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1 d’OCTUBRE dissabte

Visites exposició temporal. 
«Art rupestre a la Terra d’Arnhem (Austràlia)»
11 h. Lloc: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
Un recorregut per una de les tradicions artístiques més longeves i contínues 
de la humanitat: l’art rupestre de la part occidental de la Terra d’Arnhem. Es 
donarà a conèixer la riquesa i els nivells d’interpretació de l’art rupestre dels 
Aborígens, com també la seua relació amb la societat i amb la cultura Aborigen.

Taller. «Fauna i flora a l’art rupestre australià» 
12:00 h. Lloc: Pati / Aula taller del Museu de Prehistòria
Els aborígens australians mantenen un vincle molt especial amb el seu 
territori, les plantes i els animals són bàsics per a la seua alimentació i la 
mitologia. Els seus coneixements ancestrals vinculen la terra amb tot el que 
hi viu, i relaten el pas de les estacions en les seues manifestacions artístiques. 

2 d’OCTUBRE diumenge
Teatre infantil. Aperitiu
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: Pati. Per Cia. Els Informalls
Aperitiu és una presentació de l’univers de Luis García i Pere Joseph, ELS 
INFORMALLS. Dos tipus seriosos, ordenats i molt disciplinats que s’uneixen 
per a presentar la seua manera d’entendre el món.

Visites a la carta. «Societats caçadores i recol·lectores de 
la prehistòria»
11:00 h. Lloc: Sala permanent del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del paleolític 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 i temporals
Visites guiades a l’exposició permanent i temporal de l’Etno

Taller familiar. «Taller de Barraques Valencianes»
12:00 h. Lloc: Sala de tallers de L’Etno
Vols fer-te una barraca? Farem una reproducció menuda d’aquest habitatge 
tradicional i el seu espai circumdant, i recrearem les formes de vida dels 
valencians i valencianes que van habitar fa més d’un segle aquestes cases que 
encara hui es poden trobar en espais tan populars com el Palmar o l’Albufera.

Taller. «Fauna i flora a l’art rupestre australià» 
12:00 h. Lloc: Pati / Aula taller del Museu de Prehistòria
Els aborígens australians mantenen un vincle molt especial amb el seu 
territori, les plantes i els animals són bàsics per a la seua alimentació i la 



     
mitologia. Els seus coneixements ancestrals vinculen la terra amb tot el que 
hi viu, i relaten el pas de les estacions en les seues manifestacions artístiques. 

Premi Forcat 2022
Organitza: L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim. 
Acte de lliurament del guardó atorgat per El Forcat Danses, relacionat amb 
la tasca de recuperació de la cultura popular i les tradicions.

8 d’OCTUBRE dissabte
Visites exposició temporal. 
«Art rupestre a la Terra d’Arnhem (Austràlia)»
11 h. Lloc: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
Un recorregut per una de les tradicions artístiques més longeves i contínues 
de la humanitat: l’art rupestre de la part occidental de la Terra d’Arnhem. 
Es donarà a conèixer la riquesa i els nivells d’interpretació de l’art rupestre 
dels Aborígens, com també la seua relació amb la societat i amb la cultura 
Aborigen.

Taller. «Fauna i flora a l’art rupestre australià» 
12:00 h. Lloc: Pati / Aula taller del Museu de Prehistòria
Els aborígens australians mantenen un vincle molt especial amb el seu 
territori, les plantes i els animals són bàsics per a la seua alimentació i la 
mitologia. Els seus coneixements ancestrals vinculen la terra amb tot el que 
hi viu, i relaten el pas de les estacions en les seues manifestacions artístiques. 

9 d’OCTUBRE diumenge
Contacontes. Somnis de Joan Fuster
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: Pati. Per Rebombori Cultural
Adaptació lliure del Mag d’Oz. Les rondalles del lleó poregós, de l’home de 
llanda i l’espantaocells i altres personatges se substitueixen per personatges 
de llegendes del folklore valencià: mig pollastret, una versió del flautista 
d’Hamelin adaptada pel mateix Fuster, la faula de la llebre i el lleó a mans de 
Ramon Llull i la trobada d’un avar i un cobejós, a ulls de Sant Vicent Ferrer. 

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 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 i temporals
Visites guiades a l’exposició permanent i temporal de l’Etno



     
Taller familiar. «Taller de Barraques Valencianes»
12:00 h. Lloc: Sala de tallers de L’Etno
Vols fer-te una barraca? Farem una reproducció menuda d’aquest habitatge 
tradicional i el seu espai circumdant, i recrearem les formes de vida dels 
valencians i valencianes que van habitar fa més d’un segle aquestes cases que 
encara hui es poden trobar en espais tan populars com el Palmar o l’Albufera.

Taller. «Fauna i flora a l’art rupestre australià» 
12:00 h. Lloc: Pati / Aula taller del Museu de Prehistòria
Els aborígens australians mantenen un vincle molt especial amb el seu 
territori, les plantes i els animals són bàsics per a la seua alimentació i la 
mitologia. Els seus coneixements ancestrals vinculen la terra amb tot el que 
hi viu, i relaten el pas de les estacions en les seues manifestacions artístiques. 

