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2 de seteMBre, diumenge

teatre infantil. entrepans i vinyetes 
11:00 i 12:45 h – Castellà. Lloc: al pati. Per Juja Teatre
¡Una obra de teatre d’improvisació per a públic familiar! Entrepans i vinyetes 
és un viatge teatral per a ensenyar els xiquets i les xiquetes les distintes 
categories artístiques: cine, música, teatre, pintura i escultura.

tallers didàctics. «Qui fa un cistell en fa cent»
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
En el taller coneixerem, en família, els materials emprats, la seua relació amb 
la botànica i les tècniques utilitzades per a la transformació de fibres vegetals 
en interessants peces. Us apunteu?

7 de seteMBre, divendres
Concert. Cobla dels sons essencials
Etnomusic Estiu. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
22:00 h. Lloc: al pati. 

8 de seteMBre, dissabte
Concert Pedagógic
De 10:00 a 14:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

9 de seteMBre, diumenge
Música. Concert didàctic instruments de la prehistòria 
11:00 h i 12:45 h. Lloc: al pati. Per Pablo Nahual
L’home primitiu va crear la primera flauta amb una canya o la primera 
trompeta amb una banya i un caragol. Voleu escoltar-los? Us convidem 
perquè participeu amb nosaltres cantant, amb la vostra flauta, i ballant. 

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a 
l’exposició «Beyond Hollywood. Identitats indígenes Nord-Americanes».

tallers didàctics. «Qui fa un cistell en fa cent»
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
En el taller coneixerem, en família, els materials emprats, la seua relació amb 
la botànica i les tècniques utilitzades per a la transformació de fibres vegetals 
en interessants peces. Us apunteu?

14 de seteMBre, divendres
Concert. Perico sambeat Quartet



     
Etnomusic Estiu. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
22:00 h. Lloc: al pati 

15 de seteMBre, dissabte
Cicle de recitals del XX Concurs internacional de Piano de 
València Premi iturbi 2018
Recital per Jorge Nava. Organitza: Servei de Cultura
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

16 de seteMBre diumenge
Biblioteca infantil 
«Qui té diners, vola; i qui no en té, redola: els calés, la pela, la pasta...»
Animació a les 10:30 h i a les 13:00 h. «Si em dones, et done: l’intercanvi, una 
forma d’obtindre el que necessites»
10:00 – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria 

teatre infantil. Cucú canta tú 
11:00 i 12:45 h – Castellà. Lloc: al pati. Per Trèbol Teatre
Espectacle musical amb veus en directe compost per cançons populars. A 
través de titelles, actors i jocs participatius i per descomptat de la música, 
podrem gaudir d’un espectacle ple de color i màgia.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a 
l’exposició «Beyond Hollywood. Identitats indígenes Nord-Americanes».

tallers didàctics. «Qui fa un cistell en fa cent»
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
En el taller coneixerem, en família, els materials emprats, la seua relació amb 
la botànica i les tècniques utilitzades per a la transformació de fibres vegetals 
en interessants peces. Us apunteu?

Concert. Grup de Danses el Garcí
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

21 de seteMBre, divendres
Concert. international Citrus Band
Etnomusic Estiu. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
22:00 h. Lloc: al pati 



     
22 de seteMBre, dissabte

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

taller. «el banquet romà, quin gran festí!» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Què menjaven i com menjaven els romans? Quins eren els tres menjars que 
feien al dia i el poder i la riquesa que manifestava l’amfitrió d’un banquet? 
Aprendrem sobre gastronomia romana i elaborarem un xicotet receptari.

Cicle de recitals del XX Concurs internacional de Piano de 
València Premi iturbi 2018
Recital per Sae Yoon Chon. Organitza: Servei de Cultura
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

23 de seteMBre, diumenge
Biblioteca infantil 
«Qui té diners, vola; i qui no en té, redola: els calés, la pela, la pasta...»
Animació a les 10:30 h i a les 13:00 h. «Una dracma, dos denaris, tres 
dírhams: monedes d’ahir, patrimoni de hui»
10:00 – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «el banquet romà, quin gran festí!» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Què menjaven i com menjaven els romans? Quins eren els tres menjars que 
feien al dia i el poder i la riquesa que manifestava l’amfitrió d’un banquet? 
Aprendrem sobre gastronomia romana i elaborarem un xicotet receptari.

teatre infantil. Buscant Guille 
11:00 h – Castellà. 12:45 h - Valencià. Lloc: al pati. Per Actuando entucole
Aprendre a conviure en la ciutat, circular pel carrer de forma adequada, 
respectar els altres vianants o col·locar-se correctament en un vehicle es 
converteix en una divertida aventura.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a 
l’exposició «Beyond Hollywood. Identitats indígenes Nord-Americanes».

