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2 de feBrer, divendres

Concert. «tributo Beatles»
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

3 de feBrer, dissabte
Visites. «L’enigma del Vas. Obra mestra de l’art ibèric»
Visita guiada 
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. «rere els símbols del vas» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
En aquest taller trobarem tots els símbols que s’amaguen en la decoració 
del Vas dels Guerrers. ¿Què signifiquen els cavalls, les flors o les fulles que 
hi trobem dibuixats? A més, farem una peça ceràmica, a la manera d’un 
imant de nevera, que t’enduràs a casa amb el teu símbol favorit.  

al caliu de les paraules. narració oral de contes
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia 
21:00 h. Lloc: patis del Centre Cultural La Beneficència
«Chascarrillos», brindis i llegendes de caràcter càlid-festiu a la calor de les 
fogueres, com s’ha fet i es fa en les festes del cicle del foc a les zones de 
secà i muntanya (Sant Antoni, 17 de gener; Sant Sebastià, 20 de gener; Santa 
Agnés, 21 gener; Mare de Déu de la Pau, 24 gener; i Sant Blai, 3 febrer).

4 de feBrer, diumenge
Biblioteca infantil 
«Mens sana in corpore sano»
Animació a les 10:30 h i a les 13:00 h. «Aturem la guerra, arriben els Jocs 
Olímpics»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
Coincidint amb els Jocs Olímpics d’Hivern dediquem el mes de febrer a 
l’esport en l’antiguitat.

taller. «rere els símbols del vas» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
En aquest taller trobarem tots els símbols que s’amaguen en la decoració 
del Vas dels Guerrers. ¿Què signifiquen els cavalls, les flors o les fulles que 
hi trobem dibuixats? A més, farem una peça ceràmica, a la manera d’un 
imant de nevera, que t’enduràs a casa amb el teu símbol favorit.  



     
Circ. Cabaret de circ de l’aVC 
Associació Valenciana de Circ
11:00 h i 12:45 h – Castellà. Lloc: al pati
Una posada en comú dels artistes i companyies de l’Associació Valenciana 
de Circ. Una mescla eclèctica de circ, teatre, música i humor, per a tots els 
públics.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 i 12:30 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les 
sales permanents i a 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. «Màscares japoneses» (kabuki)
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Enguany, per a celebrar el Carnestoltes ens traslladem al Japó. Coneixerem 
el kabuki, un teatre en el qual la música, el maquillatge i la vestimenta dels 
actors són protagonistes. En el nostre taller dissenyaràs la teua màscara 
japonesa inspirada en aquesta acolorida tradició mil·lenària. T’hi esperem.

8 de feBrer, dijous
«Cultura del nacimiento en Marruecos: cuidados y cos-
tumbres tradicionales» por Clara Moreno.
Cicle «Cafe i antropologia»
18:00 h. Lloc: biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia

10 de feBrer, dissabte
Visites. «L’enigma del Vas. Obra mestra de l’art ibèric»
11:00 h. Visita guiada. 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. «rere els símbols del vas» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
En aquest taller trobarem tots els símbols que s’amaguen en la decoració 
del Vas dels Guerrers. ¿Què signifiquen els cavalls, les flors o les fulles que 
hi trobem dibuixats? A més, farem una peça ceràmica, a la manera d’un 
imant de nevera, que t’enduràs a casa amb el teu símbol favorit.  



     
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.

11 de feBrer, diumenge
Biblioteca infantil 
«Mens sana in corpore sano»
Animació a les 10:30 h i a les 13:00 h. «De Marató a Atenes, una carrera 
per a l’eternitat»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
Coincidint amb els Jocs Olímpics d’Hivern dediquem el mes de febrer a 
l’esport en l’antiguitat.

taller. «rere els símbols del vas» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
En aquest taller trobarem tots els símbols que s’amaguen en la decoració 
del Vas dels Guerrers. ¿Què signifiquen els cavalls, les flors o les fulles que 
hi trobem dibuixats? A més, farem una peça ceràmica, a la manera d’un 
imant de nevera, que t’enduràs a casa amb el teu símbol favorit.  

teatre infantil. Crea! 
Dinamo Producció Teatral
11:00 h i 12:45 h – Valencià. Lloc: al pati 
¿Us heu preguntat com funciona el vostre cap? Els éssers humans són 
extraordinaris... Són capaços de compondre cançons i escriure novel·les. Tot 
el que ens envolta és el resultat final d’una idea. Quan les persones usen la 
seua imaginació, són capaces d’avançar, de resoldre problemes, d’afrontar 
nous reptes. Confia en les teves possibilitats i iCrea!

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 i 12:30 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les 
sales permanents i a 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. «Màscares japoneses» (kabuki)
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Enguany, per a celebrar el Carnestoltes ens traslladem al Japó. Coneixerem 
el kabuki, un teatre en el qual la música, el maquillatge i la vestimenta dels 



     
actors són protagonistes. En el nostre taller dissenyaràs la teua màscara 
japonesa inspirada en aquesta acolorida tradició mil·lenària. T’hi esperem.

