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1 d’OCtuBre diumenge

Biblioteca infantil 
«La llegendària Xina»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h «Xina, l’imperi del mig»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
Un espai per a grans i menuts on a través de contes, relats, il·lustracions i 
llibres ens podrem endinsar en el món de la Prehistòria i de l’Arqueologia.

taller. «els visigots visiten el museu de prehistòria» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Com vivien els visigots del Pla de Nadal (Riba-roja de Túria) entre els anys 650 
i 740 dC? Vine i descobriràs com eren els seus costums, la seua vida... i podràs 
fer-te un dels seus objectes d’orfebreria més representatius.

Màgia. el gran show de Carlos Barfi
11:00 h – Valencià. 12:45 h – Castellà. Lloc: pati
Màgia i humor amb jocs de mans, globus, cordes i cartes. Il·lusions visuals, 
números amb animals, espases que travessen persones...

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. «Cultura ibèrica» 
12:00 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. «sant Dionís: temps de dolços per als enamorats» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
El 9 d’Octubre és el Dia de la Comunitat Valenciana i també la festivitat de Sant 
Dionís, en la qual els enamorats valencians es regalen la tradicional mocadorà 
de dolços artesanals. ¿T’agradaria preparar els teus propis dolços? 

Concert. XiV edició del Dia Valencià del Cant Coral
19:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim i patis
Organitza: Federació de Cors de la Comunitat Valenciana

7 d’OCtuBre dissabte
Visites a la carta. «Mon romà»
11:00 h. Visita guiada. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del món romà i amb elles descobrireu algunes 
curiositats de les col·leccions del Museu.



     
taller. «els visigots visiten el Museu de Prehistòria» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Com vivien els visigots del Pla de Nadal (Riba-roja de Túria) entre els anys 650 
i 740 dC? Vine i descobriràs com eren els seus costums, la seua vida... i podràs 
fer-te un dels seus objectes d’orfebreria més representatius.

8 d’OCtuBre diumenge
taller. «els visigots visiten el Museu de Prehistòria» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Com vivien els visigots del Pla de Nadal (Riba-roja de Túria) entre els anys 650 
i 740 dC? Vine i descobriràs com eren els seus costums, la seua vida... i podràs 
fer-te un dels seus objectes d’orfebreria més representatius.

teatre infantil. Contapoemes
11:00 h – Valencià. 12:45 h – Castellà. Lloc: pati. David VI
Recitem i musiquem poemes dels poetes de la nostra literatura, amb una 
disposició més escènica i teatral per jugar amb el públic assistent.

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. «Mon romà»
12:00 h. Visita guiada. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del món romà i amb elles descobrireu algunes 
curiositats de les col·leccions del Museu.

taller. «sant Dionís: temps de dolços per als enamorats» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
El 9 d’Octubre és el Dia de la Comunitat Valenciana i també la festivitat de Sant 
Dionís, en la qual els enamorats valencians es regalen la tradicional mocadorà 
de dolços artesanals. ¿T’agradaria preparar els teus propis dolços? 

14 d’OCtuBre dissabte
Visites a la carta. «Història dels diners»
11:00 h. Visita guiada. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces de la col·lecció numismàtica del Museu i amb elles 
descobrireu algunes curiositats d’eixos diners.

taller. «els visigots visiten el Museu de Prehistòria» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Com vivien els visigots del Pla de Nadal (Riba-roja de Túria) entre els anys 650 
i 740 dC? Vine i descobriràs com eren els seus costums, la seua vida... i podràs 
fer-te un dels seus objectes d’orfebreria més representatius.



     
Visites teatralitzades. «Visqueu el Museu»
18:30 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitar el museu d’una forma diferent? Conéixer com vivien els nostres iaios en la 
ciutat, l’horta o la muntanya? Amb Pepa la Planxadora i un barquer, coneixereu 
les divertides (i no tan divertides) històries de la València antiga i l’Albufera.

Concert. Coro de la reforma Protestante
19:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim 

15 d’OCtuBre diumenge
Biblioteca infantil 
«La llegendària Xina»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h «La Gran Muralla: la història construïda 
en quilòmetres»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
Un espai per a grans i menuts on a través de contes, relats, il·lustracions i 
llibres ens podrem endinsar en el món de la Prehistòria i de l’Arqueologia.

taller. «els visigots visiten el Museu de Prehistòria» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Com vivien els visigots del Pla de Nadal (Riba-roja de Túria) entre els anys 650 
i 740 dC? Vine i descobriràs com eren els seus costums, la seua vida... i podràs 
fer-te un dels seus objectes d’orfebreria més representatius.

teatre infantil. Viva el rock
11:00 h – Castellà. 12:45 h – Castellà. Lloc: pati. Huitteatre
Els més menuts podran gaudir d’un concert de música rockera en directe, 
divertit i accidentat. Les dues empleades de manteniment del teatre voldrien 
ser les artistes. Creuen que «La vaca lechera» és realment una cançó de rock...

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. «Història dels diners»
12:00 h. Visita guiada. 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.

taller. «sant Dionís: temps de dolços per als enamorats» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
El 9 d’Octubre és el Dia de la Comunitat Valenciana i també la festivitat de Sant 
Dionís, en la qual els enamorats valencians es regalen la tradicional mocadorà 
de dolços artesanals. ¿T’agradaria preparar els teus propis dolços? 



