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7 d’AGOST diumenge

Circ. Bambalina i el circ
Cia Txetxe Clown
11.30 h – Valencià. Lloc: pati. 
BAMBALINA desplegarà, del seu mini carro, el major espectacle del món 
per a tot el públic: EL CIRC. Veniu a veure els millors i increïbles personatges 
de tots els temps! Una entusiasta i maldestra pallassa desplegarà una carpa 
de circ des del seu petit carro, copiant els antics números circenses. Així 
veurem en escena LA MERAVELLOSA DONA BARBUDA, LA MAGA NANA, 
ELASTICGIRL DE GOMA, o LA DOMADORA MÉS VALENTA. Riures assegu-
rats en un espectacle creat per a compartir en família, per a valorar menuts 
i majors, per a activar la imaginació, però sobretot, per a unir-nos desitjant 
que vaja tot bé. Un final apoteòsic i fresc que ens corprendrà a menuts, me-
nudes i grans de tota condició i grandària...

12 d’AGOST divendres
Concert. Pedra i camí. Silento
Cicle Música en Construcció
18 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim

14 d’AGOST diumenge
Màgia. Els dies de la setmana
Màgia en 3D
11.30 h – Valencià. Lloc: pati. 
Els dies de la setmana és un espectacle de màgia infantil en el qual, a través 
dels set dies de la setmana, es fan diferents jocs interactuant directament 
amb el públic assistent. Es combinen de manera divertida diferents genera-
cions familiars, avis i àvies, nets i netes, pares i mares, amb els seus menuts 
o inclús professors i professores amb l’alumnat... duent a terme conjunta-
ment tasques domèstiques, sempre atenent a la igualtat de gènere, com 
llavar la roba, estendre, cuinar, netejar o cosir.

Concert Coral Pop. Coral Veles e Vents
18 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim

20 d’AGOST dissabte
Grup de Danses i Rondalla el Tossal de Llíria 
Cicle Llavors de la Terra
18.30 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim



     
21 d’AGOST diumenge

Contacontes. Comptes i contes, històries per a la igualtat
Ameba Teatre
11.30 h – Valencià. Lloc: pati. 
Sessió especial dels contacontes Ameba en la qual es treballa d’una manera 
molt simple, accessible i lúdica diferents qüestions en matèria de rols i 
estereotips propis del dia a dia des d’una perspectiva de gènere. Dissenyada 
per a grups d’escolars o bé per a públic obert, convida a reflexionar amb 
l’habitual frescor i desimboltura que caracteritza les nostres sessions.

28 d’AGOST diumenge
Titelles. T’apuntes al club?
El ombligo y la pelusa
11.30 h – Valencià. Lloc: pati. 
Tots els dies ens arriben notícies sobre «assetjament escolar», també 
conegut com a bullying, i d’això tracta aquesta història.
T’apuntes al club? parla sobre el bullying amb un llenguatge pròxim als 
xiquets que es veuen reflectits en els 21 personatges d’aquesta història. Són 
xiquets i xiquetes que conviuen en la mateixa classe i que s’hauran d’unir 
per a defensar-se del maltractador de torn. En el seu intent de protegir-se 
descobriran que no es tracta de defensar-se, es tracta d’integrar.

3 de SETEMBRE dissabte
Concert. joves promeses de l’ESMAR
Cicle Música en Construcció
18 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim

4 de SETEMBRE diumenge
Màgia. Coneix els ODS
Alc Gestora de bé comú
11 i 12.45 h – Valencià. Lloc: pati. 
Amb aquest espectacle de màgia, la principal intenció és explicar els Objec-
tius del Desenvolupament Sostenible d’una manera divertida i amena i així 
apropar els conceptes com la sostenibilitat, el desenvolupament, el creixe-
ment o la cooperació tant al públic infantil com a l’adult. Comença amb una 
breu explicació dels Objectius del Desenvolupament Sostenible. Després, 
s’explicarà el primer, «la fi de la pobresa», i començarà el número de màgia. 
Així s’aniran explicant alguns dels ODS amb un divertit número de màgia com 
a exemple.



     
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 didàctic de cap de setmana per a famílies. 
«La recerca del tresor»
12 h. Lloc: Sala de tallers de L’Etno
Fa molts anys els pirates navegaven per la mar, viatjaven per tot arreu 
i acumulaven tota mena de tresors. València no es va salvar de l’atac 
d’aquests pirates i conta la llegenda que hi ha molts tresors amagats ací, 
que es poden trobar amb l’ajuda d’un mapa. Vols començar l’aventura pi-
rata i trobar el tresor?

