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Museu De PreHistÒria
De VaLènCia

El SIP i el Museu de Prehistòria conserven gran part del llegat material 
dels pobles que van ocupar el territori valencià, des de l’origen de la 
humanitat fins al món visigot. El museu desenvolupa la seua programa-
ció anual amb projectes acadèmics, expositius i educatius al voltant de 
l’arqueologia i a l’abast de la societat.

Direcció: Helena Bonet

Museu VaLenCiÀ 
D’etnOLOGia

El Museu Valencià d’Etnologia estudia i difon el patrimoni material i 
immaterial de les societats tradicionals valencianes i és un espai de 
diàleg i difusió de les cultures del món. A la seua seu realitza exposi-
cions, tallers, concerts, conferències, presentacions de llibres, cicles 
de cinema, etc.

Direcció: Francesc Tamarit



     
aGOst

Visites autònomes Museu de Prehistòria
Mitjançant l’activitat-quadern «ENIG + buscant respostes en el museu», col-
leccionable per a públic familiar, i els plànols-itineraris a les sales perma-
nents: Societats Prehistòriques / Sales Món Romà / Sales Cultura Ibèrica / 
Sala Història del diners, es facilita el recorregut per a la seua visita, d’una 
forma didàctica i amena. Públic familiar.

Biblioteca del Museu de Prehistòria
Oberta a la investigació, aprenentatge i difusió de la prehistòria i l’arque-
ologia.
Els xiquets/es poden consultar el fons de llibres infantils, quan hi siguen 
acompanyats per un adult. Horari de juny a setembre: de dilluns a divendres, 
de 8.30 a 14 h.

4 d’aGOst divendres
Concert. La bien querida, en acústic
Cicle «Estiu a la Bene»
22:00 h. Lloc: pati

6 d’aGOst diumenge
Màgia. el Xou de Mirco, màgia, malabar i circ
Altereven
11:30 h. Castellà. Lloc: pati
No et deixarà indiferent el nostre mag Mirco. Combina a la perfecció no no-
més trucs de màgia, sinó que també utilitza molts elements de circ per a 
aconseguir un espectacle d’allò més dinàmic, participatiu i sobretot diferent 
del més habitual.

11 d’aGOst divendres
Concert. urbàlia rurana
Cicle «Estiu a la Bene»
22:00 h. Lloc: Pati
Música folk en valencià

13 d’aGOst diumenge
teatre infantil. Les aventures de sancho i Quixot
Teatre la Caixeta



     
11:30 h. Castellà. Lloc: Pati
La bogeria del Quixot, els llibres de cavalleria, la batalla amb els molins de 
vent, el cavall Clavileño, el bàlsam de Fierabrás, el cavaller de la Blanca Lluna 
o el retaule de Maese Pedro i la mort del Quixot mateix es presenten en un 
argument continu que portarà a grans i menuts a conéixer la creació universal 
de Cervantes en una proposta rigorosa, divertida i a l’abast de tots els públics.

18 d’aGOst divendres
Concert. a contra blues
Cicle “Estiu a la Bene»
22:00 h. Lloc: pati
Blues nacional

20 d’aGOst diumenge
teatre infantil. fa sol
Mira Rosana Proyectos Teatrales
11:30 h. Valencià. Lloc: pati
La pallassa Pupetes s’ha quedat enredada en les línies d’un pentagrama. 
A partir del que pareix un conflicte, començarà a descobrir sons, notes i 
ritmes. Amb el seu amic Nota, descobrirà els ritmes naturals de la vida. Fa 
sol és un espectacle en el qual els xiquets se sentiran part protagonista, i 
inunda de colors, sons i formes l’escena.