     
21 d’OCtuBre 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 
¿Com vivien els visigots del Pla de Nadal (Riba-roja de Túria) entre els anys 650 
i 740 dC? Vine i descobriràs com eren els seus costums, la seua vida... i podràs 
fer-te un dels seus objectes d’orfebreria més representatius.

Visites teatralitzades. «Visqueu el Museu»
18:30 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitar el museu d’una forma diferent? Conéixer com vivien els nostres iaios en la 
ciutat, l’horta o la muntanya? Amb Pepa la Planxadora i un barquer, coneixereu 
les divertides (i no tan divertides) històries de la València antiga i l’Albufera.

Concert Coral. iX encontre de Cors alfonso Dastis
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

22 d’OCtuBre diumenge
Biblioteca infantil 
«La llegendària Xina»
Animació a les 10:30 h i 13:00 h «Els xinesos: grans inventors i descobridors»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
Un espai per a grans i menuts on a través de contes, relats, il·lustracions i 
llibres ens podrem endinsar en el món de la Prehistòria i de l’Arqueologia.

taller. «els visigots visiten el Museu de Prehistòria» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Com vivien els visigots del Pla de Nadal (Riba-roja de Túria) entre els anys 650 
i 740 dC? Vine i descobriràs com eren els seus costums, la seua vida... i podràs 
fer-te un dels seus objectes d’orfebreria més representatius.

Contacontes. els bebés també escolten contes
11:00 h – Valencià. 12:45 h – Castellà. Lloc: pati. Jara Sanchis
Paraules, rimes, imatges, titelles i cançons. Un espectacle dissenyat perquè 
els més menuts en gaudisquen. Destinat a bebés de 18 mesos a 3 anys.

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. «espanta la por» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
A través de contes i de cançons coneixerem les llegendes dels personatges 
de l’imaginari valencià relacionats amb la por, en la festivitat de Tots Sants: 
l’Home del sac, el Butoni, els follets... Fins i tot podràs crear el teu monstre. 

intramurs festival per l’art a València. «Condiciones 
intransigentes» – abel López
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim
Espectacle de dansa contemporània que recorrent a elements propis de 
la cultura popular conforma la proposta i els empra per a evidenciar la 
impossibilitat física i emotiva del ser. 

intramurs festival per l’art a Valencia. «el arrecife del 
corazón» – el Músico y el Poeta
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim
Un espectacle de poesia expandida en tres dimensions en les quals realitats 
simultànies de veu, paisatges sonors i visuals es conjunten per a crear una 
mirada particular, intensa i veraç sobre la persona i les seues passions.

28 d’OCtuBre dissabte
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 
¿Com vivien els visigots del Pla de Nadal (Riba-roja de Túria) entre els anys 650 
i 740 dC? Vine i descobriràs com eren els seus costums, la seua vida... i podràs 
fer-te un dels seus objectes d’orfebreria més representatius.

Visites teatralitzades. «Visqueu el Museu»
18:30 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitar el museu d’una forma diferent? Conéixer com vivien els nostres iaios en la 
ciutat, l’horta o la muntanya? Amb Pepa la Planxadora i un barquer, coneixereu 
les divertides (i no tan divertides) històries de la València antiga i l’Albufera.

Visita nocturna «Crim al Museu: nit de teatre i misteri al 
Museu Valencià d’etnologia» 
Cicle Espanta la por
22:30 h. Lloc: sales d’exposicions permanents del Museu



     
29 d’OCtuBre diumenge

Biblioteca infantil 
«La llegendària Xina»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h «Els secrets de la medicina xinesa»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
Un espai per a grans i menuts on a través de contes, relats, il·lustracions i 
llibres ens podrem endinsar en el món de la Prehistòria i de l’Arqueologia.

taller. «els visigots visiten el museu de prehistòria» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Com vivien els visigots del Pla de Nadal (Riba-roja de Túria) entre els anys 650 
i 740 dC? Vine i descobriràs com eren els seus costums, la seua vida... i podràs 
fer-te un dels seus objectes d’orfebreria més representatius.

teatre infantil. La Maria no té por 
Cicle Espanta la por. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
11:00 h – Valencià. 12:45 h – Castellà. Lloc: pati. Companyia Disparatario
Un viatge divertit i ple d’aventures, alhora que un esforç per mantindre viu el 
bestiari popular valencià: el Butoni, l’Home del sac, la bruixa Pinta, el Banyeta 
i la Quarantamaula... ens portaran al món màgic dels espantacriatures.

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. «Cultura ibèrica»
12:00 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.

tallers didàctics. «espanta la por» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
A través de contes i de cançons coneixerem les llegendes dels personatges 
de l’imaginari valencià relacionats amb la por, en la festivitat de Tots Sants: 
l’Home del sac, el Butoni, els follets... Fins i tot podràs crear el teu monstre. 

intramurs festival per l’art a Valencia. «Humano, 
demasiado humano» – intrat Compañía de danza.
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim
Una peça que reuneix les inquietuds de set joves procedents de disciplines 
diferents. La por, l’abús, la crítica social, la deshumanització a la qual estam 
abocats, la llibertat de l’individu i l’autogovern són alguns temes de l’obra. 

intramurs festival per l’art a Valencia. «Classic & 
flamenco fussion» – en Clave de Clot



     
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim
Una festa musical en la quals es entrellacen dos mons diferents i allunyats, 
l’obra de grans compositors del barroc com Johann Sebastian Bach, 
Bocherini i Pachelbel, amb versions pròpies inspirades en clàssics del 
flamenc.