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. «Qui fa un cistell en fa cent»
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
En el taller coneixerem, en família, els materials emprats, la seua relació amb 
la botànica i les tècniques utilitzades per a la transformació de fibres vegetals 
en interessants peces. Us apunteu?

26 de seteMBre, dimecres
inauguració exposició. «Caps tallats. símbols de poder»
20:00 h. Lloc: sala I Museu de Prehistòria de València
El Museu de Prehistòria de València acull una exposició del Museu d’Arqueo logia 
de Catalunya dedicada al cap trofeu i a la seua significació des de l’antiguitat fins 
al món contemporani amb objectes arqueològics i etnogràfics.

27 de seteMBre, dijous
Presentació del llibre “el temps guanyat. Memòries d’un 
mestre valencià”, de Vicent esteve Montalvà. 
19:00 h. Lloc: pati. Organitza: Institució Alfons el Magnànim
Participants: Joan Llinares, responsable de l’Oficina Antifrau de la Generalitat; 
Joan Blanco (STEPV); Pura Ferrer (mestra i viuda de Vicent Esteve).

28 de seteMBre, divendres
Presentació del llibre Memòria i vinyetes: la memòria 
històrica a l’aula a través del còmic, de David fernández de 
arriba. 
En veu alta a la Biblioteca. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
19:30 h. Lloc: sala II
Acompanyaran a l’autor en la presentació Sento Llobell i Óscar Gual.

29 de seteMBre, dissabte
Visita guiada. «Caps tallats. símbols de poder»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobriu de la mà d’un arqueòleg o una arqueòloga el significat dels caps 
tallats des de l’antiguitat fins al món contemporani, i en especial dins de la 
cultura ibèrica i els seus costums rituals.

taller. «el banquet romà, quin gran festí!» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Què menjaven i com menjaven els romans? Quins eren els tres menjars 
que feien al dia i el poder i la riquesa que manifestava l’amfitrió d’un ban-
quet? Aprendrem sobre gastronomia romana i elaborarem un xicotet re-
ceptari.
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Cicle de recitals del XX Concurs internacional de Piano de 
València Premi iturbi 2018
Recital per Fatima Dzusova. Organitza: Servei de Cultura
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

30 de seteMBre, diumenge
Biblioteca infantil 
«Qui té diners, vola; i qui no en té, redola: Els calés, la pela, la pasta...»
Animació a les 10:30 h i a les 13:00 h. «Bitllets, bonus, xecs: diferents noms 
per parlar dels diners»
10:00 – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «el banquet romà, quin gran festí!» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Què menjaven i com menjaven els romans? Quins eren els tres menjars que fe-
ien al dia i el poder i la riquesa que manifestava l’amfitrió d’un banquet? Apren-
drem sobre gastronomia romana i elaborarem un xicotet receptari.

teatre infantil. eco21 
11:00 i 12:45 h - Valencià. Lloc: al pati. Per Scura Splats
ECO21 és una proposta per a xiquets i xiquetes a base de jocs i cançons, de 
caràcter ecològic, on contem que l’autèntic Superheroi és aquell que és capaç 
de no malgastar aigua i llum i manté net l’espai que habita. 

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a 
l’exposició «Beyond Hollywood. Identitats indígenes Nord-Americanes».

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 curi-
ositats de les col·leccions del museu.

tallers didàctics. «telers i telers»
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Les peces de roba que hui ens posem estan confeccionades per màquines. 
Però, quan no hi havia màquines, com es feien? S’usaven els telers. Voleu tindre 
el vostre propi teler i compondre el vostre propi teixit? Us esperem. 

Concert. Coral asociación Cultural Divisi
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim



     
2 d’OCtuBre, dimarts

Lectura de poemes de Gordon Henry 
19:00 h. Lloc: sala X. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Lectura realitzada per Gordon Henry, autor, i Carme Manuel, professora de 
literatura anglesa i nord-americana de la Universitat de València. Activitat 
complementària a l’exposició «Beyond Hollywood».

4 d’OCtuBre, dijous
Conferència de Hasan G. López «el noble salvaje. 
revisitando la pintura etnográfica de frontera desde el 
arte contemporáneo».
19:00 h. Lloc: sala X. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Hasan G. López és doctor en filosofia per la Universitat de València i professor 
associat de la Facultat de Filosofia de la Universitat de València. 

6 d’OCtuBre, dissabte
Visita guiada. «Caps tallats. símbols de poder»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobriu de la mà d’un arqueòleg o una arqueòloga el significat dels caps 
tallats des de l’antiguitat fins al món contemporani, i en especial dins de la 
cultura ibèrica i els seus costums rituals.

taller. «el banquet romà, quin gran festí!» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Què menjaven i com menjaven els romans? Quins eren els tres menjars que 
feien al dia i el poder i la riquesa que manifestava l’amfitrió d’un banquet? 
Aprendrem sobre gastronomia romana i elaborarem un xicotet receptari.