Concert. Orfeó Gregorio Gea
18:00 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim

15 d’OCTUBRE dissabte
Visites exposició temporal. 
«Art rupestre a la Terra d’Arnhem (Austràlia)»
11 h. Lloc: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
Un recorregut per una de les tradicions artístiques més longeves i contínues 
de la humanitat: l’art rupestre de la part occidental de la Terra d’Arnhem. Es 
donarà a conèixer la riquesa i els nivells d’interpretació de l’art rupestre dels 
Aborígens, com també la seua relació amb la societat i amb la cultura Aborigen.

Taller «Mites i llegendes en l’art rupestre australià»
12:00 h. Lloc: Pati  / Aula Taller del Museu de Prehistòria
A la Terra d’Arnhem moltes pintures aborígens manifesten significats ocults 
que només reconeixen els iniciats, els artistes o els ancians guardians de 
la saviesa cultural i les lleis ancestrals. En aquest taller ens endinsarem en 
el vessant més narratiu dels mites i les llegendes que es representen i que 
mil·lenàriament estan transmetent-se a través del seu art.

Concert Folklore. Grup vocal Quòrum
18:00 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim. Cicle Llavors de la Terra

Festa Valor. Nit de rondalla 
20:00 h. Lloc: Pati. Organitza: L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
Nit d’homenatge a Enric Valor envoltats de rondalles i narració oral. 
Campanya Espanta la por 2022.

16 d’OCTUBRE diumenge
Titelles. Caputxeta i altres llops



     
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: Pati. Per Teatre La Estrella
Els pallassos Coscorrito i Cuchufleta conten, juguen i ens introdueixen en 
aquesta història que es desenvolupa en un poble de muntanya, on, a l’hivern 
sol nevar i quan arriba el llop, a tots fa tremolar fent por... Aquest serà el nexe 
d’unió entre dos contes que es barrejaran: Caputxeta vermella i Pere i el llop.

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 i temporals
Visites guiades a l’exposició permanent i temporal de l’Etno

Taller familiar. «Taller de Barraques Valencianes»
12:00 h. Lloc: Sala de tallers de L’Etno
Vols fer-te una barraca? Farem una reproducció menuda d’aquest habitatge 
tradicional i el seu espai circumdant, i recrearem les formes de vida dels 
valencians i valencianes que van habitar fa més d’un segle aquestes cases que 
encara hui es poden trobar en espais tan populars com el Palmar o l’Albufera.

Taller «Mites i llegendes en l’art rupestre australià»
12:00 h. Lloc: Pati  / Aula Taller del Museu de Prehistòria
A la Terra d’Arnhem moltes pintures aborígens manifesten significats ocults 
que només reconeixen els iniciats, els artistes o els ancians guardians de 
la saviesa cultural i les lleis ancestrals. En aquest taller ens endinsarem en 
el vessant més narratiu dels mites i les llegendes que es representen i que 
mil·lenàriament estan transmetent-se a través del seu art.

22 d’OCTUBRE dissabte
Dia de les biblioteques. un riu de cultures, una gimcana 
de civilitzacions (22 i 23 d’octubre)
De 10:30 a 13:30h. Lloc: Biblioteca del Museu de Prehistòria
Celebrem el Dia de les Biblioteques amb una gimcana d’activitats especials.

Visites exposició temporal. 
«Art rupestre a la Terra d’Arnhem (Austràlia)»
11 h. Lloc: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
Un recorregut per una de les tradicions artístiques més longeves i contínues 
de la humanitat: l’art rupestre de la part occidental de la Terra d’Arnhem. 
Es donarà a conèixer la riquesa i els nivells d’interpretació de l’art rupestre 
dels Aborígens, com també la seua relació amb la societat i amb la cultura 
Aborigen.



     
Taller «Mites i llegendes en l’art rupestre australià»
12:00 h. Lloc: Pati  / Aula Taller del Museu de Prehistòria
A la Terra d’Arnhem moltes pintures aborígens manifesten significats ocults 
que només reconeixen els iniciats, els artistes o els ancians guardians de 
la saviesa cultural i les lleis ancestrals. En aquest taller ens endinsarem en 
el vessant més narratiu dels mites i les llegendes que es representen i que 
mil·lenàriament estan transmetent-se a través del seu art.

23 d’OCTUBRE diumenge
Titelles. Contes de por per a pixar-se de riure...o no
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: Pati. Per Nano
Rondalla va, rondalla ve, i ara o adés, te la diré. Diversos narradors 
(contacontes) de l’associació valenciana NANO (Narradores i Narradors 
Organitzats) faran una contada col·lectiva d’històries sobre la por, de les que 
ens poden fer tremolar i llevar-nos la son a la nit... o no, ens fan pixar de 
riure. Campanya Espanta la por 2022.

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 curiosi-
tats de les col·leccions del museu.