25 d’aGOst divendres
Concert. Carlos Martín Quintet
Cicle «Estiu a la Bene»
22:00 h. Lloc: pati
Jazz

27 d’aGOst diumenge
teatre infantil. Pau la florista i el bruixot Carabassot
Git Avant Va el Carro
11:30 h: Valencià. Lloc: pati
Pau és la néta d’un mag molt poderós que ha provat la fórmula màgica per 
a obtindre tot el poder màgic del món. El bruixot Carabassot és un ésser 
malvat que vol aconseguir la poció màgica per a poder robar tots els joguets 
als xiquets. Pau amaga la poció i el bruixot la busca desesperadament. ¿Què 
passarà? ¿Aconseguirà la xiqueta salvar la màgia del món amb l’ajuda dels 
xiquets? ¿Podrà el bruixot robar tots els joguets i caramels del món?



     
1 de seteMBre divendres

Concert. La romàntica del saladar
Cicle «Estiu a la Bene»
22:00 h. Lloc: pati
Música folk en valencià

3 de seteMBre diumenge
Teatre Infantil. Les cartes del Quixot
Tramant Teatre Asociación Cultural
11:00  i 12:45 h. Castellà. Lloc: pati
Ens trobem en una Espanya rural, on l’analfabetisme inunda encara la vida 
de la majoria de la població. Pascual, el mestre, acaba d’arribar al poble, i 
Aldonza l’ajuda en els quefers de l’escola: neteja, frega... Prompte Pascual 
sabrà que Aldonza és analfabeta i que a més té una carta que li van enviar a 
la seua rebebebebebebesàvia i pertanyia al Quixot. El mestre li ensenyarà a 
llegir i escriure i li transmetrà l’amor per la lectura.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 i 12:45 h Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les 
sales permanents i les exposicions temporals.

tallers didàctics. «els riuraus. Qui té pansa, té dansa.» 
12:30 h. Lloc: Sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Contingut: La fi de l’estiu és temps de pansa. El raïm recollit s’escaldava i se 
secava al sol, on els riuraus eren l’arquitectura que acompanyava esta faena. 
En el taller aprendrem com es feia la pansa i perquè va ser tan important per 
a moltes famílies valencianes. Els participants elaboraran una maqueta d’un 
riurau i descobrirem on podem trobar-los.

7 de seteMBre dijous
taula redona especial per a estudiants «Com fer-se 
antropòleg i no morir en l’intent?»
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
19:00 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim 
XIV Congrés d’Antropologia: «Antropologies en transformació: sentits, 
compromisos i utopies», amb la participació de Teresa del Valle, Maria 
Càtedra, Ricardo Sanmartín i Joan Prat Caros.

Concert Musicants
XIV Congrés d’Antropologia: «Antropologies en transformació: sentits, 
compromisos i utopies»
21:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia



     
8 de seteMBre divendres

Concert. Viktorija Pilatovic
Cicle «Estiu a la Bene»
22:00 h. Lloc: pati
Jazz fusion

9 de seteMBre dissabte
Concert. Grupo de teatro y Coro de la Casa de andalucía
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

10 de seteMBre diumenge
Contacontes. Borumballa de rondalles, música i contes
El Tio Vicent i Jota
11:00 h – Castellà. 12:45 h –  Valencià. Lloc: pati
Per a encendre i mantenir el gust per la lectura. Repertori, a muntó 
d’històries, cançons i música per a poder atendre el públic de distintes edats 
i tipus, des d’un any fins als més majors. Rondallística popular valenciana. 
Històries de la tradició universal. Eros, política, fortuna..., narracions 
actuals.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 i 12:45 h Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les 
sales permanents i les exposicions temporals.

tallers didàctics. «els riuraus. Qui té pansa, té dansa» 
12:30 h. Lloc: Sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Contingut: La fi de l’estiu és temps de pansa. El raïm recollit s’escaldava i se 
secava al sol, on els riuraus eren l’arquitectura que acompanyava esta faena. 
Al taller aprendrem com es feia la pansa i perquè fou tan important per a 
moltes famílies valencianes. Els participants elaboraran una maqueta d’un 
riurau i descobrirem on podem trobar-los.

