgia en 3D
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: pati. Per El màgic Miquel
Efectes basats en unes posades d’escena originals. Cada número conta una 
història en la qual els mags es converteixen en actors i la màgia brolla de 
manera natural i casual. Busquem, a més, la complicitat de l’espectador.

Visites a la carta. «Societats caçadores i recol·lectores 
de la prehistòria»
11:00 h. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del Paleolític i amb elles descobrireu algunes curiosi-
tats de les col·leccions del Museu.

Visites guiades. “Descobreix L’ETNO”
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició
Visites guiades a les exposicions temporal i permanent de l’ETNO. 

Taller-Demostració. «Les eines i la mar. Tècniques de cap-
tura i identificació d’espècies marines a la prehistòria» 
12.00 h. Lloc: pati/aula taller del Museu de Prehistòria
Descobrirem, a través d’una demostració, com es fabricaven els útils per a 
pescar a la prehistòria (arpons, hams...) i també quines tècniques empraven 
els nostres avantpassats. A més, aprendrem com treballen els arqueòlegs per 
a identificar les restes de peixos i mol·luscs que apareixen en les excavacions.

Taller familiar. «Rialles i dimonis»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno 
Pere, un jugador arruïnat, ven l’ànima al dimoni Capralenc per a recuperar la 
seua fortuna, però ha pensat un truc per a enganyar-lo... Ens disfressarem i 
jugarem amb els dimonis i personatges com el Butoni, l’Home del sac... Taller 
basat en El jugador de Petrer, d’Enric Valor. Campanya Espanta la por 2021.

16 de NOVEMBRE dimarts
Concert-conferència «Ressonant en el passat»  
19:00 h. Organitza: Museu de Prehistòria de València
Coincidint amb el Dia Internacional del Patrimoni Mundial, Abraham Cupeiro 
mostra una col·lecció d’instruments mitjançant un concert pedagògic en el 
qual viatja al passat més remot de la nostra espècie.



     
20 de NOVEMBRE dissabte

Visites guiades. 
«La prehistòria i la mar. Recursos marins en el passat»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg aquesta mostra que exhibeix més d’un 
centenar de restes materials i de fauna marina procedents de jaciments ar-
queològics d’entre 30.000 i 3.500 anys, i el seu aprofitament com a recursos 
alimentaris, eines de treball o adornaments.

Taller-Demostració. «Les eines i la mar. Tècniques de cap-
tura i identificació d’espècies marines a la prehistòria» 
12.00 h. Lloc: pati/aula taller del Museu de Prehistòria
Descobrirem, a través d’una demostració, com es fabricaven els útils per a 
pescar a la prehistòria (arpons, hams...) i també quines tècniques empraven 
els nostres avantpassats. A més, aprendrem com treballen els arqueòlegs per 
a identificar les restes de peixos i mol·luscs que apareixen en les excavacions.

Concert. Federació Folklore Valencià
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

21 de NOVEMBRE diumenge
Titelles. Trashhhhh!!!
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: pati. Per Zero en conducta
Poubelle és una bosseta de fem que sempre va somiar amb ser una estrela. 
Però, com evitar el destí de les coses? Poubelle acceptarà el seu destí perquè 
sap que «si perds el tren, sempre et podrà recollir el pròxim camió del fem».

Visites a la carta. «Societats agrícoles i ramaderes de la 
prehistòria i edat dels metalls»
11:00 h. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del Neolític fins a l’edat del Bronze i amb elles 
descobrireu algunes curiositats de les col·leccions del Museu.

Visites guiades. “Descobreix L’ETNO”
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició
Visites guiades a les exposicions temporal i permanent de l’ETNO. 

Taller-Demostració. «Les eines i la mar. Tècniques de cap-
tura i identificació d’espècies marines a la prehistòria» 
12.00 h. Lloc: pati/aula taller del Museu de Prehistòria
Descobrirem, a través d’una demostració, com es fabricaven els útils per a 
pescar a la prehistòria (arpons, hams...) i també quines tècniques empraven 
els nostres avantpassats. A més, aprendrem com treballen els arqueòlegs per 
a identificar les restes de peixos i mol·luscs que apareixen en les excavacions.