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

Taller familiar. «On viuen les bruixes»
12:00 h. Lloc: Sala de tallers de L’Etno
Les bruixes poden estar en qualsevol lloc, en els boscos o en coves. Algunes que 
no usen granera i van amb bicicleta. Altres van amb barca i viuen en una illa. 
Fins i tot podem coincidir amb elles en l’ascensor: hi ha bruixes molt modernes! 
Coneixes les bruixes de les coves del Poble Nou de Benitatxell? Les bruixes 
modernes de Benidorm? Vine a descobrir-les! Campanya Espanta la por 2022.

Taller «Mites i llegendes en l’art rupestre australià»
12:00 h. Lloc: Pati  / Aula Taller del Museu de Prehistòria
A la Terra d’Arnhem moltes pintures aborígens manifesten significats ocults 
que només reconeixen els iniciats, els artistes o els ancians guardians de 
la saviesa cultural i les lleis ancestrals. En aquest taller ens endinsarem en 
el vessant més narratiu dels mites i les llegendes que es representen i que 
mil·lenàriament estan transmetent-se a través del seu art.

26 d’OCTUBRE dimecres
Presentació “Soc una bruixa?”
17:30 h. Lloc: pati III. Organitza: L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
Presentació del nou conte de la col·lecció d’Espanta la por. 



     
29 d’OCTUBRE dissabte

Visites exposició temporal. 
«Art rupestre a la Terra d’Arnhem (Austràlia)»
11 h. Lloc: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
Un recorregut per una de les tradicions artístiques més longeves i contínues 
de la humanitat: l’art rupestre de la part occidental de la Terra d’Arnhem. Es 
donarà a conèixer la riquesa i els nivells d’interpretació de l’art rupestre dels 
Aborígens, com també la seua relació amb la societat i amb la cultura Aborigen.

Taller «Tècniques pictòriques en l’art rupestre australià»
12:00 h. Lloc: Pati  / Aula Taller del Museu de Prehistòria
La producció artística tradicional de les poblacions aborígens australianes 
ha estat basada en pintar sobre les parets i els sostres d’abrics i roques 
a l’aire lliure, com també en les escorces dels arbres. On pinten?, com 
preparen la pintura?, quins colors utilitzen?, amb què pinten?

30 d’OCTUBRE diumenge
Música per a la infantessa. De por i altres coses
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: Pati. Per Dani Miquel
Recopilació de cançons de por, velles i novelles. Cantarem, contarem i jugarem 
amb gegants, bruixes, dimonis i altres personatges més reals. He de saber que 
la por és una muntanya que està al mig de la plaça. Agafeu tota la que vulgueu, 
però recordeu que hi ha que tornar-la. Campanya Espanta la por 2022.

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.

Visites guiades. “Descobreix l’ETNO”
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició permanent i temporals
Visites guiades a l’exposició permanent i temporal de l’Etno
 
Taller familiar. «On viuen les bruixes»
12:00 h. Lloc: Sala de tallers de L’Etno
Les bruixes poden estar en qualsevol lloc, en els boscos o en coves. Algunes que 
no usen granera i van amb bicicleta. Altres van amb barca i viuen en una illa. 
Fins i tot podem coincidir amb elles en l’ascensor: hi ha bruixes molt modernes! 
Coneixes les bruixes de les coves del Poble Nou de Benitatxell? Les bruixes 
modernes de Benidorm? Vine a descobrir-les! Campanya Espanta la por 2022.

Taller «Tècniques pictòriques en l’art rupestre australià»
12:00 h. Lloc: Pati  / Aula Taller del Museu de Prehistòria
La producció artística tradicional de les poblacions aborígens australianes 
ha estat basada en pintar sobre les parets i els sostres d’abrics i roques 



     
a l’aire lliure, com també en les escorces dels arbres. On pinten?, com 
preparen la pintura?, quins colors utilitzen?, amb què pinten?

5 de NOVEMBRE dissabte
Gran Torneig de la Fallera Calavera
10:00 h. Lloc: patis. Organitza: L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
Segon gran torneig Espanta la por de la Fallera Calavera amb moltes 
sorpreses. Campanya Espanta la por 2022.

Visites exposició temporal. 
«Art rupestre a la Terra d’Arnhem (Austràlia)»
11 h. Lloc: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
Un recorregut per una de les tradicions artístiques més longeves i contínues 
de la humanitat: l’art rupestre de la part occidental de la Terra d’Arnhem. 
Es donarà a conèixer la riquesa i els nivells d’interpretació de l’art rupestre 
dels Aborígens, com també la seua relació amb la societat i amb la cultura 
Aborigen.

Taller «Tècniques pictòriques en l’art rupestre australià»
12:00 h. Lloc: Pati  / Aula Taller del Museu de Prehistòria
La producció artística tradicional de les poblacions aborígens australianes 
ha estat basada en pintar sobre les parets i els sostres d’abrics i roques 
a l’aire lliure, com també en les escorces dels arbres. On pinten?, com 
preparen la pintura?, quins colors utilitzen?, amb què pinten?

Concert. Música en Construcció. Mançanetes
18:00 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim. 
Campanya Espanta la por 2022.