11 de SETEMBRE diumenge
Teatre infantil. Astrid i el senyor Nilson
Ac Prosa elàstica
11 i 12.45 h – Valencià. Lloc: pati. 
Astrid és la creadora de Pippi. Cada nit imagina i relata a la seua filla les his-
tòries més increïbles d’aquest personatge únic en el món. Astrid ens compta 
l’arribada de Pippi a Vila Kunterbunt i... Una història de pirates? La cerca 
d’una balena? El rescat del pare de Pippi a les mans d’uns fers malfactors? 
Una història d’igualtat, d’una xiqueta que va canviar el món gràcies a la ment 
meravellosa de la seua creadora! La Pippi Calcesllargues va provocar una 
revolució en l’habitació dels nens quan es va editar per primera vegada el 
1945. Des de llavors, diverses generacions de petits i grans a tot el món han 
arribat a conéixer-la i estimar-la.

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 didàctic de cap de setmana per a famílies. 
«La recerca del tresor»
12 h. Lloc: Sala de tallers de L’Etno
Fa molts anys els pirates navegaven per la mar, viatjaven per tot arreu 
i acumulaven tota mena de tresors. València no es va salvar de l’atac 
d’aquests pirates i conta la llegenda que hi ha molts tresors amagats ací, 
que es poden trobar amb l’ajuda d’un mapa. Vols començar l’aventura pi-
rata i trobar el tresor?



     
17 de SETEMBRE dissabte

Visites exposició temporal. 
«Art rupestre a la Terra d’Arnhem (Austràlia)»
11 h. Lloc: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
Aquesta exposició ofereix al visitant 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. En la visita d’aquesta 
mostra es donarà a conèixer la riquesa i els múltiples nivells d’interpretació 
de l’art rupestre dels Aborígens australians, com també la seua relació amb 
la societat i amb la cultura Aborigen.

L’Escola de Danses de Xàtiva 
Cicle Llavors de la Terra
18 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim

18 de SETEMBRE diumenge
Visites exposició temporal. 
«Art rupestre a la Terra d’Arnhem (Austràlia)»
11 h. Lloc: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
Aquesta exposició ofereix al visitant 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. En la visita d’aquesta 
mostra es donarà a conèixer la riquesa i els múltiples nivells d’interpretació 
de l’art rupestre dels Aborígens australians, com també la seua relació amb 
la societat i amb la cultura Aborigen.

Música folk. Petiteses
Rodamons Teatre
11 i 12.45 h – Valencià. Lloc: pati. 
Petiteses és un viatge somiat on ens trobarem amb jocs, joguines, un poc 
de ball i d’imaginació, històries de tots els dies, històries petites que sempre 
passem per alt. Una mirada a través d’una lupa que fins i tot ens mostra 
tots els colors.
Tindrem l’oportunitat d’observar i escoltar instruments antics, reciclats i 
tradicionals, i aprendrem unes quantes coses al voltant de les músiques. 
Petits moments, petites escenes, petites cançons per a gent petita per fora 
i per dins.

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 didàctic de cap de setmana per a famílies. 
«La recerca del tresor»
12 h. Lloc: Sala de tallers de L’Etno
Fa molts anys els pirates navegaven per la mar, viatjaven per tot arreu 
i acumulaven tota mena de tresors. València no es va salvar de l’atac 
d’aquests pirates i conta la llegenda que hi ha molts tresors amagats ací, 
que es poden trobar amb l’ajuda d’un mapa. Vols començar l’aventura pi-
rata i trobar el tresor?

Concert. Coral Santa María del Mar
18 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim

20 de SETEMBRE dimarts
Biblioteca oberta. Presentació de llibre 
19 h. Lloc: Biblioteca del Museu de Prehistòria de València
Presentació del catàleg de l’exposició Arqueologia d’una icona. El Guerrer de 
Moixent en el temps, a càrrec dels seus autors Jaime Vives-Ferrándiz, Laura 
Fortea i Eva Ripollés. 