7 d’OCtuBre, diumenge
Biblioteca infantil 
«Teca, Biblio, Biblioteca...Quant de saber acumulat!»
Animació a les 10:30 h i a les 13:00 h. «La Biblioteca d’Alexandria, una gran 
saviesa perduda»
10:00 – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «el banquet romà, quin gran festí!» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Què menjaven i com menjaven els romans? Quins eren els tres menjars 
que feien al dia i el poder i la riquesa que manifestava l’amfitrió d’un ban-
quet? Aprendrem sobre gastronomia romana i elaborarem un xicotet re-
ceptari.



     
titelles. Geronto show 
Edu Borja, Teatre de Marionetes
11:00 h - Castellà. 12:45 h - Valencià. Lloc: al pati
Els iaios i les iaies de la residència són els protagonistes de la festa del dia 
de les persones grans, i ens ofereixen el millor d’ells mateixos amb números 
artístics plens de gràcia i preparats amb gran estima i sentit de l’humor.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a 
l’exposició «Beyond Hollywood. Identitats indígenes Nord-Americanes».

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 
curiositats de les col·leccions del Museu.

tallers didàctics. «telers i telers»
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Les peces de roba que hui ens posem estan confeccionades per màquines. 
Però, quan no hi havia màquines, com es feien? S’usaven els telers. Voleu 
tindre el vostre propi teler i compondre el vostre propi teixit? Us esperem. 

13 d’OCtuBre, dissabte
Concert. Coral resonare fibris
18:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

14 d’OCtuBre, diumenge
Contacontes. el forn de les històries 
11:00 h - Castellà. 12:45 h - Valencià. Lloc: al pati. Per Rafa el Barreter
Contacontes i degustació. Un curiós forner conta una divertida història del pa, 
mentre lluita amb l’aigua i la farina, està a punt de fer un desastre al pastim. 
Diversió, tendresa, por i l’últim conte ens el menjarem entre tots.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a 
l’exposició «Beyond Hollywood. Identitats indígenes Nord-Americanes».

tallers didàctics. «telers i telers»
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Les peces de roba que hui ens posem estan confeccionades per màquines. 
Però, quan no hi havia màquines, com es feien? S’usaven els telers. Voleu 
tindre el vostre propi teler i compondre el vostre propi teixit? Us esperem. 



     
Concert. Dia valencià del Cant Coral. federació Valenciana 
de Cors.
19:30 h, Lloc: sala Alfons el Magnànim i patis

16 d’OCtuBre, dimarts
Conferència. «Pocahontas: entre el mite i la historia».
19:00 h. Lloc: sala X. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
A càrrec de Carme Manuel, professora de literatura anglesa i nord-americana 
de la Universitat de València.

18 d’OCtuBre, dijous
Presentació Col·lecció espanta la por!, de Marta i la tarasca. 
En veu alta a la Biblioteca.
19:00 h. Lloc: biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia
Hi intervindran: l’il·lustrador, Joel Miralles, i els autors dels textos, Guillem 
Furió, Almudena Marín i Sergi Morales.

20 d’OCtuBre, dissabte
taller de danses i balls infantils
10:30 h. Lloc: al pati. Per Tradamus Cultural. Organitza: Servei de Cultura

Visita guiada. «Caps tallats. símbols de poder»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobriu de la mà d’un arqueòleg o una arqueòloga el significat dels caps 
tallats des de l’antiguitat fins al món contemporani, i en especial dins de la 
cultura ibèrica i els seus costums rituals.

Concert infantil La POP, Petita Orquestra Peiotaire
12:00 h. Lloc: al pati. Organitza: Servei de Cultura

taller. «el banquet romà, quin gran festí!» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Què menjaven i com menjaven els romans? Quins eren els tres menjars que 
feien al dia i el poder i la riquesa que manifestava l’amfitrió d’un banquet? 
Aprendrem sobre gastronomia romana i elaborarem un xicotet receptari.

Concert. Concert de piano
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

21 d’OCtuBre, diumenge
Biblioteca infantil 
«Teca, Biblio, Biblioteca...Quant de saber acumulat!»



     
Animació a les 10:30 h i a les 13:00 h. «Si creus que un rubricator o un ligator 
és un dinosaure, vine aquest diumenge a la Biblioteca i ho sabràs!»
10:00 – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «el banquet romà, quin gran festí!» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Què menjaven i com menjaven els romans? Quins eren els tres menjars que 
feien al dia i el poder i la riquesa que manifestava l’amfitrió d’un banquet? 
Aprendrem sobre gastronomia romana i elaborarem un xicotet receptari.

titelles. Caputxeta i altres llops 
Teatro de Marionetas La Estrella
11:00 h - Castellà. 12:45 h - Valencià. 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... 

