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4 de JUNY dissabte

Visites exposició temporal.
«Vilanova i Piera. Camí a la Prehistòria»

11.00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria
Vilanova i Piera ens acosta a la figura d’un dels precursors de la prehistòria
peninsular al segle XIX, abastint la seu vida personal i professional i la seua
obra com a erudit i divulgador.

Taller. «Descobrim els tresors del museu. La moneda
ibèrica»

12:00 h. Lloc: pati / aula taller del Museu de Prehistòria
Les nostres col·leccions permanents amaguen tresors. A partir d’una peça
coneixerem com es va fer, amb quina finalitat o quin va ser el seu ús, també
com eren les persones que la van fer i la van usar, com s’organitzaven i com, a
través de la investigació arqueològica, es pot respondre a aquestes preguntes.

Festival Etnomusic 2022. N3RDISTAN

22:30 h. Lloc: pati 6. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
N3rdistan és una banda francomarroquina que (re)pensa i mescla diverses
dimensions, èpoques, cultures, estils i instruments, des del hip-hop, el rap,
l’electro-rock fins a les melodies àrabs més tradicionals. Tot això amb la veu
del desconcertant i fascinant Walead Ben Selim.

5 de JUNY 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 numismàtica del museu i amb elles
descobrireu algunes curiositats d’aquests diners.

Circ. Obri’m!

11.30 h – Valencià. Lloc: pati. Per Sargantana Circ Inclusiu
OBRI’M! és la història d’una maleta extraviada que cau entre les mans
curioses d’un grup de vianants que intentarà obrir-la per a descobrir quins
somnis conté.

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 o valenciana”

Taller. «Descobrim els tresors del museu. La moneda
ibèrica»

12:00 h. Lloc: pati / aula taller del Museu de Prehistòria
Les nostres col·leccions permanents amaguen tresors. A partir d’una peça
coneixerem com es va fer, amb quina finalitat o quin va ser el seu ús, també

com eren les persones que la van fer i la van usar, com s’organitzaven i com, a
través de la investigació arqueològica, es pot respondre a aquestes preguntes.

Taller familiar. «Família gegant!»

12.30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno
Els gegants i nans són uns personatges de gran tradició en la celebració del
Corpus. Són Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat des del 2005.
Al taller les famílies crearan figures com ara gegants de fusta i tela amb el
seu propi retrat, posant especial interés a crear la indumentària d’aquests
personatges. Taller relacionat amb l’exposició «El Corpus de València. Casa
Insa» de L’ETNO

Concert. EOI

18 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim

7 de JUNY dimarts

Visita-xarrada «Vilanova i Piera. Camí a la prehistòria»

18.30 h. Lloc: Sala I. Exposició temporal
Visita-xarrada de l’exposició temporal de «Vilanova i Piera. Camí a la
Prehistòria», a càrrec de l’arqueòleg i investigador Bernat Martí.

8 de JUNY dimecres

En veu alta. Presentació Premi Bernat Capó

18.30 h. LLoc: Pati 1.
Presentació de la publicació “Viure a la Caseta” de Carles Rodrigo, guardonat
amb el Premi Bernat Capó 2021.

10 de JUNY divendres

Cremar el Maestrat Filmat. Taller de Tic Toc.
18.00-20:30 h. LLoc: Sala Secà i Muntanya.

11 de JUNY dissabte

Visites exposició temporal. «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
arqueològics d’entre 30.000 i 3.500 anys, i el seu aprofitament com a
recursos alimentaris, adornaments o eines de treball.

Taller. «Descobrim els tresors del museu. Un molí de
l’edat del bronze»
12:00 h. Lloc: pati / aula taller del Museu de Prehistòria

Les nostres col·leccions permanents amaguen tresors. A partir d’una peça
coneixerem com es va fer, amb quina finalitat o quin va ser el seu ús, també
com eren les persones que la van fer i la van usar, com s’organitzaven i com, a
través de la investigació arqueològica, es pot respondre a aquestes preguntes.

Concert. Joves promeses del CSMV: Estrenes absolutes

Cicle Música en construcció
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

12 de JUNY diumenge

Visites a la carta. «Societats caçadores i recol·lectores
de la prehistòria»

11.00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria
Triareu quatre peces del paleolític i amb elles descobrireu algunes
curiositats de les col·leccions del Museu.

Contacontes. Transformacontes

11.30 h – Valencià. Lloc: pati. Per Contaclown
Els contes poden transformar-se en altres objectes, transformar històries
populars, i inclús la nostra forma de mirar. Contes tridimensionals, contes
amb kamishibai, versions noves de clàssics o populars, il·lustracions que no
són el que semblen, llibres que es lligen al dret i a l’inrevés...

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 o valenciana”

Taller. «Descobrim els tresors del museu. Un molí de
l’edat del bronze»

12:00 h. Lloc: pati / aula taller del Museu de Prehistòria
Les nostres col·leccions permanents amaguen tresors. A partir d’una peça
coneixerem com es va fer, amb quina finalitat o quin va ser el seu ús, també
com eren les persones que la van fer i la van usar, com s’organitzaven i
com, a través de la investigació arqueològica, es pot respondre a aquestes
preguntes.

Taller familiar. «Família gegant!»