6 de NOVEMBRE diumenge
Teatre infantil. Biocontes: de bruixes, donyets i altres colors
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: Pati. Per La lluna, art i entorn
Històries presentades per una donyeta, una bruixa molt peculiar i un ratolí 
de biblioteca; algunes plenes d’humor i missatges que entre rialles ens 
ensenyen a separar per a reciclar, unes altres que ens faran reflexionar 
i pensar en la importància de l’acció humana sobre el medi... Campanya 
Espanta la por 2022.

Visites a la carta. «Societats caçadores i recol·lectores de 
la prehistòria»
11:00 h. Lloc: Sala permanent del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del paleolític 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 i temporals
Visites guiades a l’exposició permanent i temporal de l’Etno

Taller familiar. «On viuen les bruixes»
12:00 h. Lloc: Sala de tallers de L’Etno
Les bruixes poden estar en qualsevol lloc, en els boscos o en coves. Algunes 
que no usen granera i van amb bicicleta. Altres van amb barca i viuen en una 
illa. Fins i tot podem coincidir amb elles en l’ascensor: hi ha bruixes molt 
modernes! Coneixes les bruixes de les coves del Poble Nou de Benitatxell? 
Les bruixes modernes de Benidorm? Vine a descobrir-les! Campanya Espanta 
la por 2022.

Taller «Tècniques pictòriques en l’art rupestre australià»
12:00 h. Lloc: Pati  / Aula Taller del Museu de Prehistòria
La producció artística tradicional de les poblacions aborígens australianes 
ha estat basada en pintar sobre les parets i els sostres d’abrics i roques 
a l’aire lliure, com també en les escorces dels arbres. On pinten?, com 
preparen la pintura?, quins colors utilitzen?, amb què pinten?

Concert. Dia Valencià del Cant Coral
18:00 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim i pati

Del 8 al 18 de NOVEMBRE
SETMANA DE LA CIÈNCIA 2022. 
«VISITES AL LABORATORI DE RESTAURACIÓ»
Del 8 al 11 visites presencials i del 14 al 18 novembre visites online.
Lloc: Laboratori de Restauració del Museu de Prehistòria. 
Visites de grups presencials (amb aforament)  i online al Laboratori de 
restauració del Museu de Prehistòria de València, on es desenvolupen els 
treballs d’intervenció sobre diversos materials arqueològics (ceràmica, 
metall, os, pedra). Cal concertació de visites per mail a trini.pasies@dival.es 
i servici.visites@dival.es o als telèfons 963883567 – 963883579. Visites lliures 
els diumenges dies 13 i 20, a les 12 h, amb aforament limitat.

12 de NOVEMBRE dissabte
Viquimarató Etnopoètica
10:00 h. Lloc: Biblioteca de L’Etno. 
Viquimarató sobre etnopoètica, en col·laboració amb Amical Wikimedia, la 
URV, la UA i la UIB. Campanya Espanta la por 2022.

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



     
Un recorregut per una de les tradicions artístiques més longeves i contínues 
de la humanitat: l’art rupestre de la part occidental de la Terra d’Arnhem. Es 
donarà a conèixer la riquesa i els nivells d’interpretació de l’art rupestre dels 
Aborígens, com també la seua relació amb la societat i amb la cultura Aborigen.

Taller. «Fauna i flora a l’art rupestre australià» 
12:00 h. Lloc: Pati / Aula taller del Museu de Prehistòria
Els aborígens australians mantenen un vincle molt especial amb el seu 
territori, les plantes i els animals són bàsics per a la seua alimentació 
i la mitologia. Els seus coneixements ancestrals vinculen la terra amb tot 
el que hi viu, i relaten el pas de les estacions en les seues manifestacions 
artístiques. 

13 de NOVEMBRE diumenge
Titelles. Punchinelis
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: Pati. Per Cia, Siesta Teatro
Per segles Punch, la fera, el policia, la mort i el dimoni han corregut i esquivat 
els colps d’estaca, han provocat la rialla i la cridòria del públic.

Visites a la carta. «Societats agrícoles i ramaderes de la 
prehistòria i l’edat dels metalls»
11:00 h. Lloc: Sala permanent del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del neolític 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 i temporals
Visites guiades a l’exposició permanent i temporal de l’Etno

Taller familiar. «On viuen les bruixes»
12:00 h. Lloc: Sala de tallers de L’Etno
Les bruixes poden estar en qualsevol lloc, en els boscos o en coves. Algunes 
que no usen granera i van amb bicicleta. Altres van amb barca i viuen en una 
illa. Fins i tot podem coincidir amb elles en l’ascensor: hi ha bruixes molt 
modernes! Coneixes les bruixes de les coves del Poble Nou de Benitatxell? 
Les bruixes modernes de Benidorm? Vine a descobrir-les! Campanya Espanta 
la por 2022.

Taller. «Fauna i flora a l’art rupestre australià» 
12:00 h. Lloc: Pati / Aula taller del Museu de Prehistòria
Els aborígens australians mantenen un vincle molt especial amb el seu 
territori, les plantes i els animals són bàsics per a la seua alimentació 
i la mitologia. Els seus coneixements ancestrals vinculen la terra amb tot 
el que hi viu, i relaten el pas de les estacions en les seues manifestacions 
artístiques. 