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a 
l’exposició Beyond Hollywood. Identitats indígenes Nord-Americanes.

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. «telers i telers»
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Les peces de roba que hui ens posem estan confeccionades per màquines. 
Però, quan no hi havia màquines, com es feien? S’usaven els telers. Voleu 
tindre el vostre propi teler i compondre el vostre propi teixit? Us esperem. 

intramurs, festival per l’art a València
Consulteu horari. Lloc: sala Alfons el Magnànim

24 d’OCtuBre, dimecres
Conferència «Presentació del projecte Caps tallats. 
símbols de poder»
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim.
A càrrec de Carme Rovira i Gabriel de Prado, comissaris de l’exposició «Caps 
tallats. Símbols de poder». 



     
25 d’OCtuBre, dijous

ii trobada de Museologia de iCOM espanya. 
Los habitantes del Museo. 
Organitza ICOM Espanya i Museu Valencià d’Etnologia
De 9:30 a 21:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

26 d’OCtuBre divendres
ii trobada de Museologia de iCOM espanya. 
Los habitantes del Museo. 
Organitza ICOM Espanya i Museu Valencià d’Etnologia
De 10:00 a 20:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

Concert romanços de sang i fetge de Dani Miquel.
22:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Un concert exclusiu per a públic adult on els protagonistes seran els crims i 
els misteris de la nostra literatura oral.

27 d’OCtuBre dissabte
#somrondalla: Jornada d’etnopoètica i narració oral
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
De 9:00 a 20:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim i patis
Trobada de narradors. Dirigida a recopiladors, etnòlegs, filòlegs, narradors, 
bibliotecaris, escriptors, editors i a tots aquells que estiguin interessats en la 
literatura oral i la seua transmissió. 

Visita guiada. «Caps tallats. símbols de poder»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobriu de la mà d’un arqueòleg o una arqueòloga el significat dels caps 
tallats des de l’antiguitat fins al món contemporani, i en especial dins de la 
cultura ibèrica i els seus costums rituals.

taller. «Joies visigodes, emblemes de poder» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Les fíbules són fermalls que s’utilitzaren a l’Antiguitat, i els nostres avantpas-
sats visigots també ho feren als segles VII i VIII dC. Voleu descobrir les seues 
tècniques d’orfebreria? Elaborareu una d’aquestes joies amb història.

Contes per a una nit d’ànimes
22:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Un esgarrifós repertori de rondalles i llegendes de por només per a adults. 
Narradors: Almudena Francés, Tània Muñoz, Ana Canet, Llorenç Giménez, 
Caterina Valriu, Ignasi Potrony i Carles García.



     
28 d’OCtuBre, diumenge

Biblioteca infantil 
«Teca, Biblio, Biblioteca...Quant de saber acumulat!»
Animació a les 10:30 h i a les 13:00 h. «La nostra biblioteca: la Biblioteca de 
Prehistòria està de portes obertes»
10:00 – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «Joies visigodes, emblemes de poder» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Les fíbules són fermalls que s’utilitzaren a l’Antiguitat, i els nostres avantpas-
sats visigots també ho feren als segles VII i VIII dC. Voleu descobrir les seues 
tècniques d’orfebreria? Elaborareu una d’aquestes joies amb història.

teatre infantil. La família Dràcula 
11:00 i 12:45 h – Castellà. Lloc: al pati. Per Teatre La Caixeta
Dràcula i Mina, la seua dona, viuen en el seu castell. Hui celebren l’aniversari de 
Draculin, el seu petit fill, que amb la seua amiga la mòmia Antònia no paren...

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a 
l’exposició «Beyond Hollywood. Identitats indígenes Nord-Americanes».

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.

tallers didàctics. «espanta la por!»
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Un any més celebrarem la festivitat de Tots Sants a través dels contes 
valencians i ens espantarem la por. A la nostra ja coneguda colla de monstres, 
la Tarasca, el Butoni o el Drac del Patriarca, se n’uniran d’altres com El Caro. 

intramurs, festival per l’art a València
Consulteu horari. Lloc: sala Alfons el Magnànim

30 d’OCtuBre, dimarts
Projecció dels documentals Peacekeeper i reel injun, 
indis de pel·lícula
19:00 h. Lloc: saló Alfons el Magnànim. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Versió original, en anglés. Peacekeeper és un documental dirigit per Tyler 
Knutt i Nicholas Markart; i Neil Diamond, Catherine Bainbridge, Jeremiah 
Hayes són els directors de Reel Injun, indis de pel·lícula. Aforament limitat.