14 de seteMBre, dijous
Conversa literària. «La vida partida en dos», amb antonio 
andújar, escriptor
18:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim



     
15 de seteMBre divendres

Concert. Lluís Vich Vocalis
19:00 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim
Música medieval y renaixentista. Promogut por la Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago a la Comunitat Valenciana

Concert. el Kanka
Cicle “Estiu a la Bene»
22:00 h. Lloc: Pati

16 de seteMBre dissabte
Visites teatralitzades. «Visqueu el Museu»
18:30 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Vols visitar el museu d’una forma diferent? Vols conéixer com vivien els nostres 
iaios en la ciutat, l’horta o la muntanya? A través de Pepa la Planxadora i un 
barquer, que a més era carter, coneixereu les divertides (i no tan divertides) 
històries de la València antiga i l’Albufera, quan les seues aigües encara 
arribaven a la ciutat. També podreu conéixer els oficis i les relacions entre els 
veïns dels poblets aïllats de muntanya. En cada sessió es visitarà una secció 
de l’exposició permanent del museu (Ciutat, Horta i Marjal i Secà i Muntanya).

Concert. Black & White Keys Duo
19:00 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim

17 de seteMBre diumenge
Teatre Infantil. Cubs
Bambalina Teatre Practicable
11:00 h. Valencià. 12:45 h. Castellà. Lloc: Pati
Nou cubs amb sis dibuixos en cada cara. Què triarà l’espectador? Quina 
història inventarem amb els dibuixos? I quins objectes eixiran dels cubs per 
ajudar-nos a contar-la? Cubs, on cada funció és diferent ...

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 i 12:45 h Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les 
sales permanents i les exposicions temporals.

tallers didàctics. «els riuraus. Qui té pansa, té dansa» 
12:30 h. Lloc: Sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Contingut: La fi de l’estiu és temps de pansa. El raïm recollit s’escaldava i se 
secava al sol, on els riuraus eren l’arquitectura que acompanyava esta faena. 



     
En el taller aprendrem com es feia la pansa i perquè va ser tan important per 
a moltes famílies valencianes. Els participants elaboraran una maqueta d’un 
riurau i descobrirem on podem trobar-los.

Grup de danses el Garbí
Campanya Retrobem la nostra Música
12:30 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim
Balls de folklore valencià

22 de seteMBre divendres
Concert. rascanya
Cicle «Estiu a la Bene»
22:00 h. Lloc: Pati
Música folk en valencià

23 de seteMBre dissabte
Visites a la carta. «societats prehistòriques»
11:00 h. Visita guiada. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del Paleolític fins a l’Edat del Bronze i amb elles desco-
brireu algunes curiositats de les col·leccions del Museu.

taller. «els visigots visiten el Museu de Prehistòria» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Vols conéixer com vivien els nostres avantpassats visigots del Pla de 
Nadal (Riba-roja de Túria) entre els anys 650 i 740 dC? Vine a fer este taller 
i descobriràs com eren els costums dels visigots i la seua vida quotidiana, 
i fins i tot com eren les seues vestimentes i els seus adorns. En acabar el 
taller podràs fer-te un dels seus objectes d’orfebreria més representatius.

Grup de danses sargantana
17:00 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim
Festival internacional de folklore

Visites teatralitzades. «Visqueu el Museu»
18:30 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Vols visitar el museu d’una forma diferent? Vols conéixer com vivien els nostres 
iaios en la ciutat, l’horta o la muntanya? A través de Pepa la Planxadora i un 
barquer, que a més era carter, coneixereu les divertides (i no tan divertides) 
històries de la València antiga i l’Albufera, quan les seues aigües encara 
arribaven a la ciutat. També podreu conéixer els oficis i les relacions entre els 
veïns dels poblets aïllats de muntanya. En cada sessió es visitarà una secció 
de l’exposició permanent del museu (Ciutat, Horta i Marjal i Secà i Muntanya).