12.30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno
Els gegants i nans són uns personatges de gran tradició en la celebració del
Corpus. Són Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat des del 2005.
Al taller les famílies crearan figures com ara gegants de fusta i tela amb el
seu propi retrat, posant especial interés a crear la indumentària d’aquests
personatges. Taller relacionat amb l’exposició «El Corpus de València. Casa
Insa» de L’ETNO

Concert. Orquesta Ateneo Musical del Puerto
18 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim

15 de JUNY dimecres

Concert. Conservatori Professional de Música de València
18 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim

18 de JUNY dissabte

Visites exposició temporal.
«Vilanova i Piera. Camí a la Prehistòria»

11.00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria
Vilanova i Piera ens acosta a la figura d’un dels precursors de la prehistòria
peninsular al segle XIX, abastint la seu vida personal i professional i la seua
obra com a erudit i divulgador.

Taller. «Descobrim els tresors del museu. Un dau romà»

12:00 h. Lloc: pati / aula taller del Museu de Prehistòria
Les nostres col·leccions permanents amaguen tresors. A partir d’una peça
coneixerem com es va fer, amb quina finalitat o quin va ser el seu ús, també
com eren les persones que la van fer i la van usar, com s’organitzaven i com, a
través de la investigació arqueològica, es pot respondre a aquestes preguntes.

Concert. Grup de Danses el Faldellí
18 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim

19 de JUNY diumenge

Visites a la carta. «Societats agrícoles i ramaderes de la
prehistòria i l’edat dels metalls»

11.00 h. Lloc: sala temporal 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.

Titelles. Gori Gori

11.30 h – Valencià. Lloc: pati. Per El Ball de Sant Vito
Mingo estima molt el seu iaio, anar a sa casa i estar amb ell. Però un dia
va a visitar-lo i el iaio no està. Comença un viatge fantàstic a través de les
emocions, on volarà pel cel, escarbarà en les profunditats de la Terra i
s’enfrontarà a personatges terribles per a comprendre el sentit de la mort…
i el de la vida.

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 o valenciana”

Taller. «Descobrim els tresors del museu. Un dau romà»

12:00 h. Lloc: pati / aula taller del Museu de Prehistòria
Les nostres col·leccions permanents amaguen tresors. A partir d’una peça
coneixerem com es va fer, amb quina finalitat o quin va ser el seu ús, també
com eren les persones que la van fer i la van usar, com s’organitzaven i
com, a través de la investigació arqueològica, es pot respondre a aquestes
preguntes.

Taller familiar. «Família gegant!»

12.30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno
Els gegants i nans són uns personatges de gran tradició en la celebració del
Corpus. Són Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat des del 2005.
Al taller les famílies crearan figures com ara gegants de fusta i tela amb el
seu propi retrat, posant especial interés a crear la indumentària d’aquests
personatges. Taller relacionat amb l’exposició «El Corpus de València. Casa
Insa» de L’ETNO

Concert Homenatge a Joan Fuster
18 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim

21 de JUNY dimarts

Concert. Patrona del Colegio de Médicos
18 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim

25 de JUNY dissabte

Visites exposició temporal. «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
arqueològics d’entre 30.000 i 3.500 anys, i el seu aprofitament com a
recursos alimentaris, adornaments o eines de treball.

Taller. «Descobrim els tresors del museu. Un capitell
visigot»

12:00 h. Lloc: pati / aula taller del Museu de Prehistòria
Les nostres col·leccions permanents amaguen tresors. A partir d’una peça
coneixerem com es va fer, amb quina finalitat o quin va ser el seu ús, també
com eren les persones que la van fer i la van usar, com s’organitzaven i
com, a través de la investigació arqueològica, es pot respondre a aquestes
preguntes.

Concert. Coral Asociación Increscendo Valencia
18 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim

26 de JUNY 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. Per què les zebres tenen ratlles i altres
contes de la sabana

11.30 h – Valencià. Lloc: pati. Per Contes per al nou mil·leni
Els contes africans són una font de coneixement i diversió. S’aprenen els
valors de la generositat o els perills de l’egoïsme, la necessitat de ser
solidaris i justos. Coneixerem les aventures d’una zebra que no té mai pressa,
de l’astut xacal que no es deixa senyorejar pel lleó i altres personatges dels
quals aprendran aspectes del pensament i la cultura africans.

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 o valenciana”

Taller. «Descobrim els tresors del museu. Un capitell
visigot»

12:00 h. Lloc: pati / aula taller del Museu de Prehistòria
Les nostres col·leccions permanents amaguen tresors. A partir d’una peça
coneixerem com es va fer, amb quina finalitat o quin va ser el seu ús, també
com eren les persones que la van fer i la van usar, com s’organitzaven i com, a
través de la investigació arqueològica, es pot respondre a aquestes preguntes.

Taller familiar. «Família gegant!»