1 de nOVeMBre, dimecres
Programa de ràdio «La escóbula de la Brújula». 
Cicle Espanta la por. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim. 

4 de nOVeMBre dissabte
Visites a la carta. «Mon romà»
11:00 h. Visita guiada. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del món romà i amb elles descobrireu algunes 
curiositats de les col·leccions del Museu.

taller. «Històries sobre el fang» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabies que la decoració del Vas dels Guerrers ens conta una història, com 
altres recipients de la ceràmica ibèrica? Descobrirem figures i escenes, i 
triarem personatges per a dibuixar-los i retallar-los per a crear la nostra 
història. 

Contalles amb majors «iaieries». 
Cicle Espanta la por
12:00 h. Lloc: sala Secà i Muntanya del Museu Valencià d’Etnologia

Visites teatralitzades. «Visqueu el Museu»
18:30 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitar el museu d’una forma diferent? Conéixer com vivien els nostres iaios 
en la ciutat, l’horta o la muntanya? Amb Pepa la Planxadora i un barquer, 
coneixereu les divertides (i no tan divertides) històries de la València antiga 
i l’Albufera.

Visita nocturna «Crim al Museu: nit de teatre i misteri al 
Museu Valencià d’etnologia» 
Cicle Espanta la por
22:30 h. Lloc: sales d’exposicions permanents del Museu

5 de nOVeMBre diumenge
Biblioteca infantil 
«Cave Canem. Romans construint»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h «Un rectangle, el principi d’una ciutat»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 



     
Un espai per a grans i menuts on a través de contes, relats, il·lustracions i 
llibres ens podrem endinsar en el món de la Prehistòria i de l’Arqueologia.

taller. «Històries sobre el fang» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabies que la decoració del Vas dels Guerrers ens conta una història, com 
altres recipients de la ceràmica ibèrica? Descobrirem figures i escenes, i 
triarem personatges per a dibuixar-los i retallar-los per a crear la nostra 
història. 

Màgia. Màgia en 3D 
11:00 h – Valencià. 12:45 h – Castellà. Lloc: pati. Miguel Ribera
Conjunt d’efectes basats en unes posades en escena originals. Cada número 
conta una història en la qual els mags es converteixen en actors. 

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. «Mon romà»
12:00 h. Visita guiada. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del món romà i amb elles descobrireu algunes 
curiositats de les col·leccions del Museu.

tallers didàctics. «espanta la por» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
A través de contes i de cançons coneixerem les llegendes dels personatges 
de l’imaginari valencià relacionats amb la por, en la festivitat de Tots Sants: 
l’Home del sac, el Butoni, els follets... Fins i tot podràs crear el teu monstre. 

7 al 12 de nOVeMBre
setmana de la ciència 2017.
«Visites al laboratori de restauració»
Prèvia concertació entre setmana. Visites lliures el diumenge dia 12, a les 
12 h
Lloc: Laboratori de Restauració del Museu de Prehistòria 
Visita al Laboratori de Restauració, on es desenvolupen els treballs 
d’intervenció sobre diversos materials arqueològics (ceràmica, metall, 
pedra...) 

7 de nOVeMBre dimarts
Conferència «el Vas dels Guerrers»
Organitza: Museu de Prehistòria de València
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim



     
A càrrec d’Helena Bonet, directora del Museu de Prehistòria de València. Confe-
rència inaugural de l’exposició «L’enigma del Vas. Obra mestra de l’art ibèric». 

inauguració. «L’enigma del Vas. Obra mestra de l’art 
ibèric»
20:00 h. Lloc: Sala I del Museu de Prehistòria de València
Exposició de la sèrie Tresors del Museu de Prehistòria, centrada en el «Vas 
dels Guerrers» del Tossal de Sant Miquel de Llíria, una de les peces més 
destacades de les col·leccions del Museu.

9 de nOVeMBre dijous
Concert etnomusic tardor. nus - Miquel Gil i Pep Botifarra
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
20:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim. 

11 de nOVeMBre dissabte
Visita guiada. «L’enigma del Vas. Obra mestra de l’art 
ibèric»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg les històries que ens narra el Vas dels 
Guerrers del Tossal de Sant Miquel de Llíria, com també la història del 
descobriment d’aquesta gran peça del món ibèric.

taller. «Històries sobre el fang» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabies que la decoració del Vas dels Guerrers ens conta una història, com 
altres recipients de la ceràmica ibèrica? Descobrirem figures i escenes, i 
triarem personatges per a dibuixar-los i retallar-los per a crear la nostra 
història. 

Visites teatralitzades. «Visqueu el Museu»
18:30 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitar el museu d’una forma diferent? Conéixer com vivien els nostres iaios 
en la ciutat, l’horta o la muntanya? Amb Pepa la Planxadora i un barquer, 
coneixereu les divertides (i no tan divertides) històries de la València antiga 
i l’Albufera.

12 de nOVeMBre diumenge
Biblioteca infantil 
«Cave Canem. Romans construint»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h «Romans urbanites, romans rurals»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
Un espai per a grans i menuts on a través de contes, relats, il·lustracions i 
llibres ens podrem endinsar en el món de la Prehistòria i de l’Arqueologia.

inau
Gura
CiÓ



     
taller. «Històries sobre el fang» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabies que la decoració del Vas dels Guerrers ens conta una història, com 
altres recipients de la ceràmica ibèrica? Descobrirem figures i escenes, i 
triarem personatges per a dibuixar-los i retallar-los per a crear la nostra 
història. 

titelles. Contes 
11:00 h – Valencià. 12:45 h – Castellà. Lloc: pati. Edu Borja, teatre de ti-
telles
El valent Gasparet ajudarà el mag a fugir de la rateta capritxosa i salvarà la 
princesa i el regne de l’amenaça del drac de la muntanya, que resultarà no 
ser tan ferotge com el pintaven el dimoni i la bruixa.