     
24 de seteMBre diumenge

Biblioteca infantil 
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h. Pobles, poblats i pobladors: els habi-
tants del món
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
Què és un poblat? Quantes persones hi poden viure? Els habitants d’un 
poblat tenen relació amb els dels poblats del voltant? L’etnoarqueologia ens 
ajuda a interpretar el passat. Descobrix-ho este diumenge en la biblioteca 
infantil.

taller. «els visigots visiten el Museu de Prehistòria» 
11:00 h. Lloc: Aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Vols conéixer com vivien els nostres avantpassats visigots del Pla de 
Nadal (Riba-roja de Túria) entre els anys 650 i 740 dC? Vine a fer este 
taller i descobriràs com eren els costums dels visigots i la seua vida 
quotidiana, i fins i tot com eren les seues vestimentes i els seus adorns. 
En acabar el taller podràs fer-te un dels seus objectes d’orfebreria més 
representatius.

teatre infantil. el secret del xocolate
Reims Cultura
11:00 h. Valencià. 12:45 h. Castellà. Lloc: Pati
Els invents i la màgia d’una fàbrica de xocolate tradicional es veuen amena-
çats per una gran multinacional anomenada Mesplé. Els personatges viuran 
aventures apassionants i divertides per a impedir que els empresaris des-
pietats esbrinen el secret del xocolate. Amb este gran secret, els xiquets 
seran capaços d’al·lucinar amb xocolatines voladores, gelats gegants i una 
fantàstica olla capaç de transportar pel temps i l’espai. Diversió assegurada 
per als menuts més imaginatius.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 i 12:45 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les 
sales permanents i les exposicions temporals.

Visites a la carta. «societats prehistòriques»
12:00 h. Visita guiada. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del Paleolític fins a l’Edat del Bronze i amb elles desco-
brireu algunes curiositats de les col·leccions del Museu.

tallers didàctics. «els riuraus. Qui té pansa, té dansa» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Contingut: La fi de l’estiu és temps de pansa. El raïm recollit s’escaldava i se 
secava al sol, on els riuraus eren l’arquitectura que acompanyava esta faena. 
En el taller aprendrem com es feia la pansa i perquè va ser tan important per 



     
a moltes famílies valencianes. Els participants elaboraran una maqueta d’un 
riurau i descobrirem on podem trobar-los.

29 de seteMBre divendres
Concert. Dómisol sisters
Cicle “Estiu a la Bene»
22:00 h. Lloc: Pati
Música del món

30 de seteMBre dissabte
espectacle de folklore Lo drac alat
10:00 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim

Visites a la carta. «Cultura ibèrica»
11:00 h. Visita guiada. 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.

taller. «els visigots visiten el Museu de Prehistòria» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Vols conéixer com vivien els nostres avantpassats visigots del Pla de 
Nadal (Riba-roja de Túria) entre els anys 650 i 740 dC? Vine a fer este 
taller i descobriràs com eren els costums dels visigots i la seua vida 
quotidiana, i fins i tot com eren les seues vestimentes i els seus adorns. 
En acabar el taller podràs fer-te un dels seus objectes d’orfebreria més 
representatius.

Visites teatralitzades. «Visqueu el Museu»
18:30 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Vols visitar el museu d’una forma diferent? Vols conéixer com vivien els nostres 
iaios en la ciutat, l’horta o la muntanya? A través de Pepa la Planxadora i un 
barquer, que a més era carter, coneixereu les divertides (i no tan divertides) 
històries de la València antiga i l’Albufera, quan les seues aigües encara 
arribaven a la ciutat. També podreu conéixer els oficis i les relacions entre els 
veïns dels poblets aïllats de muntanya. En cada sessió es visitarà una secció 
de l’exposició permanent del museu (Ciutat, Horta i Marjal i Secà i Muntanya).