15 de feBrer, dijous
i jornades de baile flamenc, ciutat de València
Organitza: Escuela de Flamenco de Andalucía
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

16 de feBrer, divendres
Concert. Conservatori Municipal de Música José iturbi
18:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

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

taller. «rere els símbols del vas» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
En aquest taller trobarem tots els símbols que s’amaguen en la decoració 
del Vas dels Guerrers. ¿Què signifiquen els cavalls, les flors o les fulles que 
hi trobem dibuixats? A més, farem una peça ceràmica, a la manera d’un 
imant de nevera, que t’enduràs a casa amb el teu símbol favorit.  

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.

18 de feBrer, diumenge
Biblioteca infantil 
«Mens sana in corpore sano»
Animació a les 10:30 h i a les 13:00 h. «Roma i les curses de quadrigues: 
preparats, llestos... va!»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
Coincidint amb els Jocs Olímpics d’Hivern dediquem el mes de febrer a 
l’esport en l’antiguitat.



     
taller. «rere els símbols del vas» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
En aquest taller trobarem tots els símbols que s’amaguen en la decoració 
del Vas dels Guerrers. ¿Què signifiquen els cavalls, les flors o les fulles que 
hi trobem dibuixats? A més, farem una peça ceràmica, a la manera d’un 
imant de nevera, que t’enduràs a casa amb el teu símbol favorit.  

Contacontes. Polls i Puces 
Cecilia Silva
11:00 h i 12:45 h – Castellà. Lloc: al pati
Agapito no és un poll qualsevol, és un aventurer. Té ganes de viatjar. Botant 
de cap en cap viurà moltes emocions i coneixerà històries de tot el món. 
Narració i titelles: de guant, de taula i plans.

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

Visites a la carta. «Món romà»
12:00 h. Visita guiada. 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.

tallers didàctics. «Màscares japoneses» (kabuki)
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Enguany, per a celebrar el Carnestoltes ens traslladem al Japó. Coneixerem 
el kabuki, un teatre en el qual la música, el maquillatge i la vestimenta dels 
actors són protagonistes. En el nostre taller dissenyaràs la teua màscara 
japonesa inspirada en aquesta acolorida tradició mil·lenària. T’hi esperem.

22 de feBrer, dijous
inauguració. “València en blanc i negre. el Cabanyal. 
fotografies de la familia Vidal”. 
Lloc: Sala X del Museu Valencià d’Etnologia 

24 de feBrer, dissabte
Visites. «L’enigma del Vas. Obra mestra de l’art ibèric»
11:00 h. Visita guiada. 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.
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taller. «anima el vas! » 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
A partir del Vas dels Guerrers, descobrirem uns personatges envoltats 
d’éssers fantàstics, en escenes de lluita, desfilades militars i cavalcades 
festives. En el taller els animarem i els dibuixarem en diferents posicions 
dins d’un disc giratori per a crear la il·lusió d’una imatge en moviment.

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.

25 de feBrer, diumenge
Biblioteca infantil 
«Mens sana in corpore sano»
Animació a les 10:30 h i a les 13:00 h. «L’esgrima, tan antiga com els egipcis»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
Coincidint amb els Jocs Olímpics d’Hivern dediquem el mes de febrer a 
l’esport en l’antiguitat.

taller. «anima el vas!» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
A partir del Vas dels Guerrers, descobrirem uns personatges envoltats 
d’éssers fantàstics, en escenes de lluita, desfilades militars i cavalcades 
festives. En el taller els animarem i els dibuixarem en diferents posicions 
dins d’un disc giratori per a crear la il·lusió d’una imatge en moviment.

titelles. Don Pepino 
Circ de la Safor
11:00 h – Valencià. 12:45 h – Castellà. Lloc: al pati
Don Pepino és un personatge alegre, despistat, irreverent, irònic i un poc 
estrafolari, però sobretot molt graciós. Té més anys que una tortuga i és 
més vell que Maria Castanya, però malgrat tot continua caminant d’un lloc 
a un altre i allà on va ofereix generosament el millor espectacle de titelles 
del món: aquell on l’amor, el desig i l’humor triomfen sobre el mal, l’odi i 
l’apatia.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 i 12:30 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les 
sales permanents i a 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. «el Cabanyal. Les imatges d’un barri» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
El Cabanyal-Canyamelar és un barri dels més pintorescs de la ciutat 
de València. A través de les seues façanes, coneixerem la forma dels 
edificis (teulades, finestres, murs...), i els redibuixarem donant-los 
textures i tonalitats noves. ¿De quantes formes diferents es pot dibuixar 
un edifici? 

1 de MarÇ, dijous
Concert. Concert de viola i piano «els primers romàntics 
de la viola»
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

3 de MarÇ, dissabte
Visites. «L’enigma del Vas. Obra mestra de l’art ibèric»
Visita guiada 
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. «anima el vas! » 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
A partir del Vas dels Guerrers, descobrirem uns personatges envoltats 
d’éssers fantàstics, en escenes de lluita, desfilades militars i cavalcades 
festives. En el taller els animarem i els dibuixarem en diferents posicions 
dins d’un disc giratori per a crear la il·lusió d’una imatge en moviment.