     
Taller familiar. «Els estampats en les teles africanes»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno 
Les teles africanes visten qui les porta, són molt sumptuoses i tenen un paper 
fonamental en les relacions socials. Tenen el seu llenguatge simbòlic propi, 
uns missatges metafòrics en els quals es mesclen poder, amor, enuig i orgull. 

Concert. Acadèmia Música Valenciana
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

Del 23 al 28 de NOVEMBRE 
Setmana de la ciència 2021. 
«Visites al Laboratori de Restauració»
Lloc: Laboratori de Restauració del Museu de Prehistòria 
Visita al Laboratori de Restauració, on es desenvolupen els treballs d’intervenció 
sobre diversos materials arqueològics (ceràmica, metall, os, pedra). Visites 
presencials o online al Laboratori de restauració del Museu de Prehistòria 
de València. Cal concertació de visites per mail  trini.pasies@dival.es i servici.
visites@dival.es o als telèfons 963883567 – 963883579. Visites lliures el diumenge 
dia 28, a les 12 h, amb aforament limitat.

23 de NOVEMBRE dimarts
Presentació del Llibre Viaje al centro de un agujero ne-
gro. Autor: Iván Martí Vidal
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim. Organitza: Institució Alfons el Magnànim
Ponents: Iván Martí Vidal, Vicent Martínez

25 de NOVEMBRE dijous
Concert. Societat Musical el Micalet
10:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

26 de NOVEMBRE divendres
Concert. Societat Musical el Micalet
10:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

27 de NOVEMBRE dissabte
Visites guiades. 
«La prehistòria i la mar. Recursos marins en el passat»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg aquesta mostra que exhibeix més d’un 
centenar de restes materials i de fauna marina procedents de jaciments ar-
queològics d’entre 30.000 i 3.500 anys, i el seu aprofitament com a recursos 
alimentaris, eines de treball o adornaments.



     
Taller-Demostració. «Les eines i la mar. Tècniques de cap-
tura i identificació d’espècies marines a la prehistòria» 
12.00 h. Lloc: pati/aula taller del Museu de Prehistòria
Descobrirem, a través d’una demostració, com es fabricaven els útils per a 
pescar a la prehistòria (arpons, hams...) i també quines tècniques empraven 
els nostres avantpassats. A més, aprendrem com treballen els arqueòlegs per 
a identificar les restes de peixos i mol·luscs que apareixen en les excavacions.

Concert. Música en Construcció
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

28 de NOVEMBRE diumenge
Titelles. Pulcinella e la tradizione delle guaratelle!
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: pati. Per Irene Vechia
Els guarattelle són un antic teatre de titelles que hi ha a Nàpols des de 
temps immemorials (abans del segle XV), i el seu protagonista és Pulcinella. 
És un espectacle popular que diverteix tant els més menuts com els adults. 

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.

Visites guiades. “Descobreix L’ETNO”
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició
Visites guiades a les exposicions temporal i permanent de l’ETNO. 

Taller-Demostració. «Les eines i la mar. Tècniques de cap-
tura i identificació d’espècies marines a la prehistòria» 
12.00 h. Lloc: pati/aula taller del Museu de Prehistòria
Descobrirem, a través d’una demostració, com es fabricaven els útils per a 
pescar a la prehistòria (arpons, hams...) i també quines tècniques empraven 
els nostres avantpassats. A més, aprendrem com treballen els arqueòlegs per 
a identificar les restes de peixos i mol·luscs que apareixen en les excavacions.

Taller familiar. «Els estampats en les teles africanes»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de l’ETNO 
Les teles africanes visten qui les porta, són molt sumptuoses i tenen un 
paper fonamental en les relacions socials. Tenen el seu llenguatge simbòlic 
propi, uns missatges metafòrics en els quals es mesclen poder, amor, enuig 
i orgull. 

Concert. Coral Polifònica Vilafamés
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim
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Prorrogada fins a octubre

DEL MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA

RESTES DE VIDA, RESTES DE MORT

Paleomágina. Centro de investigaciones prehistóricas de Sierra Mágina. 