Concert. associació Coral Divisi
Campanya Retrobem la nostra Música
18:30 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim



     

ACTIVITATS FORA DEL
CENTRE MUSEÍSTIC LA BENEFICÈNCIA
Jornades de portes obertes en la Cova de Bolomor
Data per confirmar en la primera quinzena de setembre. 
Més informació: 96 388 35 87
Lloc: Cova de Bolomor. Tavernes de la Valldigna 
Jornada de visites i tallers didàctics en el jaciment

Del 12 al 23 de seteMBre
Concurs Internacional de Piano de València Premi Iturbi
Palau de la Música de València
Més informació: www.pianoiturbi.com
Organitza: Servei de Cultura

15, 16 i 17 de seteMBre
trobada de folklore 2017. Música, cançons i balls valencians
Bétera (el Camp de Túria)
Més informació: www.dival.es/folklore
Organitza: Servei de Cultura

16 i 17 de seteMBre
Jornades «Viu un cap de setmana amb els ibers. X edició»
A partir de les 10:00 h.Lloc: Jaciment Bastida de les Alcusses. Moixent. 
Organitza: Museu de Prehistòria de València
Visita al jaciment, tallers didàctics, biblioteca infantil i recreacions històriques

23 de seteMBre, dissabte
Inauguració d’exposició permanent del Museu Etnològic d’Alpuente
Lloc: Museo Etnológico de Alpuente. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Este museu està situat en un forn comunal d’origen medieval. Acull una exposició 
d’objectes cedits i donats pels veïns, que abasten quasi tots els aspectes de la 
cultura tradicional del poble. Quan ja han passat unes quantes dècades des de 
l’obertura, el Museu Valencià d’Etnologia i l’Ajuntament d’Alpuente han col·laborat 
per a renovar l’exposició. Els criteris a seguir impliquen centrar el Museu en 
estos temes principals: el cultiu del cereal, la molineria i l’elaboració del pa.



Visita al jaciment de Puntal dels Llops (Olocau)
Organitza: Museu de Prehistòria de València
9:30-13:30 h. Visites comentades de dimecres a diumenge 
Concertació prèvia per telèfon: 672 79 44 04

Visita al jaciment de la Bastida de les alcusses 
(Moixent)
Organitza: Museu de Prehistòria de València
10:00-14:00h i 18:00 a 20:00 h. 
Visites comentades de dimarts a dissabte
Diumenges i festius, de 10 a 14 h.
Concertació prèvia per telèfon: 687 83 65 45 i 687 83 67 17

Visita al jaciment de la Cova de Bolomor 
(tavernes de la Valldigna)
Organitza: Museu de Prehistòria de València i Ajuntament de 
Tavernes de la Valldigna
Visites guiades organitzades per l’Ajuntament
Més informació: 96 288 52 64; turisme@tavernes.org

VISITA
ELS 
jACIMENTS
ARqUEOLògICS



iTiNeRàNCieS
DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

«PREHISTÒRIA I CÒMIC»

Xàtiva, Sala Antic Convent de San Francesc. Museu de l’Almodí. 

De juliol a octubre.

«FOTOIBERS»

Ajuntament de Gàtova, del 8 de juliol al 3 de setembre. 

Tallers i xarrades la segona setmana d’agost.

DeL Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

«FAIXA ROJA. FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

Rafelcofer, 14 de juny al 16 de juliol 

Yátova, 19 de juliol al 10 de setembre 

Benicarló. Del 13 de setembre al 15 d’octubre

«FESTES VALENCIANES»

Real de Gandia. Del 12 de juliol al 17 de setembre

Museros. Del 30 de setembre al 29 d’octubre

«RITuALS DE FESTA I FOC»

L’Olleria, 28 de juny al 10 de setembre

«CRÒNIQuES DE LA GRAN GuERRA»

Monforte del Cid. Del 16 de setembre al 5 de novembre

«LA CARA DELS ALTRES»

Monforte del Cid. Del 9 de juny al 13 de setembre







Corona, 36. 46003 València. Informació 963 883 565. Horari de visita de dimarts a diumenge de 10 a 20 hores. www.museuvalenciaetnologia.es

10 MAIG
17 SETEMBRE

2017

EXPOSICIÓ
MUSEU VALENCIÀ

D’ETNOLOGIA





MuViM
Museu VaLenCiÀ De La iL.LustraCiÓ i De La MODernitat

Carrer Quevedo 10    València
MuViM
Museu VaLenCiÀ De La iL.LustraCiÓ i De La MODernitat

Carrer Quevedo 10    València



MuViM
Museu VaLenCiÀ De La iL.LustraCiÓ i De La MODernitat

Carrer Quevedo 10    València

9 de seteMBre dissabte
taller infantil. «aprén a fer el tu propi còmic de la ciutat 
de València»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Prenent com a punt de partida la manera en què la ciutat de València ha 
estat tractada en els còmics exposats en la mostra «València en vinyetes», 
els participants crearan la seua pròpia historieta a través de jocs i amb ajuda 
d’imatges de l’exposició. Activitat gratuïta. A partir dels 7 anys. El grup es 
conformarà per ordre d’arribada.