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. «Història dels diners»
12:00 h. Visita guiada. 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.

tallers didàctics. «espanta la por» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
A través de contes i de cançons coneixerem les llegendes dels personatges 
de l’imaginari valencià relacionats amb la por, en la festivitat de Tots 
Sants: l’Home del sac, el Butoni, els follets... Fins i tot podràs crear el 
teu monstre. 

16 de nOVeMBre dijous
Concert etnomusic tardor. feten feten
20:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim. Organitza: Museu Valencià 
d’Etnologia
Música tradicional

18 de nOVeMBre dissabte
Visita guiada. «L’enigma del Vas. Obra mestra de l’art 
ibèric»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg les històries que ens narra el Vas dels 
Guerrers del Tossal de Sant Miquel de Llíria, com també la història del 
descobriment d’aquesta gran peça del món ibèric.



     
taller. «Històries sobre el fang» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabies que la decoració del Vas dels Guerrers ens conta una història, com 
altres recipients de la ceràmica ibèrica? Descobrirem figures i escenes, i 
triarem personatges per a dibuixar-los i retallar-los per a crear la nostra 
història. 

Visites teatralitzades. «Visqueu el Museu»
18:30 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitar el museu d’una forma diferent? Conéixer com vivien els nostres iaios 
en la ciutat, l’horta o la muntanya? Amb Pepa la Planxadora i un barquer, 
coneixereu les divertides (i no tan divertides) històries de la València antiga 
i l’Albufera.

19 de nOVeMBre diumenge
Biblioteca infantil 
«Cave Canem. Romans construint»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h «Els espectacles romans no tenien res 
a envejar als actuals»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
Un espai per a grans i menuts on a través de contes, relats, il·lustracions i 
llibres ens podrem endinsar en el món de la Prehistòria i de l’Arqueologia.

taller. «Històries sobre el fang» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabies que la decoració del Vas dels Guerrers ens conta una història, com 
altres recipients de la ceràmica ibèrica? Descobrirem figures i escenes, i 
triarem personatges per a dibuixar-los i retallar-los per a crear la nostra 
història. 

Contacontes. el sr. Lletraferida 
11:00 h – Valencià. 12:45 h – Valencià. Lloc: pati. La Depenent
Recorregut divertit i entretingut per la literatura valenciana des del segle XII 
fins al XX de la mà de dos personatges molt particulars: el conferenciant Sr. 
Lletraferida i el mosso de biblioteca. Per a majors de huit anys.

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. «espanta la por» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
A través de contes i de cançons coneixerem les llegendes dels personatges 
de l’imaginari valencià relacionats amb la por, en la festivitat de Tots Sants: 
l’Home del sac, el Butoni, els follets... Fins i tot podràs crear el teu monstre. 

23 de nOVeMBre dijous
Concert etnomusic tardor. Besarabia
20:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim. Organitza: Museu Valencià 
d’Etnologia
Música de la mediterrània i els balcans.

23 i 24 de nOVeMBre dijous i divendres
Jornades Científiques. «iV Jornades d’arqueozoologia»
Lloc: sala Alfons el Magnànim. Organitza: Museu de Prehistòria de València
Dedicades en aquesta edició als recursos marins en el passat i als estudis 
d’arqueozoologia de jaciments valencians.

25 de nOVeMBre dissabte
Visita guiada. «L’enigma del Vas. Obra mestra de l’art 
ibèric»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg les històries que ens narra el Vas dels 
Guerrers del Tossal de Sant Miquel de Llíria, com també la història del 
descobriment d’aquesta gran peça del món ibèric.

taller. «Històries sobre el fang» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabies que la decoració del Vas dels Guerrers ens conta una història, com 
altres recipients de la ceràmica ibèrica? Descobrirem figures i escenes, i 
triarem personatges per a dibuixar-los i retallar-los per a crear la nostra 
història. 

Visites teatralitzades. «Visqueu el Museu»
18:30 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitar el museu d’una forma diferent? Conéixer com vivien els nostres iaios 
en la ciutat, l’horta o la muntanya? Amb Pepa la Planxadora i un barquer, 
coneixereu les divertides (i no tan divertides) històries de la València antiga 
i l’Albufera.

26 de nOVeMBre diumenge
Biblioteca infantil 
«Cave Canem. Romans construint»



     
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h «Grans construccions, una demostració 
de poder»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
Un espai per a grans i menuts on a través de contes, relats, il·lustracions i 
llibres ens podrem endinsar en el món de la Prehistòria i de l’Arqueologia.

taller. «Històries sobre el fang» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabies que la decoració del Vas dels Guerrers ens conta una història, com 
altres recipients de la ceràmica ibèrica? Descobrirem figures i escenes, i 
triarem personatges per a dibuixar-los i retallar-los per a crear la nostra 
història. 

Percussió. toca’m un conte 
11:00 h – Valencià. 12:45 h – Castellà. Lloc: pati. Maspercusión
Espectacle musical que explica la història de quatre alienígenes 
percussionistes provinguts del planeta Somni.