Bedmar (Jaén). Des del 7 d’octubre de 2021 fins a gener de 2022 

PREHISTÒRIA I CÒMIC

Ajuntament de Benigànim. A partir del 15 de novembre de 2021 fins 

a gener de 2022.

LES DONES EN LA PREHISTÒRIA

Casa de la Cultura. Tavernes de la Valldigna. Des del 14 d’octubre

 fins a finals de novembre de 2021.

DEL MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA

JARQUE: LA CÀMERA I LA VIDA

Ontinyent. Palau Barons de Santa Bàrbara. Fins el 13 d’octubre. 

VALÈNCIA EN BLANC I NEGRE. EL CABANYAL

Aldaia. MuPa, Museu del Palmito. De l’1 al 30 d’octubre.

FESTES VALENCIANES

Chiva. Centro d’interpretació de El torico. Del 8 d’octubre al 8 de novembre.

PRIETAS LAS FILAS

Alzira. L’Alquerieta. De l’1 al 24 d’octubre 

Gandia. Casa de la Marquesa. Del 29 d’octubre al 28 de novembre.
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VISITA ELS JACIMENTS ARQUEOLÒGICS
VISITES COMENTADES ALS JACIMENTS ARQUEOLÒGICS
Gratuïtes prèvia concertació.

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

JORNADA DE PORTES OBERTES DE LA LLOMA DE BETXÍ (PATERNA) 
Organitza: Museu de Prehistòria de València. Dissabte, 6 de novembre, de 10 a 14 h
Visites comentades i tallers gratuïts prèvia concertació. Eixida des de l’estació de 
metro La Canyada. Concertació i informació en: visiteslloma@gmail.com 

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

VISITA AL JACIMENT DE PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
Organitza: Museu de Prehistòria de València. 9:30-13:30 h. Visites comentades de di-
mecres a diumenge.Prèvia concertació en: telèfon 672 794 404 / puntal.llops@olocau.es

XVII JORNADA DE PORTES OBERTES DE KELIN (CAUDETE DE LAS FUENTES)
16 i 17 d’octubre. Lloc: Jaciment de Kelin (poblat iber). Caudete de las Fuentes. 
Visita al jaciment, tallers didàctics i recreacions històriques.
Més informació en: telèfon 962 319 002 / conocekelin@gmail.com

El Museu compta amb un protocol de prevenció sobre el COVID-19, per favor infor-
ma’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:



ACTIVITATS FORA DEL
CENTRE MUSEÍSTIC LA BENEFICÈNCIA
Dissabte, 23 d’octubre
Ruta macabra
20 h. Lloc: recorregut pel barri del Carme 
De bruixes i fantasmes. Passeig per a descobrir la València del barri del Carme més 
fosca i tenebrosa. Campanya Espanta la por 2021.
Organitza: L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia

D’Arrel. Música, cants i balls valencians
Lloc: Villar del Arzobispo
Amb la participació del grup Salarejo i Pep Gimeno Botifarra
Organitza: Servei de Cultura

Divendres i dissabte, 29 i 30 d’octubre
D’Arrel. Música, cants i balls valencians
Lloc: Museros
Amb la participació del grup de Danses el Forcat, Dones de Gatzara, Grup de Tabals 
i Dolçaines de Museros i Rascanya.
Organitza: Servei de Cultura

Divendres, 12 de novembre
Presentació del llibre La pesta a València, 1647-1648. Autor: Vicent Josep Escartí
19:30 h. Lloc: Saló d’actes del Casino Liberal de la Muntanya, 24. Algemesí.
Ponents: Vicent Josep Escartí, Enric Estrela, Carmel Ferragud.
Organitza: Institució Alfons el Magnànim

Dissabte, 13 de novembre
Gala de lliurament del Premi Reconeixement Cultural a la difusió i con-
servació del patrimoni etnològic local 2021.
18:00 h. Lloc: Ajuntament de Potries. Organitza: L’ETNO. Museu Valencià d’Etnologia 

Ruta macabra
20 h. Lloc: recorregut pel barri del Carme
De bruixes i fantasmes. Passeig per a descobrir la València del barri del Carme més 
fosca i tenebrosa. Campanya Espanta la por 2021.
Organitza: L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia

Divendres, 19 de novembre
Gala de lliurament dels Reconeixements Culturals 2021
20:00 h. Lloc: Gran Teatre de Xàtiva. Organitza: Servei de Cultura



3 d’octubre
Circ. Sobre rodes
Cia. Yldor Llach

10 d’octubre
Titelles. Sabates noves
Teatre de l’home dibuixat.