10 de seteMBre diumenge
taller infantil. «aprén a fer el tu propi còmic de la ciutat 
de València»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
Prenent com a punt de partida la manera en què la ciutat de València ha 
estat tractada en els còmics exposats en la mostra «València en vinyetes», 

El MuVIM [Museu Valencià de 
la Il·lustració i de la Moder-
nitat] s’ha construït sobre el 
concepte de «museu de les 
idees», reforçat amb al·lusi-
ons explícites a la Il·lustració 
del Segle de les Llums, i a la 
Modernitat que el segueix. 
El Museu presenta una expo-
sició permanent, «L’aventura 
del pensament», orientada a 
reforçar el sentit cívic de la 
societat. A més, treballa en 
l’estudi de l’actualitat, mitjan-
çant les exposicions tempo-
rals que organitza.

Direcció: Rafael Company



els participants crearan la seua pròpia historieta a través de jocs i amb ajuda 
d’imatges de l’exposició. Activitat gratuïta. A partir dels 7 anys. El grup es 
conformarà per ordre d’arribada.

13 de seteMBre dimecres
taller per a adults. «Cartells de Cuba»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Recorregut plàstic i vivencial on els participants coneixeran la funció del 
cartell gràfic com a constructor de relats històrics, culturals, socials i 
ideològics. Activitat gratuïta. Places limitades. Reserva prèvia en el 963 883 
730 (de dimarts a diumenge, a partir de les 10 h).

14 de seteMBre dijous
taller per a joves. «expressa’t en còmic»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
A partir de l’exposició «València en vinyetes» proposem un taller creatiu 
per a joves a dos nivells: literari (guió) i plàstic (dibuix). Pretenem incentivar 
la imaginació i la creativitat al mateix temps que donem pautes tècniques 
sobre el llenguatge del còmic. De 13 a 18 anys. Activitat gratuïta, però places 
limitades. Reserva prèvia en el 963 883 730.

15 de seteMBre divendres
taller per a joves. «expressa’t en còmic»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
A partir de l’exposició «València en vinyetes» proposem un taller creatiu 
per a joves a dos nivells: literari (guió) i plàstic (dibuix). Pretenem incentivar 
la imaginació i la creativitat al mateix temps que donem pautes tècniques 
sobre el llenguatge del còmic. De 13 a 18 anys. Activitat gratuïta, però places 
limitades. Reserva prèvia en el 963 883 730.

16 de seteMBre dissabte
taller infantil. «aprén a fer el tu propi còmic de la ciutat 
de València»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Prenent com a punt de partida la manera en què la ciutat de València ha 
estat tractada en els còmics exposats en la mostra «València en vinyetes», 
els participants crearan la seua pròpia historieta a través de jocs i amb ajuda 



d’imatges de l’exposició. Activitat gratuïta. A partir dels 7 anys. El grup es 
conformarà per ordre d’arribada.

17 de seteMBre diumenge
taller infantil. «aprén a fer el tu propi còmic de la ciutat 
de València»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
Prenent com a punt de partida la manera en què la ciutat de València ha 
estat tractada en els còmics exposats en la mostra «València en vinyetes», 
els participants crearan la seua pròpia historieta a través de jocs i amb ajuda 
d’imatges de l’exposició. Activitat gratuïta. A partir dels 7 anys. El grup es 
conformarà per ordre d’arribada.