24 de SETEMBRE dissabte
Visites exposició temporal. 
«Art rupestre a la Terra d’Arnhem (Austràlia)»
11 h. Lloc: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
Aquesta exposició ofereix al visitant 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. En la visita d’aquesta 
mostra es donarà a conèixer la riquesa i els múltiples nivells d’interpretació 
de l’art rupestre dels Aborígens australians, com també la seua relació amb 
la societat i amb la cultura Aborigen.

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

25 de SETEMBRE diumenge
Visites exposició temporal. 
«Art rupestre a la Terra d’Arnhem (Austràlia)»
11 h. Lloc: Sala temporal del Museu de Prehistòria 



     
Aquesta exposició ofereix al visitant 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. En la visita d’aquesta 
mostra es donarà a conèixer la riquesa i els múltiples nivells d’interpretació 
de l’art rupestre dels Aborígens australians, com també la seua relació amb 
la societat i amb la cultura Aborigen.

Titelles. Geronto Show
Edu Borja
11 i 12.45 h – Valencià. Lloc: pati. 
La Residència de la Tercera Edat celebra el dia de l’ancià amb un festival on 
els iaios seran els protagonistes d’un espectacle de varietats que ens desco-
brirà habilitats insospitades, immenses ganes de viure i la seua impagable 
simpatia. En un món cada vegada més estressat, cal recordar que oblidar 
el passat és perdre identitat. Els ancians encara poden i saben fer moltes 
coses útils i convé aprofitar la seua experiència i donar-los el suport que ne-
cessiten per a sentir-se encara vius. Un cant a la vida amb un gran respecte 
i admiració cap als nostres majors per a ensenyar els més joves que algun 
dia arribaran a ser també majors. Un divertit xou en què els protagonistes 
absoluts són els ancians. Per a nens fins a 90 anys.

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 didàctic de cap de setmana per a famílies. 
«La recerca del tresor»
12 h. Lloc: Sala de tallers de L’Etno
Fa molts anys els pirates navegaven per la mar, viatjaven per tot arreu 
i acumulaven tota mena de tresors. València no es va salvar de l’atac 
d’aquests pirates i conta la llegenda que hi ha molts tresors amagats ací, 
que es poden trobar amb l’ajuda d’un mapa. Vols començar l’aventura pi-
rata i trobar el tresor?

Concert. Federació Pols i Pua
18 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim



     

ACTIVITATS FORA DEL 
CENTRE MUSEÍSTIC LA BENEFICÈNCIA

Divendres, 5 d’agost
Festival Etnomusic 2022. BESARABIA
23 h. Lloc: Plaça de Sant Vicent (Bocairent)
Organitza: L’ETNO. Museu Valencià d’Etnologia i Ajuntament de Bocairent
Besarabia és un projecte musical nascut a València que s’inspira en la tradició del 
Mediterrani i els Balcans. Heidi Erbrich (violí i viola), Jaume Pallardó (ud, laúto i 
baglama), Eva Maria Domingo (veu, darbuka, daf, pandero i davul).

Divendres, 2 de setembre 
Festival Etnomusic 2022. BESARABIA
23 h. Lloc: Plaça Gran València (Torres Torres)
Organitza: L’ETNO. Museu Valencià d’Etnologia i Ajuntament de Bocairent.
Besarabia és un projecte musical nascut a València que s’inspira en la tradició del 
Mediterrani i els Balcans. Heidi Erbrich (violí i viola), Jaume Pallardó (ud, laúto i 
baglama), Eva Maria Domingo (veu, darbuka, daf, pandero i davul).

Dissabte, 10 de setembre
D’Arrel. Trobada de Folklore, Música, Balls i Cançons Valencianes
Algemesí
Organitza: Servei de Cultura

Dissabte, 17 de setembre
Acte de lliurament dels Premis Alfons Roig
Monestir de Llutxent
Organitza: Servei de Cultura



iTiNeRàNCieS
DEL MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA

PRIETAS LAS FILAS

Quatretonda. CCE Elvira Vives. Del 14 de juliol al 4 de setembre

Aldaia. Museu del Palmito. Del 7 de setembre al 2 d’octubre

FESTES VALENCIANES

Tuéjar. Ermita de San Cristóbal. Del 23 de juliol al 4 de setembre.

RITUAL DE FESTA I FOC

Quartell. Molí Nou. Del 23 de juliol al 25 de setembre.

DEL MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA

PREHISTÒRIA I CÒMIC

Paleomágina. Centro de Investigaciones Prehistóricas de Sierra Mágina. 