17 d’octubre
Titelles. Contes del Mediterrani
Titelles La Matallina

24 d’octubre
Contacontes. Rondallejant
Associació Nano (Narradores i narra-
dors organitzats)

31 d’octubre
Música. Enric Valor i altres 
personatges de por
Dani Miquel i els ma me mi mo músics

7 de novembre
Contacontes.
Bruixes i dimonis, pors i malsomnis
Jordi Raül Verdú

14 de novembre
Màgia escènica. Màgia en 3D
El màgic Miquel

21 de novembre
Titelles. Trashhhhh!!!
Zero en conducta

28 de novembre
Titelles. Pulcinella e la tradizione 
delle guaratelle!
Irene Vechia



Llavors de la terra

Música
Folklore
i tradicions

Conservatori
Superior de Música
Joaquín Rodrigo
de València

Música en construcció

Concerts de cambra
Divulgació musical
Joves promeses

Divendres 1 d’octubre, 19 h. 
Du-Duet: Duo de guitarres i veu.

Dissabte 23 d’octubre, 19 h. 
Javier Caballero (clavicèmbal).

Divendres 29 d’octubre, 19 h. 
Ensemble Rossini: Serata italiana.

Divendres 12 de novembre, 19 h. 
Eva Andújar, Ricardo Belda i Ester 
Andújar: Quasi. Espectacle de narració 
oral de swing i de jazz (públic adult).

Dissabte 27 de novembre, 19 h. 
Joves promeses del CSMV.



MuVIM
MUSEU VALENCIÀ DE LA IL.LUSTRACIÓ I DE LA MODERNITAT

Carrer Quevedo 10    València



2 d’OCTUBRE dissabte
Taller infantil. «Dissenya un cartell en família»
11:00 h. Lloc: aula de didàctica. Per Luminaria, Arte y apredizaje
Mostra viva necessita un equip de creatius per al seu pròxim cartell. Saps 
què amaguen els cartells de Mostra Viva? Explorarem els seus secrets per 
a desxifrar els missatges i els usarem per a crear una història en família. 
Activitat dins el cicle Mostra Educativa de Mostra Viva del Mediterrani, 
per a públic familiar. Places limitades. Reserves: mostraeducativa@
mostraviva.org

Taller infantil. «Re Creant»
18:30 h. Lloc: aula de didàctica. Per Trampolín.
Us proposem un repte: en el MuVIM tenim un munt de cartells d’exposicions 
passades i volem donar-los una segona vida. Us animeu a dissenyar, jugar 
i crear nous cartells amb nosaltres? Places limitades. Només amb reserva 
prèvia, telefonant al 96 388 37 30 o 96 388 37 42.

3 d’OCTUBRE diumenge
Taller infantil. «Dissenya un cartell en família»
11:00 h. Lloc: aula de didàctica. Per Luminaria, Arte y apredizaje
Mostra viva necessita un equip de creatius per al seu pròxim cartell. Saps 
què amaguen els cartells de Mostra Viva? Explorarem els seus secrets per 
a desxifrar els missatges i els usarem per a crear una història en família. 
Activitat dins el cicle Mostra Educativa de Mostra Viva del Mediterrani, per a 
públic familiar. Places limitades. Reserves: mostraeducativa@mostraviva.org

Taller infantil. «Una mar d’històries... de paper»
12:00 h. Lloc: aula de didàctica. Per Luminaria, Arte y apredizaje
El Mediterrani és molt gran i està ple d’històries. Descobrirem el relat d’un país 
de la nostra mar i crearem una història pròpia amb titelles de paper. Activitat 
dins el cicle Mostra Educativa de Mostra Viva del Mediterrani, dirigida a públic 
familiar. Places limitades. Reserves: mostraeducativa@mostraviva.org