12.30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno
Els gegants i nans són uns personatges de gran tradició en la celebració del
Corpus. Són Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat des del 2005.
Al taller les famílies crearan figures com ara gegants de fusta i tela amb el
seu propi retrat, posant especial interés a crear la indumentària d’aquests
personatges. Taller relacionat amb l’exposició «El Corpus de València. Casa
Insa» de L’ETNO

Concert. Cor de Campanar

17 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim

28 de JUNY dimarts

Presentació del llibre Trets. Imatges de la transició
valenciana per Josep Vicent Rodríguez i Rosa Solbes.
Organitza: Institució Alfons el Magnànim
19 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim

Del 28 de JUNY al 22 de JULIOL, de dimarts a
divendres de matí
BIBLIOTECA D’ESTIU

Lloc: Pati / Aula taller del Museu de Prehistòria
Activitats i animacions lectores per a escoles d’estiu, prèvia concertació per
telèfon o correu-e (963 883 579 / servici.visites@dival.es)

2 de JULIOL dissabte

Visites a la carta. «Món romà»

11.00 h. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria
Triareu quatre peces del Món romà i amb elles descobrireu algunes curiositats de les col·leccions del museu.

Concert. Orfeón Manuel Palau
18 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim

3 de JULIOL diumenge

Visites a la carta. «Món romà»

11.00 h. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria
Triareu quatre peces del Món romà i amb elles descobrireu algunes curiositats de les col·leccions del museu.

Música per a la infantesa. A xalar!!!

11.30 h – Valencià. Lloc: pati. Per Trobadorets
«Cantarem i per suposat també ballarem». Amb aquesta frase comença
l’espectacle, i és una declaració d’intencions en tota regla. Trobadorets fem
un repàs a les nostres cançons més conegudes, amb clàssics de la música
familiar en valencià. Espectacle interactiu del que participa tota la família, en
clau d’humor, i fent protagonistes en tot moment a les xiquetes i els xiquets.

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 o valenciana”

Taller familiar. «La ciutat amagada»

12.30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno
Sabies que la ciutat per on passegem habitualment pot guardar secrets ocults
pel temps? L’encontre d’una iaia i una xiqueta ens permet entrar en una ciutat
amagada i quasi secreta on poder divertir-nos, jugar i fer noves amistats.

Premi “Obrint camins”

18.30 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim.
El Premi Obrint Camins, que atorga l’AECV cada any, vol reconéixer el
recolzament de persones i institucions que s’esforcen per a dur el cant

valencià a les quotes més altes en la investigació, l’ensenyament, l’estudi,
la promoció i la difusió.

6 de JULIOL dimecres

Concert. Emilio Villalba, Sara Marina i Armonia Danza:
«Apolo. Arte y mito»

19 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim. Cicle Música en construcció
En col·laboració amb el Museu de Prehistòria de València
Concert de música antiga romana inspirat en l’Apol·lo de Pinedo, exposat
a la Sala permanent de Mon Romà del Museu de Prehistòria de València.

7 de JULIOL dijous

Comboi i antropologia

18.30 h. Lloc: Pati 1. Organitza: Biblioteca de L’ETNO i l’AVA.
Projecte «A hores d’ara» amb Alba Herrero, Anaïs Florin i Natàlia Castellanos

9 de JULIOL dissabte

Visites a la carta. «Història dels diners»

11.00 h. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria
Triareu quatre peces de la col·lecció numismàtica del museu i amb elles
descobrireu algunes curiositats d’aquests diners.

Concert. Pols i Púa del cicle Més que Cordà
18 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim

10 de JULIOL 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 numismàtica del museu i amb elles
descobrireu algunes curiositats d’aquests diners.

Titelles. El misteri de la casa encantada

11.30 h – Valencià. Lloc: pati. Per Actuando Entucole
Pau i Jordi estàn jugant amb la pilota al costat de la biblioteca abandonada.
Ells diuen que és “La casa encantada”. Però la pilota cau dins de la biblioteca
i els xiquets han d’anar a per ella. Faràn tot el possible per trobar-la però uns
misteriosos habitants s’afegiràn a la recerca. Una obra per a tota la familia.

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 o valenciana”

Taller familiar. «La ciutat amagada»
12.30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno

Sabies que la ciutat per on passegem habitualment pot guardar secrets ocults
pel temps? L’encontre d’una iaia i una xiqueta ens permet entrar en una ciutat
amagada i quasi secreta on poder divertir-nos, jugar i fer noves amistats.

16 de JULIOL dissabte

Visites a la carta. «Societats caçadores i recol·lectores
de la prehistòria»

11.00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria
Triareu quatre peces del paleolític i amb elles descobrireu algunes
curiositats de les col·leccions del Museu.

17 de JULIOL diumenge

Visites a la carta. «Societats caçadores i recol·lectores
de la prehistòria»

11.00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria
Triareu quatre peces del paleolític i amb elles descobrireu algunes
curiositats de les col·leccions del Museu.

Poesia. Històries de gegants

11.30 h – Valencià. Lloc: pati. Per Trobaversos
Espectacle poeticomusical. Del conte a la poesia, què es basa en el llibre “El
gegant Romuald” de Maria Dolors Pellicer (textos) i Paco Santana (il·lustracions),
homenatge a Roald Dahl. Amb el gegant Romuald coneixerem el país dels
gegants, on les persones eren molt grans però amb un cervell xicotet.

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 o valenciana”

Taller familiar. «La ciutat amagada»

12.30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno
Sabies que la ciutat per on passegem habitualment pot guardar secrets ocults
pel temps? L’encontre d’una iaia i una xiqueta ens permet entrar en una ciutat
amagada i quasi secreta on poder divertir-nos, jugar i fer noves amistats.