Festival de música folk i del món. Estiu 2018
6 de juliol — 21 de setembre. Divendres a les 22.00 h 

Pati del Museu Valencià d’Etnologia 

C/ Corona, 36. 46003 València
muvaet@dival.es
www.museuvalenciaetnologia.org



ACTIVITATS FORA DEL
CENTRE MUSEÍSTIC LA BENEFICÈNCIA

28 de SETEMBRE, divendres
Correfoc. Dimonis de 
Montolivet.
23:00 h. Lloc: Montesa. 
Des de la Plaça de la Vila

29 de SETEMBRE, dissabte
Aplec grups locals i comarcals
19:00 h. Lloc: Montesa. 
Plaça de la Cultura

Concert. L’home insomne, 
Carles Dénia
23:00 h. Lloc: Montesa. 
Castell de Montesa

30 de SETEMBRE, diumenge
Taller de danses i balls infantils, 
Tradamus Cultural
10:30 h. Lloc: Montesa. 
Parc de la Casa de la Cultura

Concert infantil. La POP, Petita 
Orquestra Peiotaire
12:00 h. Lloc: Montesa. 
Parc de la Casa de la Cultura

5 d’OCTUBRE, divendres
Correfoc. Colla de dimonis de 
Massalfassar.
23:00 h. Lloc: Quartell. 
Des del Molí

6 d’OCTUBRE, dissabte
Cercavila i danses de grups 
locals i comarcals.
19:00 h. Lloc: Quartell. 
Plaça España

Concert. Jonatan Penalba
23:00 h. Lloc: Quartell. 
Auditori Joaquim Rodrigo i Vidre

7 d’OCTUBRE, diumenge
Taller de danses i balls infantils, 
Tradamus Cultural
10:30 h. Lloc: Quartell. 
Plaça España

Concert infantil. La POP, Petita 
Orquestra Peiotaire
12:00 h. Lloc: Quartell. 
Plaça España

19 d’OCTUBRE, divendres
Concert. L’home insomne, 
Carles Dénia
22:00 h. Lloc: València. 
Centre del Carmen

Concert. L’home del capell de 
palla, Onades
23:30 h. Lloc: València. 
Centre del Carmen

20 d’OCTUBRE, dissabte
Xaranga 
18:00 h. Lloc: València. 
Plaça de la Mare de Déu

Danses
19:00 h. Lloc: València. 
Plaça de la Mare de Déu

Concert. A la nostra manera, 
La Brama.
22:00 h. Lloc: València. 
Plaça de la Mare de Déu

Correfoc
23:30 h

Organitza: Servei de Cultura



VISITA ELS jACIMENTS ARqUEOLògICS
«XIV JORNADA DE PORTES OBERTES DE KELIN (CAUDETE DE LAS FUENTES)»
20 i 21 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.

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, horari de 10 a 14 h.
Prèvia concertació per telèfon. 687 836 545 / 687 836 717
«XI VIU UN CAP DE SETMANA AMB ELS IBERS». Dies 22 i 23 de setembre. 
Visita al jaciment, tallers didàctics, biblioteca infantil i recreacions històriques.

VISITA AL JACIMENT DE COVA DE BOLOMOR (TAVERNES DE LA VALLDIGNA)
Organitza: Museu de Prehistòria de València / Ajuntament Tavernes de la Valldigna
Visites guiades organitzades per l’Ajuntament. 
Més informació en el telèfon 645 977 022 / 962 885 264 / visitas@bolomor.com
Jornada de portes obertes els dies 1 i 2 de setembre. Visita al jaciment i tallers didàctics. 

Organitza: Servei de Cultura

CiCle de reCitals Piano iturbi 2018

RECiTAL PER JORgE NAvA
13 de setembre, 19:00 h. Lloc: Quatretonda. Centre social
14 de setembre, 19:00 h. Ayora. Auditorio Municipal Mencía de Mendoza

RECiTAL PER SAE YOON ChON
20 de setembre, 19:00 h. Lloc: Moixent. Auditori Municipal Gabriel Aracil
21 de setembre, 19:00 h. Lloc: Sagunt. Teatre Begoña, Port de Sagunt

RECiTAL PER FATiMA DzUSOvA
27 de setembre, 19:00 h. Lloc: la Font d’En Carròs. Auditori Casa de la Cultura
28 de setembre, 19:00 h. Lloc: godella. Centre d’Art Villa Eugènia



iTiNeRàNCieS
DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

«LES DONES EN LA PREHISTÒRIA»

La Font de la Figuera, Museu Històric i Etnològic «La Costera». 