6 d’OCTUBRE dimecres
Taller infantil. 
«Una Mostra en cartells. Descobrint el disseny gràfic»
9:00 a 13:30 h. Lloc: aula de didàctica. Per Luminaria, Arte y apredizaje
Cada any el cartell de Mostra Viva conté una història. Descobrirem com es fa un 
cartell i el que ens conta a través dels seus diferents elements. A partir d’ells els 
alumnes construiran el seu propi relat. Activitat dins el cicle Mostra Edu cativa 
de Mostra Viva del Mediterrani, dirigida a alumnes de segon i tercer cicle de 
primària. Places limitades. Reserves: mostraeducativa@mostraviva.org



Taller infantil. 
«Un còmic amb molt de ritme. Música en vinyetes»
9:00 a 13:30 h. Lloc: aula de didàctica. Per Luminaria, Arte y apredizaje
Com poden vinyetes, bafarades o dibuixos marcar un ritme? Es pot parlar 
de música amb la imatge? Ho descobrirem amb El piano oriental, de Zeina 
Abirached, una història sobre la diversitat de la música mediterrània i com 
ens la pot transmetre el llenguatge del còmic. Activitat dins el cicle Mostra 
Educativa de Mostra Viva del Mediterrani, dirigida a alumnes de secundària 
i batxillerat. Places limitades. Reserves: mostraeducativa@mostraviva.org

7 d’OCTUBRE dijous
Taller infantil. 
«Una Mostra en cartells. Descobrint el disseny gràfic»
9:00 a 13:30 h. Lloc: aula de didàctica. Per Luminaria, Arte y apredizaje
Cada any el cartell de Mostra Viva conté una història. Descobrirem com es fa un 
cartell i el que ens conta a través dels seus diferents elements. A partir d’ells els 
alumnes construiran el seu propi relat. Activitat dins el cicle Mostra Edu cativa 
de Mostra Viva del Mediterrani, dirigida a alumnes de segon i tercer cicle de 
primària. Places limitades. Reserves: mostraeducativa@mostraviva.org

Taller infantil. 
«Un còmic amb molt de ritme. Música en vinyetes»
9:00 a 13:30 h. Lloc: aula de didàctica. Per Luminaria, Arte y apredizaje
Com poden vinyetes, bafarades o dibuixos marcar un ritme? Es pot parlar 
de música amb la imatge? Ho descobrirem amb El piano oriental, de Zeina 
Abirached, una història sobre la diversitat de la música mediterrània i com 
ens la pot transmetre el llenguatge del còmic. Activitat dins el cicle Mostra 
Educativa de Mostra Viva del Mediterrani, dirigida a alumnes de secundària 
i batxillerat. Places limitades. Reserves: mostraeducativa@mostraviva.org

8 d’OCTUBRE divendres
Taller infantil. 
«Una Mostra en cartells. Descobrint el disseny gràfic»
9:00 a 13:30 h. Lloc: aula de didàctica. Per Luminaria, Arte y apredizaje
Cada any el cartell de Mostra Viva conté una història. Descobrirem com es fa un 
cartell i el que ens conta a través dels seus diferents elements. A partir d’ells els 
alumnes construiran el seu propi relat. Activitat dins el cicle Mostra Edu cativa 
de Mostra Viva del Mediterrani, dirigida a alumnes de segon i tercer cicle de 
primària. Places limitades. Reserves: mostraeducativa@mostraviva.org

Taller infantil. 
«Un còmic amb molt de ritme. Música en vinyetes»
9:00 a 13:30 h. Lloc: aula de didàctica. Per Luminaria, Arte y apredizaje



Com poden vinyetes, bafarades o dibuixos marcar un ritme? Es pot parlar 
de música amb la imatge? Ho descobrirem amb El piano oriental, de Zeina 
Abirached, una història sobre la diversitat de la música mediterrània i com 
ens la pot transmetre el llenguatge del còmic. Activitat dins el cicle Mostra 
Educativa de Mostra Viva del Mediterrani, dirigida a alumnes de secundària 
i batxillerat. Places limitades. Reserves: mostraeducativa@mostraviva.org

Inauguració. «Temporada ilustrada»
20:00 h. Lloc: cafeteria MuVIMent
La il·lustradora Marta Torres inaugura una nova línia expositiva que portarà 
els treballs dels millors dissenyadors en un cicle que tindrà lloc a la 
Cafeteria MuVIMent ubicada al MuVIM. Entrada lliure.