Concert. Associació Cuadrilla del Molí
18 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim

23 de JULIOL dissabte

Visites a la carta. «Societats agrícoles i ramaderes de la
prehistòria i l’edat dels metalls»

11.00 h. Lloc: sala temporal 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.

Concert. Grup Alimara

Llavors de la terra
18 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim

24 de JULIOL diumenge

Visites a la carta. «Societats agrícoles i ramaderes de la
prehistòria i l’edat dels metalls»

11.00 h. Lloc: sala temporal 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.

Titelles. Òbriguen pas als aneguets

11.30 h – Valencià. Lloc: pati. Per La Matallina
Els aneguets han arribat a la ciutat. Mamà ànec els acompanya. Aprendre a
saludar, a menjar, a dir sí i a dir no, però els aneguets no volen banyar-se. Entre
jocs s’amaguen i Mamà ànec espantada haurà de buscar-los entre el nou veïnat:
el ruc malalt, el lleó adormit o l’elefant amb bicicleta li donaran la benvinguda
entre tirallongues, reguitzells i cançons interpretats amb música en directe.

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 o valenciana”

Taller familiar. «La ciutat amagada»

12.30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno
Sabies que la ciutat per on passegem habitualment pot guardar secrets ocults
pel temps? L’encontre d’una iaia i una xiqueta ens permet entrar en una ciutat
amagada i quasi secreta on poder divertir-nos, jugar i fer noves amistats.

27 de JULIOL dimecres
INAUA
GUR
CIÓ

Inauguració exposició.
«Art rupestre a la Terra d’Arnhem (Austràlia)»

19 h. Lloc: Sala I del Museu de Prehistòria de València
Un recorregut per una de les tradicions artístiques més longeves i contínues
de la història de la humanitat: l’art rupestre de la part occidental de la Terra
d’Arnhem. A través d’esta mostra es donarà a conéixer la riquesa i els
múltiples nivells d’interpretació de l’art rupestre dels aborígens australians,
així com la seua relació amb la societat i amb la cultura aborigen.

30 de JULIOL dissabte

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.

31 de JULIOL 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. Fabulària: la gallina dels ous d’or

11.30 h – Valencià. Lloc: pati. Per La Carreta Teatro
Pareu atenció a aquest pobre joglar que més de mil històries vos ve a contar.
Trobador, poeta, cantor; cante contes, contes cante i recite versos. Un espectacle
dinàmic i participatiu, amb la gràcia del Joglar i el ritme dels Titelles, que
arreplega algunes de les més belles rondalles de l’història.... Cants, contes,
faules amb moralitat i cor, més de mil històries vos porte en este sarró.

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.
Visites comentades de dimarts a dissabte. 10-14 h i de 16 a 18 h.
Diumenges i festius, horari de 10.30 a 14 h.
Prèvia concertació en: telèfon 687 836 545 / 687 836 717 / labastida@moixent.es
VISITA AL JACIMENT DE 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: tels. 645977022 / 962885264 / visitas@bolomor.com
VISITA AL JACIMENT DEL PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
Organitza: Museu de Prehistòria de València
9.30-13.30h. Visites comentades de dimecres a diumenge
Prèvia concertació per telèfon 672794404 / puntal.llops@olocau.es

JORNADES DE PORTES OBERTES EN JACIMENTS ARQUEOLÒGICS

LLOMA DE BETXÍ (PATERNA).
Jornades de portes obertes els dissabtes 14 i 28 de maig i 4 de juny. De 10 h a 13.30
h. Punt de trobada: Estació de Metro de la Canyada.
Visita comentada al jaciment de l’edat del bronze de la Lloma de Betxí, prèvia inscripció per correu electrònic: visiteslloma@gmail.com
VIII IBERFESTA, PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
11 i 12 de juny. Visita al jaciment, tallers didàctics, biblioteca infantil, recreacions i
Fira dels Ibers.
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:

Juliol–Novembre 2022
L’ETNO. Museu Valencià d’Etnologia
C/ Corona, 36. 46003
Dimarts a diumenge, de 10 a 20 h
wwww.letno.es
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JULIOL 2022. MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA
Corona, 36. 46003 València · www.museuprehistoriavalencia.es
Seguix-nos en

Concerts de cambra
Divulgació musical
Joves promeses

Música en construcció
Centre Museístic La Beneficència
Dissabte 11 de juny, 18 h.
Estrenes absolutes. Joves promeses del CSMV.
Dissabte 6 de juliol, 19 h.
Apolo. Arte y mito. Emilio Villalba, Sara Marina i Armonia Danza.
Monestir de Corpus Christi de Llutxent
Dissabte 4 de juny, 19 h.
Joves promeses Conservatori “Josep Melcior Gomis”, d’Ontinyent.
Conservatori
Superior de Música
Joaquín Rodrigo
de València

Música
Folklore
i tradicions

Llavors de la terra
Dissabte, 18 de juny, 18 h.
Grup de Danses el Faldellí
Dissabte, 23 de juliol, 18 h.
Grup Alimara