19 de seteMBre dimarts
taula redona i projecció. 
«Premi de Dibuix DKV- MaKMa»
Tot el dia. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
El projecte Arteria y Salud i MAKMA, revista d’arts visuals i cultura 
contemporània, han atorgat el seu Premi de Dibuix a l’artista Marta Beltrán, 
l’obra de la qual es basa en el cinema contemporani i especialment en el 
finlandés d’Aki Kaurismaki. Es faran activitats al voltant de l’obra de l’artista 
premiada. Entrada lliure amb aforament limitat. 

20 de seteMBre dimecres
taula redona. «els còmics: dificultats i ajudes d’una art 
poc reconeguda»
19:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
Activitat final relacionada amb l’exposició «València en vinyetes» en la qual 
reconegudes persones relacionades amb el món del còmic compartiran 
idees i experiències al voltant dels problemes que han de véncer autors 
i autores per a portar endavant els seus projectes. Entrada lliure amb 
aforament limitat.

21 de seteMBre dijous
taula redona i projecció. «Gurumbé. La memoria negra (y 
olvidada) del flamenco»



19:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
Al sud d’Europa, on hui s’alcen fronteres amb concertines i murs, ahir 
floria un negoci —el de l’esclavatge— que forçava milers d’africans a l’exili 
i l’explotació. El documental analitza les empremtes que han deixat en la 
nostra cultura, com ara en el flamenc. Hi participaran el director, Miquel 
Àngel Rosales, Ángela Nzambi (escriptora i membre de CEAR) i Hasan G. 
López (investigador). Entrada lliure amb aforament limitat. En col·laboració 
amb la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR).

23 de seteMBre dissabte
taller infantil. «storyboard»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Un storyboard és un conjunt d’il·lustracions en seqüència que han de 
servir de guia per a entendre una història abans de procedir a la filmació. 
En aquesta activitat els assistents podran desenvolupar la imaginació 
i explicaran històries amb elements lúdics. A partir dels 7 anys. Activitat 
gratuïta. El grup es conformarà per ordre d’arribada.

24 de seteMBre diumenge
taller infantil. «storyboard»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
Un storyboard és un conjunt d’il·lustracions en seqüència que han de 
servir de guia per a entendre una història abans de procedir a la filmació. 
En aquesta activitat els assistents podran desenvolupar la imaginació 
i explicaran històries amb elements lúdics. A partir dels 7 anys. Activitat 
gratuïta. El grup es conformarà per ordre d’arribada.

26 de seteMBre dimarts
Conferència. «¿amants del saber, amants del poder? els 
il·lustrats i la política» 
19:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
Conferència relacionada amb el cicle expositiu «Poder i propaganda». 
El director del MuVIM, Rafael Company, parlarà de les diferents actituds 
dels il·lustrats europeus cap al poder polític que els fou coetani, incidint 
especialment en els defensors de posicions més morigerades. Entrada 
lliure amb aforament limitat. 



28 de seteMBre dijous
inauguració. «alfons roig i la generació del 27» 
19:00 h. Lloc: sala alta
Comissariada per Rosa Mascarell, l’exposició —a través de relacions, 
viatges, correspondència i diaris íntimis— desvela l’entramat de connexions 
entre figures clau de la Generació del 27 i Alfons Roig, qui va jugar un paper 
trascendental afavorint el contacte entre artistes i intel·lectuals a l’exili 
i aquells que es quedaren a Espanya durant el franquisme. Fins al 12 de 
novembre del 2017. 

29 de seteMBre divendres
Campanya de sensibilització. «Dia internacional de la 
Gent Gran»
10:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
La fundació «Amics de la Gent Major» celebrarà en el MuVIM el Dia 
Internacional de la Gent Gran amb la lectura d’un manifest i altres activitats 
que tenen per objectiu retre homenatge als més majors, donant visibilitat a 
problemes com el de la solitud. Entrada lliure amb aforament limitat.