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.



     
4 de MarÇ, diumenge

Biblioteca infantil 
«L’antiguitat en femení. Ni mares, ni deesses: dones, sempre importants 
per a la història»
Animació a les 10:30 h i a les 13:00 h. «Hera, Afrodita, Pandora, Helena... 
més enllà del mite: dones».
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
Durant el mes de març parlarem de les dones gregues, les iberes i les romanes.

taller. «anima el vas! » 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
A partir del Vas dels Guerrers, descobrirem uns personatges envoltats 
d’éssers fantàstics, en escenes de lluita, desfilades militars i cavalcades 
festives. En el taller els animarem i els dibuixarem en diferents posicions 
dins d’un disc giratori per a crear la il·lusió d’una imatge en moviment.

Contacontes. La festa de les aranyes 
Bini Tui / Núria Urioz
11:30 h – Valencià. Lloc: al pati
¿Us fan por les aranyes? ¿Fàstic? En aquesta sessió de contes podreu des-
cobrir com aquests animalons també tenen la seua part divertida, fins i tot... 
entranyable.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 i 12:30 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les 
sales permanents i a 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 
descobrireu algunes curiositats de les col·leccions del Museu.

tallers didàctics. «el Cabanyal. Les imatges d’un barri» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
El Cabanyal-Canyamelar és un barri dels més pintorescs de la ciutat de 
València. A través de les seues façanes, coneixerem la forma dels edificis 
(teulades, finestres, murs...), i els redibuixarem donant-los textures i 
tonalitats noves. ¿De quantes formes diferents es pot dibuixar un edifici? 

6 de MarÇ, dimarts
entrega del Vii Premi d’investigació Joan francesc Mira
19:00 h. Lloc: sala VIII. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia



     
7 de MarÇ, dimecres

Conferència.  «novedades y mutaciones en la guerra 
de los pueblos íberos en época de aníbal». Parlant de... 
l’enigma del vas 
Organitza: Museu de Prehistòria de València
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim.
A càrrec de Fernando Quesada Sanz, professor titular d’Arqueologia a la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. Programa de conferències associat a l’expo-
sició «L’enigma del Vas. Obra mestra de l’art ibèric». 

8 de MarÇ, dijous
Programa especial d’activitats didàctiques «Dia de la dona»
10:00 – 18:00 h. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Visites temàtiques, per a grups escolars, amb motiu del Dia Internacional de 
la Dona Treballadora. Prèvia concertació.

10 de MarÇ, dissabte
Visites. «L’enigma del Vas. Obra mestra de l’art ibèric» 
11:00 h. Visita guiada. 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. «anima el vas! » 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
A partir del Vas dels Guerrers, descobrirem uns personatges envoltats 
d’éssers fantàstics, en escenes de lluita, desfilades militars i cavalcades 
festives. En el taller els animarem i els dibuixarem en diferents posicions 
dins d’un disc giratori per a crear la il·lusió d’una imatge en moviment.

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.

11 de MarÇ, diumenge
Biblioteca infantil 
«L’antiguitat en femení. Ni mares, ni deesses: dones, sempre importants 
per a la història»



     
Animació a les 10:30 h i a les 13:00 h. «La dama ibèrica, molt més que un 
tocat, una dona»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
Durant el mes de març parlarem de les dones gregues, les iberes i les romanes.

taller. «anima el vas!» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
A partir del Vas dels Guerrers, descobrirem uns personatges envoltats 
d’éssers fantàstics, en escenes de lluita, desfilades militars i cavalcades 
festives. En el taller els animarem i els dibuixarem en diferents posicions 
dins d’un disc giratori per a crear la il·lusió d’una imatge en moviment.

titelles. Caperucita y otros lobos 
Teatro de Marionetas La Estrella
11:30 h – Castellà. Lloc: al pati
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… Aquest serà el nexe d’unió 
entre dos contes: Caputxeta Roja i Pere i el llop, que en aquesta versió es 
mesclaran per a acostar aquests dos clàssics al públic infantil de forma 
divertida i sorprenent.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 i 12:30 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les 
sales permanents i a 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. «el Cabanyal. Les imatges d’un barri» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
El Cabanyal-Canyamelar és un barri dels més pintorescs de la ciutat de 
València. A través de les seues façanes, coneixerem la forma dels edificis 
(teulades, finestres, murs...), i els redibuixarem donant-los textures i 
tonalitats noves. ¿De quantes formes diferents es pot dibuixar un edifici? 