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. «Cultura ibèrica» 
12:00 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.

tallers didàctics. «figures africanes» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
¿Vols conéixer la història de Landa, el Llest? Aquest conte tradicional del 
poble Lovale, de Zàmbia, ens parla sobre el comportament i les relacions 
humanes.

28 de nOVeMBre dimarts
Concert coral. nueva ilusión
17:00 h. Lloc sala Alfons el Magnànim

30 de nOVeMBre dijous
Concert etnomusic tardor. Matthieu saglio & José el Piru
20:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim. Organitza: Museu Valencià 
d’Etnologia
Eclectic Flamenco



VisitA Els 
jAcimEnts
ArquEològics

ActiVitAts ForA DEl
cEntrE musEÍstic lA  BEnEFicÈnciA

15 d’octubre
«XIII Jornada de portes obertes de KelIn (Caudete de las Fuentes)»
Organitza: Museu de Prehistòria de València
15 d’octubre, a partir de les 10:00 h 
Lloc: Jaciment de Kelin (poblat iber). Caudete de las Fuentes 
Visita al jaciment, tallers didàctics i recreacions històriques.

21 d’octubre
taller «els versos de MarC»
Organitza: Unitat de Normalització Lingüística
21 d’octubre
Lloc: Gandia

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 
Prèvia concertació per telèfon. 672 794 404

vIsIta al JaCIMent de la bastIda de les alCusses (MoIXent)
Organitza: Museu de Prehistòria de València
10:00-14:00 h i 18:00 a 20:00 h. Visites comentades de dimarts a dissabte
Diumenges i festius, de 10 a 14 h
Prèvia concertació per telèfon. 687 836 545 / 687 836 717

vIsIta al JaCIMent de Cova de boloMor (tavernes de la valldIGna)
Organitza: Museu de Prehistòria de València / Ajuntament de Tavernes de la Valldigna
Visites guiades organitzades per l’Ajuntament 
Més informació en: telèfon 962885264 / visitas@bolomor.com



iTiNeRàNCieS
DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

«PREHISTÒRIA I CÒMIC»

Xàtiva,  fins al 29 d’octubre

«FOTOIBERS»

La Pobla de Vallbona,  fins al 30 d’octubre

La Font de la Figuera. Inauguració 3 de novembre

DeL Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

«FAIXA ROJA. FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

Benicarló, 14 de setembre al 12 de novembre  

Algemesí, 15 de novembre al 10 de desembre

«FESTES VALENCIANES»

Museros, 30 de setembre al 29 d’octubre

Quartell, 4 d’octubre al 5 de novembre 

«CRÒNIQUES DE LA GRAN GUERRA»

Monforte del Cid, 16 de setembre al 5 de novembre

Rocafort, 8 al 26 de novembre

«VALÈNCIA EN BLANC I NEGRE»

La Pobla de Vallbona, 11 de novembre al 17 de desembre

Guadassuar, 4 d’octubre al 5 de novembre

MuViM
«ESTÈTICA REPUBLICANA A VALÈNCIA»

Alfara del Patriarca,  2 al 15 d’octubre

Chiva, 17 al 30 de novembre



PRORROGADA

fins el 29 d’octubre



l’enigma 
del vas

MUSEU DE PREHISTòRIA DE VALÈNCIA
Novembre  2017 - març 2018

obra mestra de l’art ibèric







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



1 d’OCtuBre diumenge
taller infantil. «fes el teu propi cartell de cinema»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
El cartell de cinema ha de sintetitzar el missatge d’una pel·lícula i despertar 
l’interés del públic. En el taller els menuts crearan cartells de cinema. A 
partir dels 5 anys. El grup es conformarà per ordre d’arribada.

3 d’OCtuBre dimarts
taller per a joves. «el ceptre i la corona. Les imatges del 
poder»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
A través de l’anàlisi dels elements iconogràfics de les obres de l’exposició 
«Les imatges del poder» es treballaran idees i conceptes com poder, rei, 
president, sobirania, etc. Places limitades.  

inauguració. «el 9 d’Octubre de 1977. retrats d’una 
il·lusió»
19:30 h. Lloc: vestíbul i sala de la Torre Islàmica
Exposició d’algunes de les imatges captades pel Cameraman de la històrica 
manifestació que va traure al carrer centenars de milers de valencians que, 
tot i tindre distintes ideologies, reclamaven plegats l’Estatut d’Autonomia.

4 d’OCtuBre dimecres
taller per a joves. «el ceptre i la corona. Les imatges del 
poder»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
A través de l’anàlisi dels elements iconogràfics de les obres de l’exposició 
«Les imatges del poder» es treballaran idees i conceptes com poder, rei, 
president, sobirania, etc. Places limitades.  

taller per a joves i adults. «Pantalles al poder»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
En el taller vorem com el cinema ha representat el poder polític, comentarem 
alguns fragments de pel·lícules i analitzarem la imatge que aquestes donen 
dels governants. Places limitades. 

taula redona. La gran il·lusió, quaranta anys després
19:00 h. Lloc: sala d’actes
Quadre dècades després de la manifestació cívica del 9 d’Octubre de 1977, 
historiadors, politòlegs i participants en l’efemèride debatran sobre la 
importància històrica i política que va tindre, per a la societat valenciana, 
aquell acte reivindicatiu. Entrada lliure i gratuïta fins a completar l’aforament.

inau
Gura
CiÓ



5 d’OCtuBre dijous
taller per a joves. «el ceptre i la corona. Les imatges del 
poder»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
A través de l’anàlisi dels elements iconogràfics de les obres de l’exposició 
«Les imatges del poder» es treballaran idees i conceptes com poder, rei, 
president, sobirania, etc. Places limitades.  

taller per a joves i adults. «Pantalles al poder»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
En el taller vorem com el cinema ha representat el poder polític, comentarem 
alguns fragments de pel·lícules i analitzarem la imatge que aquestes donen 
dels governants. Places limitades. 