Bedmar (Jaén). Des del 3 de juny fins a desembre de 2022.
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L’ETNO. Museu Valencià d’Etnologia
C/ Corona, 36. 46003
Dimarts a diumenge, de 10 a 20 h
wwww.letno.es

Juliol–Novembre 2022



07/2022-01/2023
MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA

www.museuprehistoriavalencia.es · Seguix-nos en 



26/07/2022 - 08/01/2023



CAÇADORES I

No és fàcil

Sales permanents

ser valenciana
No és fàcilse

r v
ale

nc
ià



LES DARRERES SOCIETATS

CAÇADORES I

RECOL·LECTORES

MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA

CORONA, 36 · 46003 VALÈNCIA

museuprehistoriavalencia.es

Seguix-nos en 







Música en construcció

Concerts de cambra
Divulgació musical
Joves promeses

Centre Museístic La Beneficència
Divendres 12 d’agost, 18 h. 
Pedra i camí. Silento. 

Divendres 3 de setembre, 18 h. 
Joves promeses de l’ESMAR. 

Monestir de Corpus Christi de Llutxent
Dissabte 13 d’agost, 20 h.
La quarta paret. Ensemble Galatea. 

Llavors de la terra

Música
Folklore
i tradicions

Dissabte, 20 d’agost, 18 h.
Grup de Danses i Rondalla el Tossal de Llíria

Dissabte, 17 de setembre, 18 h.
L’Escola de Danses de Xàtiva



7 d’agost, 11.30 h.
Circ. Bambalina i el circ
Cia Txetxe Clown

14 d’agost, 11.30 h.
Màgia. Els dies de la setmana
Màgia en 3D

21 d’agost, 11.30 h.
Contacontes. 
Comptes i contes, històries per a la igualtat
Ameba Teatre

28 d’agost, 11.30 h.
Titelles. T’apuntes al club?
El ombligo y la pelusa

4 de setembre, 11 i 12.45 h.
Màgia. Coneix els ODS
Alc Gestora de bé comú

11 de setembre, 11 i 12.45 h.
Teatre infantil. Astrid i el senyor Nilson
Ac Prosa elàstica

18 de setembre, 11 i 12.45 h.
Música folk. Petiteses
Rodamons Teatre

25 de setembre, 11 i 12.45 h.
Titelles. Geronto Show
Edu Borja

Teatre a la Bene

Diumenges
de teatre per
a la xicalla

sarc
servei d’assistència 
i recursos culturals

Conservatori
Superior de Música
Joaquín Rodrigo
de València
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VISITES GUIADES
ALS JACIMENTS ARQUEOLÒGICS
A L’ESTIU DE 2022

8

9

12

13

JACIMENTS D’ÈPOCA IBÈRICA
1.- LA BASTIDA DE LES ALCUSSES DE MOIXENT
Horari del jaciment: dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 18 a 20 h. Diumenges i festius 
de 10 a 14 h. Horari de visites guiades gratuïtes: de dimecres a divendres de 10.30 a 14 h. 
Dissabtes, diumenges i festius a les 11.30 h i  a les 12.30 h des de la Casa ibera.
Informació i reserves: 687 836 717 i 687 836 545 / labastida@moixent.es
A més: Jornades «Viu un cap de setmana amb els ibers», els dies 24 i 25 de setembre.

2.- PUNTAL DELS LLOPS D’OLOCAU
Visites guiades a juliol, agost i setembre de 9 a 15 h. 
Informació i reserves: 672 794 404  / puntal.llops@olocau.es

3.- KELIN (CAUDETE DE LAS FUENTES)
Visites guiades gratuïtes al jaciment: dissabte i diumenge de 10 a 12 i de 19 a 21 h. Visites amb 
concertació prèvia de dimecres a divendres, a les 18.30 h. Col·lecció Museogràfica: dissabte i 
diumenge de 12.30 a 14 h. Informació i reserves: 962 319 002 / conocekelin@gmail.com
A més: 6 d’agost: Jornada d’Arqueoastronomia; 20 d’agost: Circuit Tierra Bobal Starlight

4.- EL MOLÓN DE CAMPORROBLES
Visites guiades amb cita prèvia en horari de vesprades entre setmana i matí i vesprada 
en cap de setmana. Informació i reserves: 637 593 568 i 962 181 006 / camporrobles.
ayuntamiento@cv.gva.es 

5.- LA CELADILLA DE ADEMUZ 
Tourist-Info d’Ademús organitza les visites senderistes guiades «La Celadilla, del Turia a los 
íberos», els dimecres i dissabtes a les 18 h i els divendres a les 11 h. Informació: 978 782 
267 / touristinfo_ademuz@gva.es; Reserva prèvia: 666 715 445 / ademuzguia@gmail.com

6.- EL TORREJÓN DE GÁTOVA
Visites guiades de dilluns a diumenge amb reserva prèvia, en horari de 9 a 14 h.
Informació i reserves: 964 12 60 01 / torrejon@gatova.es.