18 de MarÇ, diumenge
teatre infantil. La Queboqueseria 
Rodamons Teatre
11:30 h – Valencià. Lloc: al pati
La Queboqueseria és el lloc on pots guardar els teus desitjos, els teus somnis 
i els teus pensaments en un temps en el qual eren importants per a tu, i 



     
sempre podràs accedir a ells si ho necessites. Aquesta és la fantasia que 
dóna vida a l’últim treball de Rodamons Teatre, un treball ple de músiques 
i cançons, algunes tradicionals. Tindrem l’oportunitat d’observar i escoltar 
instruments antics, reciclats i tradicionals, i aprendrem unes quantes coses 
al voltant de les músiques. Espectacle de contes, músiques i cançons.

24 de MarÇ, dissabte
Visites. «L’enigma del Vas. Obra mestra de l’art ibèric»
11:00 h. Visita guiada. 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. «Buscant els fragments del vas» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Buscarem al pati del Museu els fragments del Vas i aprendrem alguna de 
les tècniques bàsiques utilitzades per l’arqueologia en les excavacions, per 
a després identificar-les en l’autèntic Vas que es troba a l’exposició. Per 
acabar, en el taller, ens convertirem en guerrers autèntics i farem unes 
caretes amb recursos estètics de la cultura ibèrica.

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.

25 de MarÇ, diumenge
Biblioteca infantil 
«L’antiguitat en femení. Ni mares, ni deesses: dones, sempre importants 
per a la història»
Animació a les 10:30 h i a les 13:00 h. «Ni patrícies, ni plebees, ni esclaves: 
només dones»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
Durant el mes de març parlarem de les dones gregues, les iberes i les romanes.

taller. «Buscant els fragments del vas» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Buscarem al pati del Museu els fragments del Vas i aprendrem alguna de 
les tècniques bàsiques utilitzades per l’arqueologia en les excavacions, per 
a després identificar-les en l’autèntic Vas que es troba a l’exposició. Per 
a acabar, en el taller, ens convertirem en guerrers autèntics i farem unes 
caretes amb recursos estètics de la cultura ibèrica.



     
teatre infantil. amadeo i el somni musical 
Actuando Entucole
11:30 h – Valencià. Lloc: al pati
Amadeo sempre s’avorreix en classe de música, diu que no val per a res i es 
porta fatal, però un somni li canviarà la vida. La clau de sol el portarà per un 
món musical màgic i coneixerà grans compositors com Mozart o Beethoven. 
Una forma diferent d’acostar-nos a la música clàssica.

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

Visites a la carta. «Món romà»
12:00 h. Visita guiada. 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.

tallers didàctics. «Disseny de mocadors de Pasqua» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Crea el teu complement per a envolar el catxerulo. Pinta i decora el teu mo-
cador de coll amb un disseny propi utilitzant els motius típics de Pasqua que 
més t’agraden. Després podràs lluir-lo amb la mona tradicional. Aquesta 
Pasqua, ja saps: «el mocador al coll i el cabasset mo n’anirem a...»

31 de MarÇ, dissabte
Visites. «L’enigma del Vas. Obra mestra de l’art ibèric»
 11:00 h. Visita guiada. 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. «Buscant els fragments del vas» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Buscarem al pati del Museu els fragments del Vas i aprendrem alguna de 
les tècniques bàsiques utilitzades per l’arqueologia en les excavacions, per 
a després identificar-les en l’autèntic Vas que es troba a l’exposició. Per 
acabar, en el taller, ens convertirem en guerrers autèntics i farem unes 
caretes amb recursos estètics de la cultura ibèrica.
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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

2 de febrer, divendres
RECITAL DE FATIMA DzUSOVA. GUANyADORA DE LA XX 
EDICIó DEL CONCURS INTERNACIONAL DE PIANO DE VA-
LèNCIA PREMI ITURBI.
Organitza: Servei de Cultura de la Diputació de València
20:00 h. Lloc: Palau de les Arts
Participen: Fatima Dzusova, piano; 
Constantin Trinks, director
Orquestra de la Comunitat Valenciana
Les entrades són gratuïtes i es podran reservar a la mateixa 
web que les activitats de La Beneficència.

28 de febrer, dimecres
VII JORNADA DE MUSEUS LOCALS A LA LLOSA DE RANES
Jornada formativa. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
10:00 h. Lloc: La Llosa de Ranes

17 de març, dissabte
CANTà DEL CARME
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
18:00 h. Lloc: barri del Carme
Un recorregut per les falles del barri del Carme on es 
fomenta la divulgació i la conservació de la Cantà, una 
tradició oral valenciana amb nombrosos valors antropolò-
gics, històrics, socials, existencials i artístics.



iTiNeRàNCieS
DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

«FOTOIBERS»

La Font de la Figuera, Museu Històric-Etnològic. Fins al 4 de març.

«PREHISTÒRIA I CÒMIC»

Port de Sagunt, Centre Cívic. De l’1 de febrer al 17 de març.

Elx, Museu Arqueològic Històric d’Elx. Des de final de març fins a juny.

«LES DONES EN LA PREHISTÒRIA»

Bicorp, Ecomuseo Del 5 de març al 28 de maig.

MALETA DIDÀCTICA «NOSALTRES ELS DÉUS»

Torrent, Col·legi San José y Santa Ana. Del 10 de gener al 5 de febrer.