9 d’OCTUBRE dissabte
Taller infantil. «Una mar d’històries... de paper»
11:00 h. Lloc: aula de didàctica. Per Luminaria, Arte y apredizaje
El Mediterrani és molt gran i està ple d’històries. Descobrirem el relat d’un país 
de la nostra mar i crearem una història pròpia amb titelles de paper. Activitat 
dins el cicle Mostra Educativa de Mostra Viva del Mediterrani, dirigida a públic 
familiar. Places limitades. Reserves: mostraeducativa@mostraviva.org

10 d’OCTUBRE diumenge
Taller infantil. «Una mar d’històries... de paper»
11:00 h. Lloc: aula de didàctica. Per Luminaria, Arte y apredizaje
El Mediterrani és molt gran i està ple d’històries. Descobrirem el relat d’un país 
de la nostra mar i crearem una història pròpia amb titelles de paper. Activitat 
dins el cicle Mostra Educativa de Mostra Viva del Mediterrani, dirigida a públic 
familiar. Places limitades. Reserves: mostraeducativa@mostraviva.org

Taller infantil. «Dissenya un cartell en família»
12:00 h. Lloc: aula de didàctica. Per Luminaria, Arte y apredizaje
Mostra viva necessita un equip de creatius per al seu pròxim cartell. Saps 
què amaguen els cartells de Mostra Viva? Explorarem els seus secrets per 
a desxifrar els missatges i els usarem per a crear una història en família. 
Activitat dins el cicle Mostra Educativa de Mostra Viva del Mediterrani, per a 
públic familiar. Places limitades. Reserves: mostraeducativa@mostraviva.org

14 d’OCTUBRE dijous
Inauguració. «In Between»
19:30 h. Lloc: cub del MuVIM
Patricia Bentancur, artista visual uruguaiana reconeguda per les seues 
instal·lacions que involucren múltiples suport (objectes, pintures, fotografies, 
vídeo, so i textos) porta ara al MuVIM el seu últim projecte «In Between» per al 
Cub del museu. Una instal·lació on el teixit serà el protagonista.
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Inauguració. «València, 1988+40»
19:30 h. Lloc: sala Alfons Roig
El MuVIM, com a museu compromés amb el territori, presenta un recorregut 
fotogràfic pel paisatge urbà al llarg de quatre dècades amb fotografies de 
Rafael de Luis. Mostra per a la reflexió sobre el rastre que els habitants de 
la ciutat imprimeixen en el seu habitat.

Inauguració. «La ciudad en ciernes»
19:30 h. Lloc: sala Alfons Roig
Quins efectes pot tindre el canvi climàtic? Presentem el treball de Carlos 
Errando mostrant els hipotètics efectes que tindria a València. Un treball 
que pretén conscienciar la ciutadania sobre els efectes del canvi climàtic 
alhora que reivindica el paper de la fotografia com a llenguatge visual.

Inauguració. «Saca los ojos de la pintura»
19:30 h. Lloc: sala Jerónima Galés
Representant d’una tradició creativa cosmopolita, Uiso Alemany posseeix 
una pintura densament inconformista, inquieta i intensa de la qual podrem 
gaudir amb el seu projecte «Saca los ojos de la pintura», creat per al MuVIM.

21 d’OCTUBRE dijous
Inauguració. «La Margot. Trans (formarse) en libertad»
19:30 h. Lloc: sala Alfons Roig
A ritme de cabaret i de lluentons, de cançons equívoques i lluentors de lamé, 
de coratge i molt maquillatge, recorrerem amb La Margot aquells camerinos 
i locals, autèntics espais de resistència amb els quals dibuixar aquella 
València dels anys setanta i huitanta quan la ciutat es va transfigurar. 