7.- EL TOS PELAT DE MONCADA
Visita guiada el 30 de juliol i el 24 de setembre. Eixida des de l’Ermita de Santa Bàrbara 
(punt de trobada) a les 10 h. Informació i reserves: 961 301 752 / museu@moncada.es

8.- LA SEÑA DE VILLAR DEL ARZOBISPO
Visita guiada el 6 d’agost, el 3 de setembre i l’1 d’octubre a les 11 h. Informació i reserves: 
962 720 002 o en la App Municipal en Reservas Culturales.

9.- PICO DE LOS AJOS DE YÁTOVA
Visita guiada al poblat i a la col·lecció museogràfica els dies 10, 11, 24 i 25 de setembre. 
Informació i reserves: 962 516 131 / picodelosajos@yatova.es
A més: 6 d’agost. Visita durant la campanya d’excavacions anual.

10.- ARAS DE LOS OLMOS ofereix un itinerari senderista senyalitzat que permet visitar el 
seu patrimoni iber. L’oficina de turisme d’Aiora per la seua banda ofereix la possibilitat de 
fer una visita guiada els diumenges al jaciment de Castellar de Meca amb una empresa 
especialitzada. Més informació al respecte en www.turismoenaras.es i www.ayora-turismo.
es

JACIMENTS PREHISTÒRICS: 
11.- L’ALTET DE PALAU DE LA FONT DE LA FIGUERA
Visites guiades: els dies 11 i 25 de setembre i el 2 d’octubre. Informació i reserves: 
visitesaltetdepalau@gmail.com

8.- PUNTAL DEL CAMBRA DE VILLAR DEL ARZOBISPO
Visita guiada el 3 d’agost, el 18 de setembre i el 2 d’octubre a les 11 h. Informació i reserves: 
962 720 002 o en la App Municipal en Reservas Culturales.

12.- PATRIMONI RUPESTRE VALENCIÀ DE BICORB
Visites guiades des de l’Ecomuseo dissabte i diumenge a a les 10:30 h a Cuevas de la 
Araña i Barranco Moreno. Informació i reserves: 962 269 403 i 647 410 818 / info@
ecomuseodebicorp.com

13.- LA COVA DEL PARPALLÓ DE GANDIA
Ofereix visites guiades els dissabtes i diumenges a les 10 h i els divendres a les 19.30 h, des 
del Centre d’Interpretació Parpalló-Borrell. Informació i reserves en www.visitgandia.com



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

Carrer Quevedo 10    València



15 de SETEMBRE dijous
Inauguració de l’exposició d’Almudena Grandes
20.00 h. Lloc: Sala Jerónima Galés
Quarta exposició del cicle «Franquisme i resistència» que el MuVIM realitza 
en aquest 2022. Mostra dedicada a Almudena Grandes, escriptora espanyola, 
columnista habitual del diari El País. Guardonada amb el Premi Nacional 
de Narrativa el 2018, la major part de la seua obra tracta d’aprofundir en 
la història recent d’Espanya per a recuperar les petjades d’un passat ocult 
durant la dictadura de Francisco Franco, i explicar les claus de la societat 
espanyola de finals del segle XX i primeres dècades del segle XXI. Entrada 
lliure.

Inauguració de l’exposició «Fragments»
20.00 h. Lloc: Sala Alta
El projecte cultural de la Unió de Periodistes Valencians, Fragments, torna 
al MuVIM amb l’exposició a la sala Alta del projecte guanyador de la beca 
Fragments. Entrada lliure.

17 de SETEMBRE dissabte
Visita guiada per l’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 durant aquest any 2022 completen 
la designació de València com World Design Capital®, el MuVIM acull 
una mostra al voltant de la campanya propagandística oficial, d’enormes 
dimensions i definida per una rellevant inversió en disseny gràfic professional, 
«XXV Años de Paz Española», llançada el 1964. Amb reserva prèvia.