València,  IES Orriols. Del 5 de febrer a l’1 de març.

Picassent,  IES L’Om. De l’1 de març al  2 de maig.

DeL Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

«CRÒNIQUES DE LA GRAN GUERRA»

L’Eliana. Del 18 de gener al 26 de febrer

«RITUALS DE FESTA I FOC»

Sollana. Del 20 de gener al 18 de febrer

Museros. Del 2 al 19 de març

«JOAN PELLICER. MALETA DIDÀCTICA»

Potries. Del 26 de gener al 20 de febrer

«FESTES VALENCIANES»

El Puig de Santa Maria. Del 8 de febrer al 4 de març

«FAIXA ROJA, FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA» 

Castelló. Del 14 de febrer al 19 de març

Carlet. Del 22 de març al 22 d’abril

«LA VALÈNCIA OBLIDADA, FOTOGRAFIES DE JOAQUÍN COLLADO»

Cullera. Del 24 de març al 17 d’abril

MuViM
«ESTÈTICA REPUBLICANA A VALÈNCIA»

Llíria. Del 2 al 12 de febrer

Paiporta. Del 29 de març al 30 d’abril
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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 i 2 de feBrer dijous i divendres
taller. «Human fest»
10:00 h. Lloc: Aula didàctica
Tallers d’animació stop-motion, cinema i drets humans per a centres 
escolars i col·lectius vulnerables, impartits pel director Emilio Martí. 
Inscripció prèvia.

3 de feBrer dissabte
taller. «Valencianada»
10:00 h. Lloc: Aula didáctica
Activitat organitzada per la Xarxa «1entretants» que consisteix en el 
desplaçament de l’alumnat en grups reduïts per la ciutat de València per 
a localitzar determinats edificis per mitjà de codis QR i geolocalització. 
Inscripció prèvia.

4 de feBrer diumenge
taller infantil. «La ciutat dels teus somnis»
11:30 h. Lloc: Aula didáctica
Taller d’urbanisme en el qual els xiquets i les xiquetes dibuixaran la seua 
ciutat ideal a partir del plànol del Pare Tosca. De 5 a 10 anys. Grup per ordre 
d’arribada.

5 de feBrer dilluns
Curs. «Història de les arts plàstiques i musicals a través 
de les èpoques»
17:00 h. Lloc: Sala d’actes
Concebut per a descobrir i conéixer els pintors i els músics més importants 
de la història. Només els prèviament inscrits.

11 de feBrer diumenge
taller infantil. «La ciutat dels teus somnis»
11:30 h. Lloc: Aula didáctica
Taller d’urbanisme en el qual els xiquets i les xiquetes dibuixaran la seua 
ciutat ideal a partir del plànol del Pare Tosca. De 5 a 10 anys. Grup per ordre 
d’arribada.



12 i 13 de feBrer dilluns i dimarts
Projeccions. «MiCe. Muestra internacional de Cine 
educativo»
10:00 h. Lloc: Sala d’actes
Projecció de curtmetratges de la secció internacional del festival i els 
presentats al concurs Sambori-MICE. Inscripció prèvia.

14 de feBrer dimecres
Cicle de cinema i debat. «Big Bang Dones. feminismes 
en expansió»
18:30 h. Lloc: Sala d’actes
El cicle reflexiona sobre el feminisme al segle XXI i les seues possibilitats 
reals de transformació política i social. Saber si el feminisme és un projecte 
universalitzable o només un producte cultural exclusivament occidental és 
el leitmotiv d’aquesta sessió, en la qual es projectarà el film Girls’ War 
(2016), seguit d’un debat amb Awetef Ketiti (UV) i Esther (Mayoko) Ortega 
(UCM). 

15 de feBrer dimecres
inauguració. «L’esclat dels clàssics del còmic nord-americà»
19:30 h Lloc: Sala Alfons Roig
El còmic és —juntament amb el cinema— un art i un llenguatge propi del 
segle XX. Aquesta exposició abordarà l’impacte que van tindre en l’imaginari 
col·lectiu els personatges creats durant la primera meitat del segle XX —
especialment en la dècada dels anys trenta: Flash Gordon, Jungle Jim, El 
Principe Valiente, Superman, Dick Tracy, Tarzan, etc.— i que, atés el seu 
gran èxit comercial, no van tardar a donar el salt a la gran pantalla.   

inauguració. «L’inici del còmic a la península»
19:30 h. Lloc: Vestibul del MuVIM
Els còmics americans esdevingueren best-sellers que foren traduïts o 
adaptats a altres idiomes i cultures. El nostre país no va ser-ne una excepció, 
però també va produir els seus propis personatges i històries: revistes com 
TBO —que donà nom a tot el gènere— Chicos o Mickey ompliren d’aventures 
la imaginació de xiquets i xiquetes, i personatges con Roberto Alcázar o El 
guerrero del antifaz foren més coneguts que els herois americans.