Des del 12 de setembre fins al 10 de gener de 2019.

«RESTES DE VIDA, RESTES DE MORT»

Aspe, Museo Histórico de Aspe. Del 29 de juliol al 9 de novembre.

DeL Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

«FAIXA ROJA, FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

Barxeta. Del 25 de juliol al 9 de setembre

Cheste. Del 12 de setembre al 14 d’octubre

Sueca. Del 17 d’octubre a l’11 de novembre

«RITUALS DE FESTA I FOC»

Agullent. Del 27 de juliol a l’11 de setembre

Rocafort. Del 26 de setembre al 25 d’octubre

«LA VALÈNCIA OBLIDADA, FOTOGRAFIES DE JOAQUIN COLLADO» 

Bétera. Del 14 al 30 de setembre

Guadassuar. Del 3 al 28 d’octubre

Quartell. Del 31 d’octubre al 29 de novembre

«EL PAÍS QUE VA FASCINAR JEAN DIEUZAIDE»

Sagunt. Del 19 de setembre al 4 de novembre

 
«LA CARA DELS ALTRES»

Yátova. Del 28 de setembre al 30 d’octubre

«FESTES VALENCIANES»

Canet d’En Berenguer. Del 21 de setembre al 16 d’octubre



EXPOSICIÓ TEMPORAL
DE SETEMBRE DE 2018 A MARÇ DE 2019

C/ Corona, 36. 46003 València
www.museuprehistoriavalencia.es

MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA 

CAPS 
TALLATS 
SÍMBOLS DE PODER

Organitza



27/06/18 - 02/12/18 

INDENTITATS INDÍGENES NORD-AMERICANES 
IDENTIDADES INDÍGENAS NORTE-AMERICANAS 



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



tallers complementaris a l’exposició permanent 
«L’aventura del pensament»
Lloc: aula didàctica
Tallers a la carta —especialment pensats per a Instituts— sobre filosofia, cièn cia, 
evolució de la cultura i drets universals, que complementen la visita a l’exposició 
permanent «L’aventura del pensament». Per a concertar l’horari d’un taller o 
demanar més informació escriure un correu a informacio.muvim@dival.es 

8 de seteMBre, dissabte
taller infantil. «L’autoretrat desitjat»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Cada xiquet i xiqueta us dibuixareu conforme us agradaria ser. Per mitjà de 
l’autoexpressió es permet donar curs a tot allò que cadascú vol manifestar, 
treballant directament sobre la seua pròpia autoestima i evitant que es 
deforme pels clixés estètics externs. De 5 a 10 anys. Grup per ordre d’arribada.

9 de seteMBre, diumenge
taller infantil. «Jugar a re-construir»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
Amb motiu de l’exposició «Aigua, fang, silenci. La Riuà 60 anys després», i a 
través del visionat d’algunes de les imatges de l’exposició, mostrarem com, en 
moments de dificultat i de desconcert, van aflorar valors com ara la cooperació, 
la solidaritat i la tolerància. De 7 a 12 anys. Grup per ordre d’arribada.

11 i 13 de seteMBre, dimarts i dijous
taller. «taller de creativitat literària»
17:30 h. Lloc: aula didàctica
Aprendreu a elaborar un argument i a poder narrar-lo en un bon relat. No es 
requereix experiència, només curiositat per a imaginar històries i explicar-les 
a través de l’escriptura. Places limitades. Inscripcions en el 963 883 730.

15 de seteMBre, dissabte
taller infantil. «els xicotets refugis»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
A partir de l’obra de Tetê d’Alencar, Refugi, xiquets i xiquetes creareu els vostres 
propis paisatges en miniatura. De 7 a 12 anys. Grup per ordre d’arribada.

16 de seteMBre, diumenge
taller infantil. «els xicotets refugis»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
A partir de l’obra íntima i delicada de Tetê d’Alencar, Refugi, xiquets i xiquetes 
creareu els vostres propis paisatges en miniatura. De 7 a 12 anys. Grup per 
ordre d’arribada.



18 de seteMBre, dimarts
taller. «taller de creativitat literària»
17:30 h. Lloc: aula didàctica
Tercera sessió del taller on aprendreu a elaborar un argument i a poder 
narrar-lo en un bon relat. No es requereix experiència, només curiositat per 
a imaginar històries i explicar-les a través de l’escriptura. Places limitades. 
Inscripcions en el 963 883 730.

22 de seteMBre, dissabte
taller infantil. «L’autoretrat desitjat»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Cada xiquet i xiqueta us dibuixareu conforme us agradaria ser. Per mitjà de 
l’autoexpressió es permet donar curs a tot allò que cadascú vol manifestar, 
treballant directament sobre la seua pròpia autoestima i evitant que es 
deforme pels clixés estètics externs. De 5 a 10 anys. Grup per ordre d’arribada.