Diumenges
de teatre per
a la xicalla

Teatre a la Bene
5 de juny, 11.30 h.
Circ. Obri’m!
Sargantana Circ Inclusiu
12 de juny, 11.30 h.
Contacontes. Transformacontes
Contaclown
19 de juny, 11.30 h.
Titelles. Gori Gori
El ball de Sant Vito
26 de juny, 11.30 h.
Teatre infantil. Per què les zebres tenen
ratlles i altres contes de la sabana
Contes per al nou mil·leni
3 de juliol, 11.30 h.
Música. A xalar!!
Trobadorets
10 de juliol, 11.30 h.
Titelles. El misteri de la casa encantada
Actuando Entucole
17 de juliol, 11.30 h.
Poesia. Històries de gegants
Trobaversos
24 de juliol, 11.30 h.
Titelles. Òbriguen pas als aneguets
La Matallina
31 de juliol, 11.30 h.
Teatre infantil.
Fabulària: la gallina dels ous d’or
La Carreta Teatro

ACTIVITATS FORA DEL CENTRE MUSEÍSTIC LA BENEFICÈNCIA
Dijous, 2 de juny
Presentació del llibre Bogeria i salut mental a València. El manicomi de Jesús
(1866-1989), per Cándido Polo. 19 h. Lloc: Sede Intersindical. C/ Juan de Mena, 22.
València. Organitza: Institució Alfons el Magnànim
Dijous, 9 de juny
Presentació del llibre Ángela García Codoñer, Premi a la trajectòria Alfons
Roig 2020. 19 h. Lloc: IVAM. Organitza: Servei de Cultura
Dissabte, 11 de juny
D’Arrel. Trobada de Folklore, Música, Balls i Cançons Valencianes. Petrés.
Organitza: Servei de Cultura
Dimecres, 15 de juny
Presentació del llibre Manuel Molins. Teatre complet 3, per Manuel Molins.
19 h. Lloc: Llibreria Fan Set. C/ Sant Ferran, 12. València. Organitza: Institució Alfons
el Magnànim
Dissabte, 18 de juny
D’Arrel. Trobada de Folklore, Música, Balls i Cançons Valencianes. Chera.
Organitza: Servei de Cultura
Dimecres, 22 de juny
Presentació del llibre Els fantàstics 70, per Josep Piera. 19 h. Lloc: Llibreria Fan
Set. C/ Sant Ferran, 12. València. Organitza: Institució Alfons el Magnànim
Del 13 al 19 de juny
MUSEUMWEEK 2022: CULTURA, SOCIETAT I INNOVACIÓ! El Museu de Prehistòria formarà part d’aquest esdeveniment internacional, en el qual participaran
institucions culturals de tot el món, a través de les seues xarxes socials. Organitza:
Museu de Prehistòria
17, 18 i 19 de juny
JORNADES EUROPEES D’ARQUEOLOGIA. El Museu de Prehistòria de València
participarà un any més en les Jornades Europees d’Arqueologia, dirigides per l’Institut Nacional d’Investigacions Arqueològiques Preventives francés (Inrap). Organitza:
Museu de Prehistòria
Divendres, 15 de juliol
Etnomusic als pobles. Momi Maiga. 22.30 h. Lloc: Plaça d’Espanya. Carcaixent.
Organitza: L’ETNO.
Dissabte, 16 de juliol
D’Arrel. Trobada de Folklore, Música, Balls i Cançons Valencianes. L’Olleria.
Organitza: Servei de Cultura
Dissabte, 30 de juliol
D’Arrel. Trobada de Folklore, Música, Balls i Cançons Valencianes. Ontinyent.
Organitza: Servei de Cultura
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MuVIM

MUSEU VALENCIÀ DE LA IL.LUSTRACIÓ I DE LA MODERNITAT
Carrer Quevedo 10 València

1 de JUNY dimecres
Trobada «Dialogart»

20:00 h. Lloc: Cafeteria MuVIMent
Cada setmana una nova proposta per a dialogar al voltant de l’art des de
diferents punts de vista amb la col·laboració de professionals de l’art urbà,.
la crítica, la il·lustració... Reserva prèvia telefonant al 610477737.

2 de JUNY dijous

Conferència d’Antonio Cazorla.
«Las miserias del milagro desarrollista»

19 h. Lloc: Sala d’Actes del MuVIM
En connivència amb l’exposició «¿XXV Años de Paz?», Antonio Cazorla —
catedràtic d’Història d’Europa de la Trent University d’Ontario (Canadà)
i autor de diversos llibres sobre Franco i el franquisme— donarà una
conferència al MuVIM que, sota el títol «Las miserias del milagro: algunas
claves de la España oficialmente feliz de los años 60», reflextirà la mirada
crítica de l’historiador social sobre el desarrollismo franquista. Una mirada
que busca saber què s’amagava darrere de les triomfalistes xifres oficials,
quin passat amagaven i quines hipoteques suposaren per al futur.
INAUA Inauguració «Ruedo Ibérico»
GUR
CIÓ 20:00 h Lloc: Sala Alfons Roig

Exposició amb obres d’Eduardo Arroyo, Gorris, Antonio Saura, Manolo
Mirralles, José Ortega, Ricardo Zamorano... publicades per l’editorial Ruedo
Ibérico. Segell fundat per Jose Martinez a París com a veu dels exiliats,
dirigida per Martinez Guerricabeituia amb el suport d’artistes i intel·lectuals
com Antonio Pérez, Antonio Saura, Juan Goytisolo, Jorge Semprún…etc.