22 d’OCTUBRE divendres
Projecció documental. «Big Bang Morea»
19:00 h. Lloc: sala d’actes del MuVIM
El novembre del 2020 va faltar el pintor valencià José Morea, a qui el MuVIM li 
va dedicar una exposició a finals del 2019. Ara, un documental dirigit per Pedro 
Uris rememora la vida i obra del malaguanyat artista. La peça documental 
serà presentada pel seu director i, després de la projecció, hi haurà un breu 
col·loqui. Entrada lliure fins a completar l’aforament de la sala. 

24 d’OCTUBRE diumenge
Concert. La Guirlande «Spanish travelling virtuosi»
12:00 h. Lloc: sala d’actes del MuVIM
Recorregut històric per l’obra dels músics i virtuosos instrumentistes 
espanyols que portaren la seua música arreu de l’Europa del segle XVIII, la de 
la Il·lustració. L’ensemble La Guirlande interpretarà obres de Joan Cabanilles, 
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Joan Baptista Pla, Giacomo Facco i Joaquín Nicolás Ximénez Brufal. Aforament 
limitat. Les entrades començaran a repartir-se una hora abans de l’inici. 

14 de NOVEMBRE diumenge
Concert. Clara Trio «Dones del romanticisme»
12:00 h. Lloc: sala d’actes del MuVIM
El concert repassarà l’obra d’algunes de les compositores més importants 
del romanticisme europeu, com Clara Schumann o Fanny Mendelssohn. 
Clara trio està compost per Agnes Probst (violí), Mayte García (violoncel) i 
Kei Hikichi (piano). Aforament limitat per les restriccions de la Covid-19. Les 
entrades començaran a repartir-se una hora abans de l’inici del concert. 

17 de NOVEMBRE dimecres
Teatre infantil. «Lass Cotton»
Organitza: Teatre Escalante
10:30 h. Lloc: sala d’actes del MuVIM. Per Anita Maravilla.
Deixant arrere els perills del seu poble natal, la família Cotton es dirigeix a la 
ciutat a la recerca de noves vides i oportunitats. Entre les teulades i les llums 
de la ciutat, entre les teles, els fils i les màquines de la fàbrica, la mare i les 
dues filles viuran noves aventures i perills desconeguts. A partir dels 5 anys 
en grups escolars. Reserves: grupsescolars.escalante@dival.es

18 de NOVEMBRE dijous
Teatre infantil. «Lass Cotton»
Organitza: Teatre Escalante
10:30 h. Lloc: sala d’actes del MuVIM. Per Anita Maravilla.
Deixant arrere els perills del seu poble natal, la família Cotton es dirigeix a la 
ciutat a la recerca de noves vides i oportunitats. Entre les teulades i les llums 
de la ciutat, entre les teles, els fils i les màquines de la fàbrica, la mare i les 
dues filles viuran noves aventures i perills desconeguts. A partir dels 5 anys 
en grups escolars. Reserves: grupsescolars.escalante@dival.es

19 de NOVEMBRE divendres
Teatre infantil. «Lass Cotton»
Organitza: Teatre Escalante
10:30 h. Lloc: sala d’actes del MuVIM. Per Anita Maravilla.
Deixant arrere els perills del seu poble natal, la família Cotton es dirigeix a la 
ciutat a la recerca de noves vides i oportunitats. Entre les teulades i les llums 
de la ciutat, entre les teles, els fils i les màquines de la fàbrica, la mare i les 
dues filles viuran noves aventures i perills desconeguts. A partir dels 5 anys 
en grups escolars. Organitza: Teatre Escalante Companyia: Anita Maravilla 
Reserves: grupsescolars.escalante@dival.es