16 de feBrer divendres
Presentació de la novel·la gràfica «el día 3»
19:00 h. Lloc: Sala d’actes
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Presentació del còmic «El día 3», inspirat en l’accident del Metro de València 
del dia 3 de juliol de 2006. Participaran Cristina Durán, Miguel A. Giner Bou i 
Laura Ballester (autors), Héloïse Guerrier (editora d’Astiberri) i Rosa Garrote 
(presidenta de la AVM3J). Modera: Álvaro Pons.

17 i 18 de feBrer dissabte i diumenge
Projeccions. «Humans fest. secció humans»
18:00 h. Lloc: Sala d’actes
Projeccions fora de concurs en col·laboració amb el festival convidat 
enguany, FCAT-Festival de Cine Africano de Tarifa. Entrada lliure fins a 
completar l’aforament.

18 de feBrer diumenge
espectacle infantil. «Peer Gynt»
12:00 h. Lloc: Sala d’actes
Conte musical interpretat per l’ensemble De Soprano y Arpa que narra les 
aventures i desventures d’un trapella i fantasiós personatge que es resisteix 
a fer-se responsable dels seus actes com a adult que és. Aforament limitat. 
Les entrades començaran a repartir-se una hora abans de l’espectacle.

19 de feBrer dilluns
Curs. «Història de les arts plàstiques i musicals a través 
de les èpoques»
17:00 h. Lloc: Sala d’actes
Concebut per a descobrir i conéixer els pintors i els músics més importants 
de la història. Inscripció prèvia.

21 de feBrer dimecres
Cicle de cinema i debat. «Big Bang Dones. feminismes 
en expansió»
18:30 h. Lloc: Sala d’actes 
El cicle reflexiona sobre el feminisme al segle XXI i les seues possibilitats 
reals de transformació política i social. Aquesta sessió, amb el títol «No més 
muses», analitzarà l’evolució del paper de la dona en el món de la creació 
artística, on ha passat de musa passiva a part actora. Es projectarà Finding 
Vivian Maier (2013) i després hi haurà un debat obert amb les crítiques d’art 
Mery Cuesta i María Bastarós i l’animadora María Trénor.



23 de feBrer divendres
taller per a públic adult. «Com ha canviat València!»
18:00 h Lloc: Aula Didàctica
A partir de la maqueta del Pare Tosca, reconeixerem canvis que han tingut 
lloc fins als nostres dies. Inscripció prèvia.

24 de feBrer dissabte
Visita guiada. «Maqueta Pare tosca»
18:00 h Lloc: Vestíbul MuVIM
Visita guiada a la maqueta de València segons el plànol del Pare Tosca de 1704.

25 de feBrer diumenge
Visita guiada. «Maqueta Pare tosca»
11:30 h Lloc: Vestíbul MuVIM 
Visita guiada a la maqueta de València segons el plànol del Pare Tosca de 1704.

Concert. «Kluster, dúo»
12:00 h. Lloc: Aula didàctica
Música de Ludwig van Beethoven a la compositora japonesa Yoko Suzuki en 
les mans de dos excepcionals intèrprets, Francisco Lluch al contrabaix i Kei 
Hikchi al piano. Entrada lliure fins a completar l’aforament.

26 de feBrer dilluns
Cinema i debat. solas (1999) 
17:00 h. Lloc: Sala d’actes
Projecció de la pel·lícula de Benito Zambrano, guanyadora del Premi del 
Públic a la Berlinale de 1999 i de cinc premis Goya l’any 2000. Activitat de 
l’XI Cicle de Cinema Intergeneracional «Drets i llibertats» que aborda el 
grau d’implantació real d’aquells drets socials universals —treball, vivenda, 
sanitat, educació— que permeten als ciutadans desenvolupar-se amb 
autonomia, igualtat i llibertat. Aforament limitat.

27 de feBrer dimarts
taller. «Valencianada»
10:00 h. Lloc: Aula didàctica
Activitat organitzada per la Xarxa «1entretants» que consisteix en el 
desplaçament de l’alumnat en grups reduïts per la ciutat de València per 
a localitzar determinats edificis per mitjà de codis QR i geolocalització. 
Inscripció prèvia.



28 de feBrer dimecres
Cicle de cinema i debat. «Big Bang Dones. feminismes 
en expansió»
18:30 h. Lloc: Sala d’actes
El cicle reflexiona sobre el feminisme al segle XXI i les seues possibilitats 
reals de transformació política i social. Aquesta sessió —titulada «Tot el que 
pot un cos»— abordarà la relació de les dones amb el desig, les emocions, 
els sentiments i el sexe amb la projecció de la pel·lícula «Venus: confesiones 
desnudas» (2017) i el debat posterior amb l’escriptora Ana Elena Pena, 
Áurea Ortíz (UV) i Rosa Cobo (UdC).