6 d’OCtuBre divendres
taller per a joves. «el ceptre i la corona. Les imatges del 
poder»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
A través de l’anàlisi dels elements iconogràfics de les obres de l’exposició 
«Les imatges del poder» es treballaran idees i conceptes com poder, rei, 
president, sobirania, etc. Places limitades.  

6 al 15 d’OCtuBre
festival. Mostra viva del Mediterrani
Tot el dia. Lloc: aula didàctica i sala d’actes
Iniciativa ciutadana que, amb el suport de la Universitat de València i d’altres 
entitats culturals i governamentals, treballa per a crear un espai de trobada 
de les cultures mediterrànies. Entrada lliure fins a completar l’aforament.

17, 18 i 19 d’OCtuBre
Cicle de cinema. «el discurs cinematogràfic sobre les 
migracions»
17:30 h. Lloc: sala d’actes
Cinc pel·lícules de diferents gèneres i èpoques serviran a Sami Naïr, Antonio 
Izquierdo, Elena Arce, Gemma Pinyol i Javier de Lucas per a il·lustrar 
cinematogràficament el complex i plural fenomen de les migracions 
forçades. Entrada lliure fins a completar l’aforament. 

21 d’OCtuBre dissabte
taller infantil. «storyboard»
18:00 h. Lloc: aula didàctica



Un storyboard és un conjunt d’il·lustracions en seqüència que serviran 
de guia de rodatge en la filmació d’una pel·lícula. Els menuts explicaran 
històries amb elements lúdics. A partir dels 7 anys. Grup per ordre 
d’arribada.

Concert. evocaciones. una ciudad del sur
19:30 h. Lloc: sala d’actes
Tercer concert del festival «El compositor, hui», on escoltarem música de 
Claudia Montero interpretada per l’Antara Grup, un conjunt instrumental 
format per alumnes del Conservatori Superior de Música Joaquim Rodrigo 
de València. La compositora argentina estarà present en el concert i parlarà 
de la seua obra. Entrada lliure fins a completar l’aforament.

22 d’OCtuBre diumenge
taller infantil. «storyboard»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
Un storyboard és un conjunt d’il·lustracions en seqüència que serviran 
de guia de rodatge en la filmació d’una pel·lícula. Els menuts explicaran 
històries amb elements lúdics. A partir dels 7 anys. Grup per ordre 
d’arribada.

Concert. sons de dona
12:00 h. Lloc: sala d’actes
El guitarrista José Luis Ruiz del Puerto, considerat un dels valors més ferms 
del panorama guitarrístic contemporani espanyol, interpretarà peces d’un 
programa dedicat a les composicions realitzades, des de final del segle xix, 
per dones. Entrada lliure fins a completar l’aforament. 

23 d’OCtuBre dilluns
Cicle intergeneracional. «els drets i les llibertats»
17:00 h. Lloc: sala d’actes
Els drets socials universals —al treball, la vivenda, la sanitat, l’educació, 
etc.— són aquells que permeten als ciutadans desenvolupar-se amb 
autonomia, igualtat i llibertat. Coneixerem el grau d’implantació real i 
efectiva d’aquests drets a través del debat i la projecció de pel·lícules. 
Inscripció prèvia.

24 i 25 d’OCtuBre dimarts i dimecres
Cicle de cinema. «el discurs cinematogràfic sobre les 
migracions»
17:30 h. Lloc: sala d’actes
Cinc pel·lícules de diferents gèneres i èpoques serviran a Sami Naïr, Antonio 
Izquierdo, Elena Arce, Gemma Pinyol i Javier de Lucas per a il·lustrar 



cinematogràficament el complex i plural fenomen de les migracions 
forçades. Entrada lliure fins a completar l’aforament. 

24 d’OCtuBre al 30 de nOVeMBre 
Mostra documental «alfons roig i els amics de l’exili»
Dilluns a divendres de 8:30 a 14:30h. Lloc: Biblioteca del MuVIM
Amb motiu del Dia Internacional de les Biblioteques, la Biblioteca del MuVIM 
ha preparat una mostra bibliogràfica amb publicacions relacionades amb la 
generació del 27 i Alfons Roig. Oberta fins al 30 de novembre.  

27 d’OCtuBre divendres
Jornades. alfons roig i la generació del 27
9:00 h. Lloc: sala d’actes
Diferents experts reflexionaran sobre les connexions entre artistes i 
intel·lectuals residents al territori espanyol i a l’exili durant el franquisme. 
Relacions en què Alfons Roig va actuar com a catalitzador. 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 reprodueix, al 
vestíbul del museu, la València de principi del segle xviii, segons el famós 
plànol del pare Tosca. Places limitades. 