23 de seteMBre, diumenge
taller infantil. «Jugar a re-construir»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
Amb motiu de l’exposició «Aigua, fang, silenci. La Riuà 60 anys després», i a 
través del visionat d’algunes de les imatges de l’exposició, mostrarem com, en 
moments de dificultat i de desconcert, van aflorar valors com ara la cooperació, 
la solidaritat i la tolerància. De 7 a 12 anys. Grup per ordre d’arribada.

25 de seteMBre, dimarts
taller. «taller de creativitat literària»
17:30 h. Lloc: aula didàctica
Quarta sessió del taller on aprendreu a elaborar un argument i a poder 
narrar-lo en un bon relat. No es requereix experiència, només curiositat per 
a imaginar històries i explicar-les a través de l’escriptura. Places limitades. 
Inscripcions en el 963 883 730.

29 de seteMBre, dissabte
taller infantil. «Jugar a re-construir»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Amb motiu de l’exposició «Aigua, fang, silenci. La Riuà 60 anys després», i a 
través del visionat d’algunes de les imatges de l’exposició, mostrarem com, en 
moments de dificultat i de desconcert, van aflorar valors com ara la cooperació, 
la solidaritat i la tolerància. De 7 a 12 anys. Grup per ordre d’arribada.

30 de seteMBre, diumenge
activitat. «Dia de la cianotípia»
11:00 h. Lloc: exteriors del MuVIM i aula didàctica



Amb motiu del Dia Internacional de la Cianotípia, el MuVIM dedicarà tot un 
matí a que tota la família pugueu aprendre a fer cianotípies sobre diferents 
suports i en mides inimaginables. Totes les edats. Grup per ordre d’arribada.

Concert. «Quinteto Casulana. el so de les llums. La música 
de la il·lustració espanyola»
12:00 h. Lloc: sala d’actes
En aquest concert el Quinteto Casulana comptarà amb Pilar Rius Fortea 
(guitarra), per a interpretar obres de dos dels màxims exponents del 
classicisme mediterrani i de la Il·lustració espanyola: Luigi Boccherini i el pare 
Antoni Soler. Aforament limitat. L’entrada es podrà recollir una hora abans.

1 d’OCtuBre, dilluns
Campanya de sensibilització. «Dia internacional de la Gent 
Gran»
10:00 h. Lloc: sala d’actes
La fundació Amics de la Gent Major celebra el Dia Internacional de la Gent 
Gran, amb la lectura d’un manifest i diferents activitats que tenen per objectiu 
retre homenatge i donar visibilitat als problemes dels més majors, com per 
exemple la solitud. Aforament limitat.

2, 3 i 4 d’OCtuBre, dimarts, dimecres i dijous
russafa escènica. «Proyecto Casas. Cia. Xesca salvà»
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00 i 18:00 h. Lloc: sala d’Actes
«Proyecto Casas» és una investigació sobre la representació de la intimitat. 
El projecte es vehicula amb tres jocs d’interacció entre els espectadors que 
prenen com a base els jocs dels  xiquets i les xiquetes (casa de nines, jocs de 
construcció, etc.), aprofitant el so per a recrear espais íntims i imaginaris. Sis 
persones per passe. Grup per ordre d’arribada.

6 d’OCtuBre, dissabte
taller infantil. «estellés explicat als menuts» 
18:00 h. Lloc: aula didàctica
L’objectiu del taller és acostar als xiquets i les xiquetes la figura del poeta 
valencià Vicent Andrés d’una manera amena i divertida. Però no només a 
partir de la seua poesia, sinó també del folklore valencià de la seua època, els 
balls i les cançons típiques. De 5 a 12 anys. Grup per ordre d’arribada.

7 d’OCtuBre, diumenge
taller infantil. «estellés explicat als menuts»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
L’objectiu del taller és acostar als xiquets i les xiquetes la figura del poeta 
valencià Vicent Andrés d’una manera amena i divertida. Però no només a 



partir de la seua poesia, sinó també del folklore valencià de la seua època, els 
balls i les cançons típiques. De 5 a 12 anys. Grup per ordre d’arribada.

12 d’OCtuBre, divendres
taller familiar. «Descobriu el cinema mediterrani en família. 
Mostra educativa del festival Mostra Viva del Mediterrani»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
Una experiència per a descobrir el cinema mediterrani en família a través de 
les pel·lícules, els personatges i la creació de les nostres pròpies històries. 
Per a xiquets i xiquetes amb adults. Grup per ordre d’arribada.

taller familiar. «el cinema per a tots. Mostra educativa del 
festival Mostra Viva del Mediterrani»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Què es necessita per a ser un director de cinema de la Mediterrània? Ens 
centrarem en elements concrets de la realització audiovisual per a un taller en 
el qual els xiquets i les xiquetes descobrireu (jugant, experimentant i creant) com 
es fa el cinema. Per a xiquets i xiquetes amb adults. Grup per ordre d’arribada.