1 de MarÇ dijous
inauguració. «fragments»
19:30 h. Lloc: Sala Parpalló
Projecte dedicat a posar en valor el periodisme gràfic i reflexionar sobre els 
nous corrents i formats expressius del fotoperiodisme. Enguany recull el 
treball de Paco Llop, guanyador de la Beca Fragments 2017. «El riu invisible» 
—títol de la mostra— és un assaig visual sobre la ciutat de València i la seua 
problemàtica relació amb el riu Túria. L’exposició es completarà amb un 
programa d’activitats i formació per a professionals i públic no especialitzat.

3 de MarÇ dissabte
Visita guiada. «fragments. el río invisible»
18:00 h Lloc: Vestíbul MuVIM
Visita guiada a l’exposició de «Fragments 2018»: la mostra «El río invisible», 
de Paco Llop, és un assaig visual sobre la ciutat de València i la seua 
problemàtica relació amb el riu Túria. Grup per ordre d’arribada.

taller. «Cartell de cinema per la igualtat»
18:00 h Lloc: Aula didàctica
En vespres del Dia Internacional de la Dona, proposem un taller on xiquets 
i xiquetes inventaran i dibuixaran un cartell d’una suposada pel·lícula que 
defense la igualtat de gènere. (A càrrec d’Alicia Puig) Dels 8 als 12 anys. El 
grup es conformarà per ordre d’arribada.

4 de MarÇ diumenge
Visita guiada. «Maqueta Pare tosca»
11:30 h Lloc: Vestíbul del MuVIM
Visita guiada a la maqueta de València segons el plànol del Pare Tosca de 1704.
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taller. «Cartell de cinema per la igualtat»
11:30 h Lloc: Aula didàctica
En vespres del Dia Internacional de la Dona, proposem un taller on xiquets 
i xiquetes inventaran i dibuixaran un cartell d’una suposada pel·lícula que 
defense la igualtat de gènere. (A càrrec d’Alicia Puig) Dels 8 als 12 anys. El 
grup es conformarà per ordre d’arribada.

5 de MarÇ dilluns
Curs. «Història de les arts plàstiques i musicals a través 
de les èpoques»
17:00 h. Lloc: Sala d’actes
Concebut per a descobrir i conéixer els pintors i els músics més importants 
de la història. Només els prèviament inscrits.

6 de MarÇ dimarts
Homenatge a rosalia sender
19:30 h. Lloc: Sala d’actes
Presentació pública de la donació de fons feta al MuVIM per part de Rosalía 
Sender, dona treballadora i politicament compromesa que ha dirigit durant 
una década una galeria d’art contemporani —que duia el seu nom— a la 
ciutat de València. 

7 de MarÇ dimecres
Cicle de cinema i debat. «Big Bang Dones. feminismes 
en expansió»
18:30 h Lloc: Sala d’actes
El cicle reflexiona sobre el feminisme al segle XXI i les seues possibilitats 
reals de transformació política i social. En aquesta sessió es parlarà de la 
bretxa de gènere amb la projecció de Code: descifrando la brecha de género 
(2015) i el posterior debat amb la filòsofa de la tecnologia Eurídice Cabañes i 
la periodista Marina Amores (Gaming Ladies). Entrada lliure.

inauguració. Vitrall del MuViM. Maribel Doménech
19:00 h Llloc: Vestíbul del MuVIM
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, el MuVIM dedica l’espai del vestíbul 
i el seu vitrall a presentar el treball d’una artista. En este cas s’exposarà una 
obra expressament concebuda per l’artista, doctora en Belles Arts i catedràtica 
d’escultura de la UPV, Maribel Doménech.
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10 de MarÇ dissabte
taller. «Valencianada»
10:00 h. Lloc: Aula didàctica
Activitat organitzada per la Xarxa «1entretants» que consisteix en el 
desplaçament de l’alumnat en grups reduïts per la ciutat de València per 
a localitzar determinats edificis per mitjà de codis QR i geolocalització. 
Inscripció prèvia.

taller. «L’exquisitesa de la diversitat»
18:00 h. Lloc: Aula didàctica
Els menuts jugaran a crear una història amb la tècnica del cadàver ex-
quisit, un joc de paraules inventat pels surrealistes francesos en el que 
cada xiquet continua una història a partir de l’última frase que haja deixat 
escrita el xiquet o la xiqueta anterior. Dels 8 als 12 anys. Grup per ordre 
d’arribada.

Visita guiada. «Maqueta Pare tosca»
18:00 h Lloc: Vestíbul del MuVIM
Visita guiada a la maqueta de València segons el plànol del Pare Tosca de 1704.

11 de MarÇ diumenge
Visita guiada. «fragments. el río invisible»
11:00 h Lloc: Vestíbul MuVIM
Visita guiada a l’exposició de «Fragments 2018»: la mostra «El río invisible», 
de Paco Llop, és un assaig visual sobre la ciutat de València i la seua 
problemàtica relació amb el riu Túria. Grup per ordre d’arribada.

taller. «L’exquisitesa de la diversitat»
11:30 h. Lloc: Aula didáctica
Els menuts jugaran a crear una història amb la tècnica del cadàver ex-
quisit, un joc de paraules inventat pels surrealistes francesos en el que 
cada xiquet continua una història a partir de l’última frase que haja deixat 
escrita el xiquet o la xiqueta anterior. Dels 8 als 12 anys. Grup per ordre 
d’arribada.