     
19 de NOVEMBRE dissabte

Visites exposició temporal. 
«Art rupestre a la Terra d’Arnhem (Austràlia)»
11 h. Lloc: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
Un recorregut per una de les tradicions artístiques més longeves i contínues 
de la humanitat: l’art rupestre de la part occidental de la Terra d’Arnhem. 
Es donarà a conèixer la riquesa i els nivells d’interpretació de l’art rupestre 
dels Aborígens, com també la seua relació amb la societat i amb la cultura 
Aborigen.

Taller «Mites i llegendes en l’art rupestre australià»
12:00 h. Lloc: Pati  / Aula Taller del Museu de Prehistòria
A la Terra d’Arnhem moltes pintures aborígens manifesten significats ocults 
que només reconeixen els iniciats, els artistes o els ancians guardians de 
la saviesa cultural i les lleis ancestrals. En aquest taller ens endinsarem en 
el vessant més narratiu dels mites i les llegendes que es representen i que 
mil·lenàriament estan transmetent-se a través del seu art.

Concert Folklore. Forcat Danses València
18:00 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim. Cicle Llavors de la Terra

20 de NOVEMBRE diumenge
Titelles. Jai el mariner
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: Pati. Per Zipit Company
Tres comediants, que van de port en port, arriben per a narrar la història de 
Jai, el mariner, i el seu viatge cap a l’amor de la bonica Marie Claire, la noia 
del far que eleva els seus sentits amb el seu bell cant. Jai emprendrà un camí 
llarg i emocionant: balenes gegants, taurons famèlics, micos salvatges..., 

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 i temporals
Visites guiades a l’exposició permanent i temporal de l’Etno

Taller familiar. «Descobrint el mosaic valencià»
12:00 h. Lloc: Sala de tallers de L’Etno
La tradició del mosaic a València es remunta a l’època romana i ha perdurat 
fins als nostres dies. Crearem un mosaic ple de color, el submergirem com si 
haguera sigut tapat durant anys, i finalment, farem ressorgir els colors d’una 
manera màgica, tot deixant la marca del pas del temps. Voleu fer màgia?



     
Taller «Mites i llegendes en l’art rupestre australià»
12:00 h. Lloc: Pati  / Aula Taller del Museu de Prehistòria
A la Terra d’Arnhem moltes pintures aborígens manifesten significats ocults 
que només reconeixen els iniciats, els artistes o els ancians guardians de 
la saviesa cultural i les lleis ancestrals. En aquest taller ens endinsarem en 
el vessant més narratiu dels mites i les llegendes que es representen i que 
mil·lenàriament estan transmetent-se a través del seu art.

26 de NOVEMBRE dissabte
Visites exposició temporal. 
«Art rupestre a la Terra d’Arnhem (Austràlia)»
11 h. Lloc: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
Un recorregut per una de les tradicions artístiques més longeves i contínues 
de la humanitat: l’art rupestre de la part occidental de la Terra d’Arnhem. 
Es donarà a conèixer la riquesa i els nivells d’interpretació de l’art rupestre 
dels Aborígens, com també la seua relació amb la societat i amb la cultura 
Aborigen.

Taller «Tècniques pictòriques en l’art rupestre australià»
12:00 h. Lloc: Pati  / Aula Taller del Museu de Prehistòria
La producció artística tradicional de les poblacions aborígens australianes 
ha estat basada en pintar sobre les parets i els sostres d’abrics i roques 
a l’aire lliure, com també en les escorces dels arbres. On pinten?, com 
preparen la pintura?, quins colors utilitzen?, amb què pinten?

27 de NOVEMBRE diumenge
Contacontes. Els reciclasons
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: Pati. Per Mr. Fem
El món no sap molt bé que fer amb el fem, per això Mr. Fem es tancà al 
seu reci clatori i començà a pegar-li voltes a l’assumpte. Després de molts 
anys d’estudi, desenvolupa uns tallers on el fem es transforma en fer. Les 
escombreries agafen forma d’instruments que es poden fer sonar, donant 
vida als RECICLASONS.

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 curiosi-
tats de les col·leccions del Museu.

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

Taller familiar. «Descobrint el mosaic valencià»
12:00 h. Lloc: Sala de tallers de L’Etno



     
La tradició del mosaic a València es remunta a l’època romana i ha perdurat 
fins als nostres dies. Crearem un mosaic ple de color, el submergirem com 
si haguera sigut tapat durant anys, i finalment, farem ressorgir els colors 
d’una manera màgica, tot deixant la marca del pas del temps. Voleu fer 
màgia?

Taller «Tècniques pictòriques en l’art rupestre australià»
12:00 h. Lloc: Pati  / Aula Taller del Museu de Prehistòria
La producció artística tradicional de les poblacions aborígens australianes 
ha estat basada en pintar sobre les parets i els sostres d’abrics i roques 
a l’aire lliure, com també en les escorces dels arbres. On pinten?, com 
preparen la pintura?, quins colors utilitzen?, amb què pinten?