20 de NOVEMBRE dissabte
Teatre infantil. «Lass Cotton»
Organitza: Teatre Escalante
18:00 h. Lloc: sala d’actes del MuVIM. Per Anita Maravilla.
Deixant arrere els perills del seu poble natal, la família Cotton es dirigeix a la 
ciutat a la recerca de noves vides i oportunitats. Entre les teulades i les llums 
de la ciutat, entre les teles, els fils i les màquines de la fàbrica, la mare i les 
dues filles viuran noves aventures i perills desconeguts. A partir dels 5 anys. 
Informació i reserves: escalantecentreteatral.dival.es

21 de NOVEMBRE diumenge
Inauguració. Art urbà. Victoria Ripalda
13:00 h. Lloc: el mur del MuVIM
El MuVIM confirma la seua aposta museogràfica dedicada a l’art urbà, expressió 
artística amb vocació protestatària que va nàixer en entorns marginals però que 
ha experimentat una notable evolució expressiva des dels inicials tags amb una 
nova proposta. Victoria Ripalda, dissenyadora i il·lustradora freelance, serà la 
responsable artística d’aquest nou Mur urbà del MuVIM.

Inauguració Vitrall del MuVIM. 
13:00 h. Lloc: vestíbul del museu
Inauguració de l’obra de Teresa Cháfer amb motiu del Dia Internacional per 
l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Fidel al seu compromís amb 
les polítiques de gènere i igualtat, el MuVIM vol unir-se a aquesta efemèride 
amb una obra que fa de nexe entre el públic i el context de la lluita feminista.

Teatre infantil. «Lass Cotton»
Organitza: Teatre Escalante
18:00 h. Lloc: sala d’actes del MuVIM. Per Anita Maravilla.
Deixant arrere els perills del seu poble natal, la família Cotton es dirigeix a la 
ciutat a la recerca de noves vides i oportunitats. Entre les teulades i les llums 
de la ciutat, entre les teles, els fils i les màquines de la fàbrica, la mare i les 
dues filles viuran noves aventures i perills desconeguts. A partir dels 5 anys. 
Informació i reserves: escalantecentreteatral.dival.es

27 de NOVEMBRE dissabte
Taller infantil. 
«Un teatre de pirates dins una caixa de sabates!»
18:30 h. Lloc: aula didàctica. Per Cia. de paper.
Un teatre de pirates dins una caixa de sabates. Què feu amb les caixes de 
sabates buides que teniu a casa? Ompliu-les de teatre i de pirates! Podreu 
pintar, retallar i muntar un bonic decorat teatral i uns titelles de tija divertits. 
Vinga, colors, tisores, cola i a navegar! Reserves: 963 883 730 i 963 883 742.
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28 de NOVEMBRE diumenge
Espectacle amb titelles. «Dins la panxa del llop»
11:30 h. Lloc: sala d’actes Per Cia. de paper.
Al bosc no s’hi val a badar. Un descuit i serviràs de dinar a qualsevol 
bestiola! Dins la panxa del llop ens passeja per mons fantàstics i paisatges 
fabulosos: estómacs plens de vida i alegria. Titelles d’ombres, teatrins de 
paper i cançons fetes a mida. Un retrat de la cadena alimentària amb humor 
i molta música! Espectacle de titelles per a públic familiar. Les entrades 
començaran a repartir-se una hora abans de l’inici de l’activitat. 





Tallers

Contacontes

Exposicions

Educació

#MuVIMonTU
www.muvim.es



Spaccanapoli

Salvador Vendrell

Menas, la infancia detrás de 
una etiqueta

Miriam Gómez Blanes

Els basset, dolçainers 
i tabaleters

Josep Maria Bataller 
Llàcer

Obra Narrativa 
completa

Ernest Martínez 
Ferrando

Un rei, un déu, 
una acadèmia 

Carles Fenollosa

Amiguitos 
del alma

Xavier Latorre

Les cares de 
l’evasió fiscal

Mar Vivó Jiménez
Carlos Remohí Rius

www.alfonselmagnanim.net





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

Ajuntament
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CENTRE MUSEÍSTIC LA BENEFICÈNCIA
MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA
L’ETNO. MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA

C/ Corona, 36 - 46003 València. Tel. informació: 963 883 565. 
Botiga-llibreria. Tel. 963 924 746 
www.LETNO.ES  ·  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