29 d’OCtuBre diumenge
Marató de viquipedistes. Viquimarató de la il·lustració 
2017
10:00 h. Lloc: sala d’actes
Una viquimarató és una reunió pública on editors de la Viquipèdia ajuden 
persones novelles a endinsar-se en el món de l’enciclopèdia en línia. 
Entrada lliure i fins a completar l’aforament. 

4 de nOVeMBre dissabte
Concert. natura timbre
19:30 h. Lloc: sala d’actes
Penúltim concert del Festival «El compositor, hui» en què escoltarem música 
de Gregorio Jiménez interpretada per l’Antara Grup, conjunt instrumental 
format per alumnes del Conservatori Superior de Música Joaquim Rodrigo 
de València. El compositor estarà present en el concert i parlarà de la seua 
obra. Entrada lliure fins a completar l’aforament.



taller per a adults. «Caves valencians»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Parlarem, des d’un punt de vista eminentment pràctic i sensorial, sobre 
la percepció dels caves a través dels sentits i coneixerem com s’elaboren, 
quines classes de caves hi ha i altres curiositats. Places limitades.

5 de nOVeMBre diumenge
taller infantil. «La caixeta dels mil contes»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
El taller incidirà especialment en aquells temes que comencen a formar 
part del seu món: el descobriment personal, l’alimentació saludable, el 
sexisme.... A partir dels 5 anys. El grup es conformarà per ordre d’arribada.

8 i 9 de nOVeMBre dimecres i dijous
taller per a professors. «usos didàctics del curtmetratge»
17:00 h. Lloc: aula didàctica
En aquest taller veurem com es poden utilitzar els curts amb finalitats 
educatives, tant a casa com a classe. Coneixerem alguns projectes educatius 
en què ja treballen amb ells. Inscripcions a través del Cefire.

9 de nOVeMBre dijous
inauguració. «Pioners de l’animació valenciana»
19:30 h. Lloc: sala Parpalló
Exposició que repassa l’obra i el recorregut dels pioners del cinema 
d’animació a València. Es projectarà l’obra conservada de Carlos Rigalt, 
Pérez Arroyo i Patricio Payá, acompanyada dels dibuixos, esbossos...

10 de nOVeMBre divendres
Cinema. Curt Creixent: els públics del curtmetratge
Tot el dia. Lloc: sala d’actes
Curt Creixent dedica aquest any la tercera edició de les seues trobades a un 
tema clau: els públics. Entrada lliure fins a completar l’aforament.

11 de nOVeMBre dissabte
taller infantil. «Pedres que parlen. els fòssils»
18.00 h. Lloc: aula didàctica
Va ser als segles xvii i xviii quan l’estudi dels fòssils va adquirir estatus 
científic gràcies a Buffon, Lamarck i Cuvier. Els més menuts coneixeran el 
passat del nostre planeta... A partir dels 7 anys. Grup per ordre d’arribada.

inau
Gura
CiÓ



12 de nOVeMBre diumenge
taller infantil. «Pedres que parlen. els fòssils»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
Va ser als segles xvii i xviii quan l’estudi dels fòssils va adquirir estatus 
científic gràcies a Buffon, Lamarck i Cuvier. Els més menuts coneixeran el 
passat del nostre planeta... A partir dels 7 anys. Grup per ordre d’arribada.

13 de nOVeMBre dilluns
Curs MuViM Història. Història de les arts plàstiques i 
musicals a través de les èpoques
17:00 h. Lloc: sala d’actes 
Cicle d’història de la música, per a majors de 55 anys d’edat, dedicat a 
la música i les arts plàstiques de l’edat moderna. Només per als inscrits 
prèviament.

15, 16 i 17 de nOVeMBre dimecres, dijous i 
divendres

international workshop. «reactionary nationalists, 
fascists and Dictatorships»
9:00 h. Lloc: sala d’actes 
Anàlisi i debat entre especialistes sobre la deriva nacionalista, radical i 
autoritària de la dreta política durant la primera meitat del s. xx i la seua 
recidiva a principi del segle xxi. Organitza el Departament d’Història 
Contemporània de la UV en col·laboració amb la Institució Alfons el 
Magnànim. Inscripció prèvia.

18 de nOVeMBre dissabte
taller. «Caves valencians»
18:00 h. Lloc: aula didàctica 
Parlarem, des d’un punt de vista eminentment pràctic i sensorial, sobre 
la percepció dels caves a través dels sentits i coneixerem com s’elaboren, 
quines classes de caves hi ha i altres curiositats. Places limitades. 

19 de nOVeMBre diumenge
taller infantil. «La caixeta dels mil contes»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
El taller incidirà especialment en aquells temes que comencen a formar 
part del seu món: el descobriment personal, l’alimentació saludable, el 
sexisme.... A partir dels 5 anys. El grup es conformarà per ordre d’arribada.



Concert. torna flamenclàssic 
12:00 h Lloc: sala d’actes
Summa i mestissatge de cultures musicals on s’interpretaran obres de 
compo sitors de la música del barroc (Bach, Vivaldi, etc.) en versions pròpies 
de l’en semble En Clave de Clot, inspirades en el flamenc. Entrada lliure fins 
a completar l’aforament. Les entrades es repartiran una hora abans. 

20 de nOVeMBre dilluns
Cicle intergeneracional. «els drets i les llibertats»
17:00 h. Lloc: saló d’actes
Els drets socials universals —al treball, la vivenda, la sanitat, l’educació, 
etc.— són aquells que permeten als ciutadans desenvolupar-se amb 
autonomia, igualtat i llibertat. Coneixerem el grau d’implantació real i 
efectiva d’aquests drets a través del debat i la projecció de pel·lícules. 
Inscripció prèvia.