ACTIVITATS FORA DEL
CENTRE MUSEÍSTIC LA BENEFICÈNCIA
Del 13 d’octubre al 4 de novembre
Festival Internacional de Piano de València Iturbi i Cicle de Recitals Iturbi. 
Més informació: www.pianoiturbi.dival.es. Organitza: Servei de Cultura

Dissabte, 15 d’octubre
Certamen de Bandes de la Diputació de València
Teatre de la Unió Musical de Llíria 
Més informació:  www.dival.es/promocion-cultural. Organitza: Servei de Cultura

Divendres, 28 d’octubre
Lliurament del Premi Bernat Capó 2022. 
19:00 h.  Lloc: Castell d’Alaquàs. Organitza: L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia

Dilluns, 31 d’octubre
Presentació de la publicació sobre «Faltar o morir»
20:00 h. Lloc: La Plaça del Llibre. València. Organitza: L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia

Dissabte, 26 de novembre
Festa de la Música Valenciana
Teatre de la Banda Primitiva de Llíria 
Més informació:  www.dival.es/promocion-cultural. Organitza: Servei de Cultura
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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



Per tots Sants,  
monstres  
valencians

letnomuseu
@letnomuseu

muvalenciaetnologia
letnomuseu



Música en construcció

Concerts de cambra
Divulgació musical
Joves promeses

Dissabte 1 doctubre, a les 20 h
LLUTXENT. Claustre del Monestir del Corpus Christi 
Raúl Junquera, trompeta. Arturo Barba, orgue
El viento soplado y el viento tañido

Dissabte 5 de novembre, a les 18 h
Jordi Pastor i Pau Barberà 
Mançanetes

Llavors de la terra

Música
Folklore
i tradicions

Dissabte 15 d’octubre, a les 18h.
Grup vocal Quòrum 

Dissabte 19 de novembre, a les 18h.
Forcat Danses Valencia



iTiNeRàNCieS
2 d’ octubre, a les 11 i 12.45 h
Aperitiu
Companyia Els Informalls

9 d’ octubre, a les 11 i 12.45 h
Somnis de Joan Fuster
Rebombori Cultural

16 d’ octubre, a les 11 i 12.45 h
Caputxeta i altres llops
Teatre la Estrella

23 d’ octubre, a les 11 i 12.45 h
Contes de por per a pixar-se de riure… o no
NANO

30 d’ octubre, a les 11 i 12.45 h
De por i altres coses
Dani Miquel

6 de novembre, a les 11 i 12.45 h
Teatre. Biocontes: de bruixes, donyets i altres 
colors
La lluna, art i entorn

13 de novembre, a les 11 i 12.45 h
Titelles. Punchinelis
Cia. Siesta Teatro

20 de novembre, a les 11 i 12.45 h
Titelles. Jai el mariner
Zipit Company

27 de novembre, a les 11 i 12.45 h
Contacontes. Els reciclasons
Mr. Fem

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



iTiNeRàNCieS
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 al 

desembre de 2022.

DEL MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA

JEAN DIEUZAIDE

Gandia. Sala Tossal UV. Fins el 16 d’octubre. 

PRIETAS LAS FILAS

Ador. Casa de la Cultura. Del 6 d’octubre al 6 de novembre. 

FESTES VALENCIANES

Sueca. Els Porxets. Del 20 d’octubre al 13 de novembre.

LA VALÈNCIA OBLIDADA

Xirivella. Casa de la Cultura. Del 3 al 27 de novembre. 





VISITA ELS JACIMENTS 
ARQUEOLÒGICS
VISITES COMENTADES ALS JACIMENTS ARQUEOLÒGICS.
Gratuïtes prèvia concertació.

LA BASTIDA DE LES ALCUSSES (MOIXENT)
Organitza: Museu de Prehistòria de València. Visites comentades de dimarts a 
dissabte. 10:00-14:00 h i de 16:00 a 18:00 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 Vall-
digna. 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. 9:30-13:30h. Visites comentades de 
dimecres a diumenge. Prèvia concertació per telèfon 672 794 404 / puntal.llops@
olocau.es

LA LLOMA DE BETXÍ (PATERNA). Jornades de portes obertes dissabte 5 de no-
vembre. De 10 h A 14 h. Visites comentades i tallers gratuïts prèvia concertació. 
Eixida des de l’estació de metro La Canyada. Concertació i informació en visites-
lloma@gmail.com 

XVIII JORNADA DE PORTES OBERTES DE KELIN (CAUDETE DE LAS FUENTES). 15 
i 16 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

JORNADA DE PORTES OBERTES “CONOCE A LOS ÍBEROS DE LA CELADILLA” 
(ADEMUZ). Dissabte 22 d’octubre. Visites teatralitzades, tallers i dinar iber. Infor-
mació i inscripció prèvia a la visita al telèfon 666715445 i al dinar al 650415734.

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



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

Carrer Quevedo 10    València



1 d’OCTUBRE dissabte
Taller didàctic infantil
18:00 h Lloc: Sala Didàctica
Cada cap de setmana el MuVIM proposa activitats didàctiques per a gaudir 
en família. Amb reserva prèvia.