3 de JUNY divendres

INAUA Inauguració «Temporada il·lustrada»
GUR
CIÓ 20:00 h. Lloc: Cafeteria MuVIMent

Els components de Memosesmás tancaran el cicle de la «Temporada
Il·lustrada» en els mesos de juny i juliol. Aquest estudi multidisciplinari
se centra en “la resolució de problemes de comunicació gràfica a partir
d’il·lustracions conceptuals amb una mica d’humor”.

4 de JUNY dissabte

Taller didàctic «Menuda il·lustració»

18:30 h. Lloc: Aula didàctica
Jugarem amb la mescla de colors, coneixerem alguns mètodes senzills
per a aprendre a dibuixar i pintarem la nostra pròpia il·lustració. Aquest
taller valora el treball dels il·lustradors en totes les seues diverses facetes

i destaca la rellevància de l’elecció de València com a Capital Mundial del
Disseny 2022. Taller per a xiquets de 5 a 11 anys. Places limitades. Reserves:
963 883 730 i 963 883 742

4 de JUNY dissabte

Visita guiada exposició «¿25 Años de Paz? El llavat
d’imatge del franquisme el 1964»

18:30 h Lloc: Sala Alfons Roig
Com a contribució a les activitats que acompanyen la designació de València
com a World Design Capital®, el MuVIM acull una mostra entorn de la
campanya propagandística oficial d’enormes dimensions i definida per
una rellevant inversió en disseny gràfic professional, «XXV Años de Paz
Española», celebrada en 1964. Reserva prèvia.

5 de JUNY diumenge

Taller didàctic «Menuda il·lustració»

11:30 h. Lloc: Aula didàctica
Jugarem amb la mescla de colors, coneixerem alguns mètodes senzills
per a aprendre a dibuixar i pintarem la nostra pròpia il·lustració. Aquest
taller valora el treball dels il·lustradors en totes les seues diverses facetes
i destaca la rellevància de l’elecció de València com a Capital Mundial del
Disseny 2022. Taller per a xiquets de 5 a 11 anys. Places limitades. Reserves:
963 883 730 i 963 883 742

Visita guiada exposició «¿25 Años de Paz? El llavat
d’imatge del franquisme el 1964»

12 h Lloc: Sala Alfons Roig
Com a contribució a les activitats que acompanyen la designació de València
com a World Design Capital®, el MuVIM acull una mostra entorn de la
campanya propagandística oficial d’enormes dimensions i definida per
una rellevant inversió en disseny gràfic professional, «XXV Años de Paz
Española», celebrada en 1964. Reserva prèvia.

Visita guiada «Esglésies i convents. La vida intramurs»

12:45 h Lloc: Vestíbul del MuVIM
Un recorregut per les torres de la ciutat que van impressionar Victor Hugo i
la història de les seues esglésies i convents a través de les visites guiades a
la maqueta de València segons el plànol del Pare Tosca de 1704.

8 de JUNY dimecres
Trobada «Dialogart»

20:00 h. Lloc: Cafeteria MuVIMent

Cada setmana una nova proposta per a dialogar al voltant de l’art des de
diferents punts de vista amb la col·laboració de professionals de l’art urbà,.
la crítica, la il·lustració... Reserva prèvia telefonant al 610477737.

9 de JUNY dijous

INAUA Inauguració «Kalila
GUR
CIÓ 20 h Lloc: Sala Alta

et Dimma»

La il·lustradora Aitana Carrasco porta al MuVIM la seua particular visió
del Kalila et Dimma, un conjunt de faules procedents del clàssic sànscrit
Pantxatantra, que va arribar a Europa a través d’una versió àrab. Artista
especialitzada en la il·lustració de la literatura infantil amb una trajectòria
professional de 15 anys a la seua esquena, les seues obres s’han publicat en
més d’una desena de països. Entrada lliure. Sense reserva prèvia.

11 de JUNY dissabte

Taller didàctic «Menuda il·lustració»

18:30 h. Lloc: Aula didàctica
Jugarem amb la mescla de colors, coneixerem alguns mètodes senzills
per a aprendre a dibuixar i pintarem la nostra pròpia il·lustració. Aquest
taller valora el treball dels il·lustradors en totes les seues diverses facetes
i destaca la rellevància de l’elecció de València com a Capital Mundial del
Disseny 2022. Taller per a xiquets de 5 a 11 anys. Places limitades. Reserves:
963 883 730 i 963 883 742

Visita guiada exposició «¿25 Años de Paz? El llavat
d’imatge del franquisme el 1964»

18:30 h Lloc: Sala Alfons Roig
Com a contribució a les activitats que acompanyen la designació de València
com a World Design Capital®, el MuVIM acull una mostra entorn de la
campanya propagandística oficial d’enormes dimensions i definida per
una rellevant inversió en disseny gràfic professional, «XXV Años de Paz
Española», celebrada en 1964. Reserva prèvia.