Concert. Quintet Casulana, «Dones compositores»
12:00 h. Lloc: Sala d’Actes
Les diferències de gènere també han afectat l’àmbit de la creació musical, 
al que les dones s’han incorporat, vencent entrebancs i dificultats, més 
tardanament. Aforament limitat. Les entrades començaran a repartir-se 
una hora abans de l’inici del concert.
 



12 de MarÇ dilluns
taula redona. «nosaltres, les dones. Dels drets als fets»
17:00 h. Lloc: Sala d’actes
Debat de l’XIè Cicle de Cinema Intergeneracional «Drets i llibertats» que 
analitzarà la distància efectiva existent, per a les dones, entre els seus drets 
polítics i els fets socials.

21 de MarÇ dimecres
Cicle de cinema i debat. «Big Bang Dones. feminismes 
en expansió»
18:30 h. Lloc: Sala d’actes
El cicle reflexiona sobre el feminisme al segle XXI i les seues possibili-
tats reals de transformació política i social. En esta última sessió —«Ser i 
úter»— es farà un repàs a noves i alternatives formes de viure i entendre 
la maternitat amb la projecció d’«Amazona» (2016) i el debat posterior 
amb la sociòloga Orna Donath i les periodistes Lucía Sánchez-Mellado 
i Eva Millet.

23 de MarÇ divendres
taller per a públic adult. «Com ha canviat València!»
18:00 h Lloc: Aula didàctica
A partir de la maqueta del Pare Tosca, reconeixerem canvis que han tingut 
lloc fins als nostres dies. Inscripció prèvia.

24 de MarÇ dissabte
Visita guiada. «Maqueta Pare tosca»
18:00 h Lloc: Vestíbul del MuVIM
Visita guiada a la maqueta de València segons el plànol del Pare Tosca de 1704.

taller. «Crea la teua primera cianotípia»
18:00 h Lloc: Aula didàctica
A l’era de la fotografia digital, crear fotos amb tècniques antigues ja en 
desús es converteix en una activitat gairebé màgica. En aquest taller en-
senyarem didàcticament la tècnica de la «Cianotípia», un procediment 
fotogràfic monocrom que aconsegueix una còpia de l’original en un co-
lor blau de Prússia. Dels 8 als 14 anys. El grup es conformarà per ordre 
d’arribada.



25 de MarÇ diumenge
Visita guiada. «fragments. el río invisible»
11:00 h Lloc: Vestíbul MuVIM
Visita guiada a l’exposició de «Fragments 2018»: la mostra «El río invisible», 
de Paco Llop, és un assaig visual sobre la ciutat de València i la seua 
problemàtica relació amb el riu Túria. Grup per ordre d’arribada.

taller. «Crea la teua primera cianotípia»
11:30 h Lloc: Aula didàctica
A l’era de la fotografia digital, crear fotos amb tècniques antigues ja en desús 
es converteix en una activitat gairebé màgica. En aquest taller ensenyarem 
didàcticament la tècnica de la «Cianotípia», un procediment fotogràfic mo-
nocrom que aconsegueix una còpia de l’original en un color blau de Prússia. 
Dels 8 als 14 anys. El grup es conformarà per ordre d’arribada.

Concert. Boreas Música. «rigor i fantasia»
12:00 h. Lloc: Sala d’actes
Concert del trio Boreas Musica (soprano, clave i flauta de pico) on 
s’interpretarà un repertori de diferents estils, de l’època medieval fins al 
segle XX. Aforament limitat.

26 de MarÇ dilluns
Curs. «Història de les arts plàstiques i musicals a través 
de les èpoques»
17:00 h. Lloc: Sala d’actes
Concebut per a descobrir i conéixer els pintors i els músics més importants 
de la història. Inscripció prèvia.

27 de MarÇ dimarts  
Conferència. «el poder en la butxaca»
19:00 h Lloc: Sala d’actes
Una moneda acompleix un doble paper: és un instrument de mesura 
que fixa un valor abstracte, valor que al seu torn fa possible el seu ús en 
qualsevol transacció mercantil. Precisament aqueix valor de canvi és el que 
assegurava la seua elevada circulació social, cosa que despertà l’interés 
dels poderosos per utilitzar-les com a vehicles d’expressió política. En la 
conferència, Rafael Company i Belén Iranzo analitzaran com ha evolucionat 
la imatge del poder tal com apareix encunyada en diverses monedes de tots 
els temps.
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El empobrecimiento 
valenciano
La renta y su distribución; 
pobreza y exclusión social en la 
Comunitat Valenciana

Francisco José Goerlich Gisbert
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Com acabarà el 
capitalisme?
Assaigs sobre un sistema en 
fallida

Wolfgang Streeck
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Museu de Prehistòria de València
Museu Valencià d’Etnologia

Ajuntament
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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