Taller per a públic adult. «¡Com ha canviat València!»
18:00 h Lloc: aula didàctica
Taller centrat en la maqueta de 24 metres quadrats que, al vestíbul del 
MuVIM, reprodueix en tres dimensions com era la València de principi del 
xviii, segons el famós plànol del Pare Tosca. Reconeixerem in situ espais 
urbans, edificis, pervivències i canvis esdevinguts fins als nostres dies. 
Activitat gratuïta, però places limitades. Inscripcions en el 963 883 730 (de 
dimarts a diumenge a partir de les 10h).

30 de seteMBre dissabte
taller infantil. «fes el teu propi cartell de cinema»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
El cartell de cinema ha de sintetitzar el missatge d’una pel·lícula i despertar 
l’interés del públic. En aquest taller els menuts crearan cartells de cinema 
fent ús de la seua capacitat d’observació, la seua innata sensibilitat artística 
i el seu esperit lúdic. A partir dels 7 anys. Activitat gratuïta. El grup es 
conformarà per ordre d’arribada.
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Diari de Sotaia

Joan Pellicer

Moment. Memorialística

Notes d’un desficiós

Joan Fuster

Papers de Premsa

C/ Corona, 36
46003 València
T. 963 883 169
www.alfonselmagnanim.net



C/ Corona, 36
46003 València
T. 963 883 169
www.alfonselmagnanim.net

19 de setembre, 19.30 hores 
MuVIM (c/ Quevedo, 10)
Debat-presentació: Txernòbil, Fukushima i la 
central nuclear de Cofrents, de Raquel Montón i 
Francesc J. Hernández.
Intervindran: Maria Josep Picó (periodista), Joan 
Ribó (alcalde de València), Raquel Montón 
i Francesc J. Hernández (autors del llibre) 
i Carles Arnal (biòleg).

Presentació dels llibres:
José Serrano (1873-1941). Del músico popular 
al compositor desconocido, de Ramón Ahulló 

Missa de Glòria a tres veus i cor. Una obra 
inèdita, de José Serrano, amb estudi 
i transcripció de Ramón Ahulló.

24 de setembre, 19 hores 
Sala Els Porxets (c/ Sequial, 1, Sueca) 
Intervindran: Ramón Ahulló (autor), Abel 
Guarinos (director de l’Institut Valencià 
de Cultura), Vicent Ferri (cap de publicacions 
del Magnànim) i Ramon Canut (codirector 
col·leccions de Música del Magnànim).

27 de setembre, 19 hores 
Sala SGAE (c/ Blanqueries, 6, València) 
Intervindran: Ramón Ahulló (autor), Abel Guarinos 
(director Inst. Valencià de Cultura), i Ramon Canut 
(codirector col·leccions de Música del Magnànim).
A continuació, interludis musicals a càrrec de la 
soprano Núria Naval i la pianista Amparo Ferrís.





Les Arts Volant
2017

Organització i producció artística Patrocinen

Més informació en: 
www.dival.es/lesartsvolant

JULIOL 
7 Càrcer
8 Benaguasil
9 Montaverner
20 Guardamar de la Safor
21 Albuixech
22 Castielfabib
23 Albalat dels Tarongers
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23 Picanya
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1 Sueca
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Museu de Prehistòria de València
Museu Valencià d’Etnologia

Ajuntament



Centre MuseístiC La BenefiCènCia
Museu De PreHistÒria De VaLènCia
Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

C/ Corona, 36 - 46003 València. Tel. informació: 963 883 565. 
Botiga-llibreria. Tel. 963 924 746 
www.museuvalenciaetnologia.org  ·  www.museuprehistoriavalencia.es
Horari: oberts de dimarts a diumenge, de 10:00 a 20:00h. 

MuViM
Museu VaLenCiÀ De La iL.LustraCiÓ i La MODernitat

C/ Quevedo, 10 - 46001 València. Tel. informació: 963 883 730
Llibreria Dadá. Tel. 963 515 138
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 Museu Valencià de la Il.lustració i 
la Modernitat. 

Aquesta programació pot estar subjecta a canvis d’última hora. És reco-
manable consultar la programació actualitzada de cada museu o servei.

Distribució del fullet ACuDIM: acudim@dival.es
Edición disponible también en castellano en: www.dival.es/acudim
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