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, durant aquest any 2022, jalonen 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 inversió rellevant en disseny gràfic professional, «XXV Años 
de Paz Española», celebrada el 1964. Amb reserva prèvia.

2 d’OCTUBRE diumenge
Visita guiada exposició «¿25 Años de Paz? El llavat 
d’imatge del franquisme el 1964»
12:30 h Lloc: Sala Alfons Roig
Com a contribució a les activitats que, durant aquest any 2022, jalonen 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 inversió rellevant en disseny gràfic professional, «XXV Años 
de Paz Española», celebrada el 1964. Amb reserva prèvia.

8 d’OCTUBRE dissabte
Taller didàctic infantil
18:00 h Lloc: Sala Didàctica
Cada cap de setmana el MuVIM proposa activitats didàctiques per a gaudir 
en família. Amb reserva prèvia.

9 d’OCTUBRE diumenge
Contacontes «Llegendes de Jaume I»
11:00 h Lloc: Vestíbul del MuVIM
Contacontes cada matí de diumenge en el MuVIM amb històries breus, 
divertides i carregades de valors com la llibertat, l’amistat, la igualtat… 

Visites guiades a la maqueta de la València del Pare Tosca
12:30 h Lloc: Vestíbul del MuVIM
Descobreix com era l’horta i la ciutat en el segle XVIII a través de les visites 
guiades a la Maqueta de València segons el plànol del Pare Tosca de 1704.



14 d’OCTUBRE divendres
Inauguració exposició Hyuro
20:00 h Lloc: Sala Parpalló
Mostra dedicada a l’artista argentina Hyuro (Tamara Djurovic). Morta el 2020 
i tota una referència en l’art urbà de la nostra ciutat, va passar de pintar des 
de la introspecció a posicionar-se directament en lluites socials i polítiques.

15 d’OCTUBRE dissabte
Mostra Viva Educativa
11:00 h Lloc: Sala Didàctica
Explorarem la Mediterrània amb Mostra Viva: un viatge molt especial que 
realitzarem entre tots. Organitza. Mostra Viva del Mediterrani.

Taller didàctic infantil
18:30 h Lloc: Sala Didàctica
Cada cap de setmana el MuVIM proposa activitats didàctiques per a gaudir 
en família. Amb reserva prèvia.

16 d’OCTUBRE diumenge
Contacontes «Ecoplaneta»
11:00 h Lloc: Vestíbul del MuVIM
Contacontes cada matí de diumenge en el MuVIM amb històries breus, 
divertides i carregades de valors com la llibertat, l’amistat, la igualtat…

Mostra Viva Educativa
11:00 h Lloc: Sala Didàctica
Explorarem la Mediterrània amb Mostra Viva: un viatge molt especial que 
realitzarem entre tots. Organitza. Mostra Viva del Mediterrani.

21 d’OCTUBRE divendres
Inauguració exposició «Fragments»
20:00 h Lloc: Sala Alta
El projecte cultural de la Unió de Periodistes Valencians, Fragments, torna 
al MuVIM amb l’exposició del projecte guanyador de la Beca Fragments.

22 d’OCTUBRE dissabte
Planetari MuVIM
11:00 i 12:30 h Lloc: Exteriors del MuVIM
Estrelles i constel·lacions, planetes, la lluna i les seues fases, eclipsis..., tot 
això i més en el planetari del MuVIM. Una sessió de planetari de 45 minuts que 
quedarà impregnada per sempre en les nostres ments. Amb reserva prèvia.

Taller didàctic infantil
18:30 h Lloc: Sala Didàctica
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Cada cap de setmana el MuVIM proposa activitats didàctiques per a gaudir 
en família. Amb reserva prèvia.

23 d’OCTUBRE diumenge
Taller didàctic infantil
11:00 h Lloc: Sala Didàctica
Cada cap de setmana el MuVIM proposa activitats didàctiques per a gaudir 
en família. Amb reserva prèvia.

Planetari MuVIM
12:00 h Lloc: Exteriors del MuVIM
Estrelles i constel·lacions, planetes, la lluna i les seues fases, eclipsis..., tot 
això i més en el planetari del MuVIM. Una sessió de planetari de 45 minuts que 
quedarà impregnada per sempre en les nostres ments. Amb reserva prèvia.

Visites guiades a la maqueta de la València del Pare Tosca
12:30 h Lloc: Vestíbul del MuVIM
Descobreix com era l’horta i la ciutat en el segle XVIII a través de les visites 
guiades a la Maqueta de València segons el plànol del Pare Tosca de 1704.

28 d’OCTUBRE divendres
Inauguració exposició «Disseny + Salut»
20:00 h Lloc: Sala Baixa
L’exposició i el llibre que la complementa són el resultat d’una investigació 
que mostra l’important rol del disseny en el sector de la salut, i emfatitza 
la seua capacitat com a eina per al progrés i el benestar de les persones. 

29 d’OCTUBRE dissabte
Taller didàctic infantil
18:30h Lloc: Sala Didàctica
Cada cap de setmana el MuVIM proposa activitats didàctiques per a gaudir 
en família. Amb reserva prèvia.