22 de nOVeMBre dimecres
inauguració. Vitrall del MuViM
19:00 h. Lloc: vestíbul del museu
L’artista valenciana Carmen Roig (Cari) ha concebut una obra expressament 
pensada per al vitrall del vestíbul del MuVIM amb motiu del Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

Concert. amb cor de dona
19:30 h. Lloc: sala d’actes
Nou espectacle del Cor de l’Eliana en què reflexiona —mitjançant la música, 
la paraula i la imatge— sobre el paper de la dona en la societat. Entrada fins 
a completar l’aforament.

23 de nOVeMBre dijous
Conferència de Manuel Cruz
18:00 h. Lloc: Sala d’actes
Amb motiu del Dia Mundial de la Filosofia (UNESCO), el filòsof Manuel Cruz 
parlarà sobre «La filosofia, columna vertebral de la cultura». Entrada lliure i 
gratuïta fins a completar l’aforament.

taula redona. L’assignatura de filosofia en l’educació 
secundària
19:00 h. Lloc: Sala d’actes
Taula redona en la que, amb motiu del Dia Mundial de la Filosofia (UNESCO), 
participaran, entre d’altres, representants dels principals partits polítics 
amb escó a les Corts Valencianes. Entrada fins a completar l’aforament.

inau
Gura
CiÓ



24 de nOVeMBre divendres
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 reprodueix, al 
vestíbul del museu, la València de principi del segle xviii, segons el famós 
plànol del pare Tosca. Places limitades. 

25 de nOVeMBre dissabte
taller. «Modela la imatge del poder amb silicona i resina»
18.00 h. Lloc: aula didàctica
A través d’una senzilla tècnica escultòrica (de modelatge amb silicona i 
resina polièster) es farà una còpia a gran escala de l’emblemàtica moneda 
espanyola del 1870, que representava la nació de forma col·lectiva sense 
ressaltar el poder de cap monarca, president o dictador. Places limitades. 

26 de nOVeMBre diumenge
taller. «Modela la imatge del poder amb silicona i resina»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
A través d’una senzilla tècnica escultòrica (de modelatge amb silicona i 
resina polièster) es farà una còpia a gran escala de l’emblemàtica moneda 
espanyola del 1870, que representava la nació de forma col·lectiva sense 
ressaltar el poder de cap monarca, president o dictador. Places limitades. 

Concert. Carles Cases trio
12:00 h. Lloc: sala d’actes
La formació Carles Cases Trio —amb guitarra, contrabaix i piano— interpre-
tarà música per al cinema composada per Carles Cases, a més de versions 
de cançons de Lluís Llach. Entrada lliure i gratuïta fins a completar 
l’aforament.

27 de nOVeMBre dilluns
Curs MuViM Història. Història de les arts plàstiques i 
musicals a través de les èpoques
17:00 h. Lloc: sala d’actes 
Cicle d’història de la música, per a majors de 55 anys d’edat, dedicat a 
la música i les arts plàstiques de l’edat moderna. Només per als inscrits 
prèviament.











Alberic
Premis Literaris

Aldaia
Certamen Literari Juvenil 
Cristòfor Aguado i Medina

Almussafes
Certamen de Poesia Marc Granell

Alzira
Premis Ciutat d’Alzira

Beniarjó
XXXVII Premi de Poesia 
‘Senyoriu d’Ausiàs March’

Canals
Premis Literaris Vila de Canals
‘Francesc Bru’ i ‘Arcadi Ferrer’

Chiva
XXVII Premios Otoño Villa de Chiva 
Premio de Escritura Local

Énguera
XLIV Concurso Justas Literarias i XLVI 
Premios San Gil Relatos

Manises
XXXII Premis Solstici de Literatura Jove 
en valencià

mislata
Premis Juvenils de Literatura Breu

PAIPORTA
X Premi Carolina Planells contra la 
violència de gènere de Narrativa Curta

PICASSENT
Premis Picassent – Cristòfor Aguado 
i Medina

PUÇOL
Premis Literaris Vila de Puçol

EL PUIG
Premi de Narrativa Curta conte d’adults 
i Premi ‘El dragó del Puig’ infantil

VILLANUEVA DE CASTELLÓN
Certamen Literario Castellum Ripae

XÀTIVA
Bienal XXXIV dels Premis Literaris 
‘Ciutat de Xàtiva’

MANCOMUNITAT LA SAFOR
Premi de Narrativa infantil Carmesina 
de la Safor 2017

MANCOMUNITAT LA VALL D’ALBAIDA
23 Premi de Literatura Eròtica de la 
Vall d’Albaida
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Museu de Prehistòria de València
Museu Valencià d’Etnologia

Ajuntament



El
 p

ap
er

 d
’a

qu
es

t f
ul

le
t p

ro
ce

de
ix

 d
’e

xp
lo

ta
ci

on
s 

de
 fu

st
a 

so
st

en
ib

le
, a

cr
ed

ita
de

s 
pe

l s
eg

el
l P

EF
C

sarc
servei d’assistència 
i recursos culturals

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 
Visites concertades per a grups entre setmana, de dimarts a divendres. 
Prehistòria: Tel. 963 883 579 – Etnologia: Tel. 963 883 578 (horari de 
concertació de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 h).
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 MuVIM. 

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