12 de JUNY diumenge

Taller didàctic «Menuda il·lustració»

11:30 h. Lloc: Aula didàctica
Jugarem amb la mescla de colors, coneixerem alguns mètodes senzills
per a aprendre a dibuixar i pintarem la nostra pròpia il·lustració. Aquest
taller valora el treball dels il·lustradors en totes les seues diverses facetes
i destaca la rellevància de l’elecció de València com a Capital Mundial del
Disseny 2022. Taller per a xiquets de 5 a 11 anys. Places limitades. Reserves:
963 883 730 i 963 883 742

Visita guiada exposició «¿25 Años de Paz? El llavat
d’imatge del franquisme el 1964»

12 h Lloc: Sala Alfons Roig
Com a contribució a les activitats que acompanyen la designació de València
com a World Design Capital®, el MuVIM acull una mostra entorn de la
campanya propagandística oficial d’enormes dimensions i definida per
una rellevant inversió en disseny gràfic professional, «XXV Años de Paz
Española», celebrada en 1964. Reserva prèvia.

Visita guiada «Esglésies i convents. La vida intramurs»

12:45 h Lloc: Vestíbul del MuVIM
Un recorregut per les torres de la ciutat que van impressionar Victor Hugo i
la història de les seues esglésies i convents a través de les visites guiades a
la maqueta de València segons el plànol del Pare Tosca de 1704.

15 de JUNY dimecres
Trobada «Dialogart»

20:00 h. Lloc: Cafeteria MuVIMent
Cada setmana una nova proposta per a dialogar al voltant de l’art des de
diferents punts de vista amb la col·laboració de professionals de l’art urbà,.
la crítica, la il·lustració... Reserva prèvia telefonant al 610477737.

18 de JUNY dissabte

Visita guiada exposició «¿25 Años de Paz? El llavat
d’imatge del franquisme el 1964»

18:30 h Lloc: Sala Alfons Roig
Com a contribució a les activitats que acompanyen la designació de València
com a World Design Capital®, el MuVIM acull una mostra entorn de la
campanya propagandística oficial d’enormes dimensions i definida per
una rellevant inversió en disseny gràfic professional, «XXV Años de Paz
Española», celebrada en 1964. Reserva prèvia.

19 de JUNY diumenge

Visita guiada exposició «¿25 Años de Paz? El llavat
d’imatge del franquisme el 1964»

12 h Lloc: Sala Alfons Roig
Com a contribució a les activitats que acompanyen la designació de València
com a World Design Capital®, el MuVIM acull una mostra entorn de la
campanya propagandística oficial d’enormes dimensions i definida per
una rellevant inversió en disseny gràfic professional, «XXV Años de Paz
Española», celebrada en 1964. Reserva prèvia.

Visita guiada «Esglésies i convents. La vida intramurs»

12:45 h Lloc: Vestíbul del MuVIM
Un recorregut per les torres de la ciutat que van impressionar Victor Hugo i
la història de les seues esglésies i convents a través de les visites guiades a
la maqueta de València segons el plànol del Pare Tosca de 1704.

22 de JUNY dimecres
Trobada «Dialogart»

20:00 h. Lloc: Cafeteria MuVIMent
Cada setmana una nova proposta per a dialogar al voltant de l’art des de
diferents punts de vista amb la col·laboració de professionals de l’art urbà,.
la crítica, la il·lustració... Reserva prèvia telefonant al 610477737.

23 de JUNY dijous
INAUA
GUR
CIÓ

Inauguració. «Dones Elena Francis. Franquisme i
submissió femenina»

20 h. Lloc: Sala de la Torre
El 1948 començaren les retransmissions del consultori radiofònic més famós
del franquisme. Al programa escrigueren moltes dones desesperades per la
seua situació personal a la recerca del consell d’Elena Francis, que aprofi
tava l’avinentesa per a respondre-les amb exhortacions, admonicions i amo
nestacions que s’adequaven als principis de la moral catòlica més integrista.
L’exposició recull una selecció d’aquelles respostes per a mostrar la política de
sotmetiment femení que mamprengué el franquisme des dels inicis. Política
segons la qual la dona estava subordinada al marit, constreta a tasques de
mestressa de casa i sense cap mena de drets ni reconeixement legal.

25 de JUNY dissabte

Visita guiada exposició «¿25 Años de Paz? El llavat
d’imatge del franquisme el 1964»

18:30 h Lloc: Sala Alfons Roig
Com a contribució a les activitats que acompanyen la designació de València
com a World Design Capital®, el MuVIM acull una mostra entorn de la
campanya propagandística oficial d’enormes dimensions i definida per
una rellevant inversió en disseny gràfic professional, «XXV Años de Paz
Española», celebrada en 1964. Reserva prèvia.

26 de JUNY diumenge

Visita guiada exposició «¿25 Años de Paz? El llavat
d’imatge del franquisme el 1964»
12 h Lloc: Sala Alfons Roig

Com a contribució a les activitats que acompanyen la designació de València
com a World Design Capital®, el MuVIM acull una mostra entorn de la
campanya propagandística oficial d’enormes dimensions i definida per
una rellevant inversió en disseny gràfic professional, «XXV Años de Paz
Española», celebrada en 1964. Reserva prèvia.

29 de JUNY dimecres
Trobada «Dialogart»

20:00 h. Lloc: Cafeteria MuVIMent
Cada setmana una nova proposta per a dialogar al voltant de l’art des de
diferents punts de vista amb la col·laboració de professionals de l’art urbà,.
la crítica, la il·lustració... Reserva prèvia telefonant al 610477737.