30 d’OCTUBRE diumenge
Contacontes «Pipi Calzaslargas»
11:00 h Lloc: Vestíbul del MuVIM
Contacontes cada matí de diumenge en el MuVIM amb històries breus, 
divertides i carregades de valors com la llibertat, l’amistat, la igualtat… 

Visites guiades a la maqueta de la València del Pare Tosca
12:30 h Lloc: Vestíbul del MuVIM
Descobreix com era l’horta i la ciutat en el segle XVIII a través de les visites 
guiades a la Maqueta de València segons el plànol del Pare Tosca de 1704.
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3 de NOVEMBRE dijous
Inauguració exposició: «Els guardians del pont»
20:00 h Lloc: Sala Jerónima Galés
Els Guardians del Pont és un conjunt escultòric ubicat en el Pont del Regne 
de la ciutat de València, obra de l’artista Joan Martí (1946-2004), natural de 
la ciutat d’Ontinyent, catedràtic de Dibuix i Doctor Cum Laude en BBAA per 
la Universitat Politècnica de València. Es tracta d’un pont urbà, pensat per a 
conviure amb les edificacions dels anys trenta, racionalista i d’estil art-déco. 

5 de NOVEMBRE dissabte
Taller didàctic infantil
18:00 h Lloc: Sala Didàctica
Cada cap de setmana el MuVIM proposa activitats didàctiques per a gaudir 
en família. Amb reserva prèvia.

6 de NOVEMBRE diumenge
Contacontes
11:00 h Lloc: Vestíbul del MuVIM
Contacontes cada matí de diumenge en el MuVIM amb històries breus, 
divertides i carregades de valors com la llibertat, l’amistat, la igualtat… 

Visites guiades a la maqueta de la València del Pare Tosca
12:30 h Lloc: Vestíbul del MuVIM
Descobreix com era l’horta i la ciutat en el segle XVIII a través de les visites 
guiades a la Maqueta de València segons el plànol del Pare Tosca de 1704.

12 de NOVEMBRE dissabte
Taller didàctic infantil
18:00 h Lloc: Sala Didàctica
Cada cap de setmana el MuVIM proposa activitats didàctiques per a gaudir 
en família. Amb reserva prèvia.

13 de NOVEMBRE diumenge
Contacontes
11:00 h Lloc: Vestíbul del MuVIM
Contacontes cada matí de diumenge en el MuVIM amb històries breus, 
divertides i carregades de valors com la llibertat, l’amistat, la igualtat… 

Visites guiades a la maqueta de la València del Pare Tosca
12:30 h Lloc: Vestíbul del MuVIM
Descobreix com era l’horta i la ciutat en el segle XVIII a través de les visites 
guiades a la Maqueta de València segons el plànol del Pare Tosca de 1704.
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19 de NOVEMBRE dissabte
Taller infantil amb titelles
18:00 h Lloc: Sala Didàctica
Cada cap de setmana el MuVIM proposa activitats didàctiques per a gaudir 
en família. Activitats gratuïtes. Amb reserva prèvia.

20 de NOVEMBRE diumenge
Espectacle infantil de teatre i titelles «Gori Gori»
11:00 h Lloc: Sala d’Actes Gregori Mayans
Mingo estima molt el seu iaio, li agrada anar a sa casa i estar amb ell. Però un 
dia va a visitar-lo i 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. Les entrades començaran a repartir-se una hora abans. 

Inauguració. Art urbà
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 tags inicials amb un nou Mur del MuVIM. Entrada lliure.

Inauguració Vitrall del MuVIM 
13:00 h Lloc: Vestíbul del museu
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, amb les seues conquestes i els seus reptes pendents, amb 
motiu del Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

26 de NOVEMBRE dissabte
Taller didàctic infantil
18:00 h Lloc: Sala Didàctica

27 de NOVEMBRE diumenge
Contacontes
11:00 h Lloc: Vestíbul del MuVIM

Concert. «L’Edat de plata de la música espanyola»
12:00 h Lloc: Sala d’Actes del MuVIM
Mai en la història contemporània de la cultura espanyola música i literatura 
no ha marxat tan unides com en els anys vint i trenta. L’anomenada generació 
del 27 va estar formada per poetes com Cernuda, Lorca, Alberti, Salinas o 
Guillén. Al mateix temps, va sorgir tota una generació de músics de notable 
qualitat com Cristóbal Halffter, Julián Bautista, Falla ... Aquest concert vol 
retre homenatge a aquests artistes i a aquella època.
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UN MUSEU
DIFERENT

MUVIM



L'aventura 
del pensament
Exposició permanent

Reserves: 963 88 37 30 / 96 388 37 42









Ventres sota custòdia

Maria Bonillo Vidal

Artur Perucho

Josep Palomero

Crítica i veritat

Jacobo Muñoz 

M. Ciges Aparicio y la masonería

Virgilio Tortosa 

  
Revista Valenciana de filologia

Diversos autors

  
La veu interrompuda

Pere Miquel Campos

www.alfonselmagnanim.net



 
 
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
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