18 de SETEMBRE diumenge
Visita guiada per l’exposició «¿25 Años de Paz? El llavat 
d’imatge del franquisme el 1964»
12.00 h. Lloc: Sala Alfons Roig
Com a contribució a les activitats que durant aquest any 2022 completen 
la designació de València com World Design Capital®, el MuVIM acull 
una mostra al voltant de la campanya propagandística oficial, d’enormes 
dimensions i definida per una rellevant inversió en disseny gràfic professional, 
«XXV Años de Paz Española», llançada el 1964. Amb reserva prèvia.

22 de SETEMBRE dijous
Inauguració exposició «Hyuro. La bellesa d’una tragèdia»
20.00 h. Lloc: Sala Parpalló
Mostra dedicada a l’artista argentina Hyuro (Tamara Djurovic). Va morir el 
2020 i és tota una referència en l’art urbà de la nostra ciutat. Va passar de 
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pintar des de la introspecció a posicionar-se directament en lluites socials i 
polítiques. Entrada lliure.

Inauguració de l’exposició «La noche la luz, aún»
20.00 h. Lloc: Cub del MuVIM
Instal·lació de caràcter escultòric amb la qual l’artista Ricardo Cotanda ha 
sigut seleccionat en la convocatòria ART³ (ART AL CUB) promoguda pel 
MuVIM. El seu projecte naix de l’observació de l’espai com a escenari, com 
a aparador, com a vitrina en la qual la instal·lació artística apareix com una 
sort de lloc, entre la utopia i l’heterotopia; un espai espill. Entrada lliure.

24 de SETEMBRE dissabte
Visita guiada per l’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 durant aquest any 2022 completen 
la designació de València com World Design Capital®, el MuVIM acull 
una mostra al voltant de la campanya propagandística oficial, d’enormes 
dimensions i definida per una rellevant inversió en disseny gràfic 
professional, «XXV Años de Paz Española», llançada el 1964. Amb reserva 
prèvia.

25 de SETEMBRE diumenge
Concert. «Espanyols a París»
12.00 h. Lloc: Sala d’Actes del MuVIM
A càrrec de Sara Blanch (soprano) i Jorge Giménez (piano). El marc 
cronològic d’aquest concert abasta els últims anys del segle XIX i els primers 
del XX, quan els grans compositors espanyols es van veure obligats a viatjar 
a París —capital mundial de les arts aleshores— per a prosseguir els estudis 
o impulsar les seues carreres. El programa inclou peces d’Henri Duparc, 
Isaac Albéniz, Joaquín Turina, Claude Debussy i Joaquín Rodrigo. Entrada 
gratuïta fins a completar l’aforament de la sala d’Actes. Les entrades 
començaran a repartir-se una hora abans de l’inici del concert en el Punt 
d’Informació del vestíbul del museu.

Visita guiada per l’exposició «¿25 Años de Paz? El llavat 
d’imatge del franquisme el 1964»
12.00 h. Lloc: Sala Alfons Roig
Com a contribució a les activitats que, durant aquest any 2022, completen 
la designació de València com World Design Capital®, el MuVIM acull 
una mostra al voltant de la campanya propagandística oficial, d’enormes 
dimensions i definida per una rellevant inversió en disseny gràfic professional, 
«XXV Años de Paz Española», llançada el 1964. Amb reserva prèvia.
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El llavat d’imatge del 
franquisme el 1964
El lavado de imagen del 
franquismo en 1964
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El periodisme compromés

Josep Torrent 

Poemes 1850-1886

Emily Dickinson 

De viva veu

Joan Fuster 

Història de la Segona República 
al País Valencià

Aurelio Martí Bataller 
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M E S U R E S  D E  S E G U R E T A T  I  H I G I E N E

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

INSTRUCCIONS

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

de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries.

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

l’equip dels Museus, segueix aquestes instruccions:

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

per a respirar).

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

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

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

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

amb el personal del Museu.

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

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

• Respecta l’aforament reduït de les sales.

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

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

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

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

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

expositius de les sales.

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

aquestes indicacions de manera senzilla perquè puguen gaudir de 

l’experiència de visitar el Museu.

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

amb maletes o equipament similar.



 
 
Museu de Prehistòria de València
Museu Valencià d’Etnologia

Teatre
Principal

Ajuntament

La Nau
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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
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 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
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