9 de JULIOL dissabte

Visita guiada exposició «¿25 Años de Paz? El llavat
d’imatge del franquisme el 1964»

18:30 h Lloc: Sala Alfons Roig
Com a contribució a les activitats que acompanyen la designació de València
com a World Design Capital®, el MuVIM acull una mostra entorn de la
campanya propagandística oficial d’enormes dimensions i definida per
una rellevant inversió en disseny gràfic professional, «XXV Años de Paz
Española», celebrada en 1964. Reserva prèvia.

10 de JULIOL diumenge

Visita guiada exposició «¿25 Años de Paz? El llavat
d’imatge del franquisme el 1964»

12 h Lloc: Sala Alfons Roig
Com a contribució a les activitats que acompanyen la designació de València
com a World Design Capital®, el MuVIM acull una mostra entorn de la
campanya propagandística oficial d’enormes dimensions i definida per
una rellevant inversió en disseny gràfic professional, «XXV Años de Paz
Española», celebrada en 1964. Reserva prèvia.

21 de JULIOL dijous

Projeccions. Butoni Fest

11.30 h. Lloc: Sala d’Actes del MuVIM
Projeccions de pel·lícules participants en la segona edició del Festival
Cultural Internacional de València que, tot i estar centrat en el món del
cinema, també abraça diferents àmbits de l’expressió cultural i artística,
com ara l’escriptura, la música, la pintura o el teatre. En col·laboració amb
MuVIMENT Cultural Bar.

21 de JULIOL dijous

INAUA Inauguració. El Mur del
GUR 20 h. Lloc: Vestíbul del MuVIM
CIÓ

MuVIM. Disneyxya

El MuVIM continua la seua aposta per l’art urbà, a través del mur situat en el
vestíbul del museu, en el qual artistes emergents però ja reconeguts plasmen
una obra creada ex professo per al museu. Torn ara per a l’artista mural i
il·lustrador Disneyxya. Les seues obres representen la idea de mutació gràfica
en la qual mites de l’antiguitat es mesclen amb la seua simbologia personal.

22 de JULIOL divendres
Projeccions. Butoni Fest

11.30 h. Lloc: Sala d’Actes del MuVIM
Projeccions, dins de la segona edició del Butoni Fest, de pel·lícules de les
seccions Low Cost/Fan Films, Aventures i Secció Oficial. En col·laboració
amb MuVIMent Cultural Bar.

23 de JULIOL dissabte
Projeccions. Butoni Fest

11.30 h. Lloc: Sala d’Actes del MuVIM
Projeccions, dins de la segona edició del Butoni Fest, de pel·lícules de les
seccions Low Cost/Fan Films, Aventures i Secció Oficial. En col·laboració
amb MuVIMent Cultural Bar.

23 de JULIOL dissabte

Visita guiada exposició «¿25 Años de Paz? El llavat
d’imatge del franquisme el 1964»

18:30 h Lloc: Sala Alfons Roig
Com a contribució a les activitats que acompanyen la designació de València
com a World Design Capital®, el MuVIM acull una mostra entorn de la
campanya propagandística oficial d’enormes dimensions i definida per
una rellevant inversió en disseny gràfic professional, «XXV Años de Paz
Española», celebrada en 1964. Reserva prèvia.

24 de JULIOL diumenge

Visita guiada exposició «¿25 Años de Paz? El llavat
d’imatge del franquisme el 1964»

12 h Lloc: Sala Alfons Roig
Com a contribució a les activitats que acompanyen la designació de València
com a World Design Capital®, el MuVIM acull una mostra entorn de la
campanya propagandística oficial d’enormes dimensions i definida per
una rellevant inversió en disseny gràfic professional, «XXV Años de Paz
Española», celebrada en 1964. Reserva prèvia.

Abr.—Oct.
2022
El llavat d’imatge del
franquisme el 1964
El lavado de imagen del
franquismo en 1964

L'aventura
del pensament
Exposició permanent

Reserves: 963 88 37 30 / 96 388 37 42

Quan les masses
feien història

Sofriments socials
Emmanuel Renault

Contra la estirpe
de Sodoma
Rafael Carrasco

Ricard Camil
Torres Fabara

Poesia completa 1945-1987

Diari 1965-1977

Joan Fuster

Josep Iborra

Consejos, proverbios
e insolencias
Joan Fuster

Revista Rituals

Trets
Josep Vicent Rodríguez

Camins d’incertesa
i frustració

Rosa Solbes

Rafael Castelló-Cogollos

www.alfonselmagnanim.net

COL·LECCIÓ BOCINS
Venda en la llibreria del Centre Museístic La Beneficència

Presentació del llibre
Premi a la trajectòria Alfons Roig 2020

ÁNGELA GARCÍA CODOÑER

Ángela García Codoñer
ÁNGELA garcía
codoñer

Dijous, 9 de juny, 19 h.
IVAM

IVAM

M E S U R E S D E S E G U R E TAT 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

La Nau

Teatre
Principal
Ajuntament

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

MuVIM
MUSEU VALENCIÀ DE LA IL.LUSTRACIÓ I LA MODERNITAT
C/ Quevedo, 10 - 46001 València. Tel. informació: 963 883 730
Tel. reserves: 963 883 730 i 963 883742
www.muvim.es · informacion.muvim@dival.es
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 meteorològiques 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

El paper d’aquest fullet procedeix d’explotacions de fusta sostenible, acreditades pel segell PEFC

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.