13 d’OCtuBre, dissabte
taller familiar. «La caixa dels tresors. Mostra educativa 
del festival Mostra Viva del Mediterrani»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
Què considerem un tresor? Com ho podríem contar a través del cinema? 
Ens basarem en l’argument del curtmetratge 3steps, realitzat per la Mostra 
Internacional de Cinema Educatiu (MICE), com a motivador d’una experiència 
en família. Grup per ordre d’arribada.

taller familiar. «teatrine. Mostra educativa del festival 
Mostra Viva del Mediterrani»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
En aquesta activitat mostrarem alguns espectacles precursors del cinema i 
plantejarem una activitat creativa en la qual els assistents, grans i menuts,, 
construiran els seus propis joguets i les seues pròpies històries. Per a xiquets 
i xiquetes amb adults. Grup per ordre d’arribada.

14 d’OCtuBre, diumenge
taller familiar. «Descobreix el cinema mediterrani en família. 
Mostra educativa del festival Mostra Viva del Mediterrani»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
Una experiència per a descobrir el cinema mediterrani en família a través de 
les pel·lícules, els personatges i la creació de les nostres pròpies històries. 
Per a xiquets i xiquetes amb adults. Grup per ordre d’arribada.



taller familiar. «el cinema per a tots. Mostra educativa del 
festival Mostra Viva del Mediterrani»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Què es necessita per ser un director de cinema de la Mediterrània? Ens 
centrarem en elements concrets de la realització audiovisual per a fer un 
taller en què els menuts descobriran (jugant, experimentant i creant) com es 
fa el cinema. Per a xiquets i xiquetes amb adults. Grup per ordre d’arribada.

15, 16, 17, 18 i 19 d’OCtuBre, de dilluns a divendres
Cinema. «Mostra viva del Mediterrani 2018»
9:30 h. Lloc: aula didàctica
Activitats dins del festival «Mostra viva del Mediterrani 2018», enfocades a 
apropar el cinema dels països mediterranis a grups escolars, des de Primària 
a Batxillerat, amb activitats adaptades a cada nivell educatiu. Per a grups 
escolars. Informació i inscripcions: mostraeducativa@mostraviva.org 

16 d’OCtuBre, dimarts
taller. «taller de creativitat literària »
17:30 h. Lloc: aula didàctica
Primera sessió del taller on aprendreu a elaborar un argument i a poder 
narrar-lo en un bon relat. No es requereix experiència, només curiositat per 
a imaginar històries i explicar-les a través de l’escriptura. Places limitades. 
Inscripcions en el 963 883 730.

18 d’OCtuBre, dijous
taller. «taller de creativitat literària»
17:30 h. Lloc: aula didàctica
Segona sessió del taller on aprendreu a elaborar un argument i a poder 
narrar-lo en un bon relat. No es requereix experiència, només curiositat per 
a imaginar històries i explicar-les a través de l’escriptura. Places limitades. 
Inscripcions en el 963 883 730.

20 d’OCtuBre, dissabte
taller familiar. «La caixa dels tresors. Mostra educativa 
del festival Mostra Viva del Mediterrani»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
Què considerem un tresor? Com ho podríem contar a través del cinema? 
Ens basarem en l’argument del curtmetratge 3steps, realitzat per la Mostra 
Internacional de Cinema Educatiu (MICE), com a motivador d’una experiència 
en família. Grup per ordre d’arribada.

taller familiar. «el cinema per a tots. Mostra educativa del 
festival Mostra Viva del Mediterrani»
17:00 h. Lloc: aula didàctica



Què es necessita per ser un director de cinema de la Mediterrània? Ens 
centrarem en elements concrets de la realització audiovisual per a fer un 
taller en què els menuts descobriran (jugant, experimentant i creant) com es 
fa el cinema. Per a xiquets i xiquetes amb adults. Grup per ordre d’arribada.

taller infantil. «Com et veus?»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Recorrereu amb nosaltres l’exposició «Bellesa i Joventut», per crear al nostre 
taller un retrat amb diferents imatges a partir de la vostra pròpia imatge 
fotogràfica. De 6 a 12 anys. El grup es conformarà per ordre d’arribada.

21 d’OCtuBre, diumenge
taller infantil. «Com et veus?»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
Recorrereu amb nosaltres l’exposició «Bellesa i Joventut», per crear al nostre 
taller un retrat amb diferents imatges a partir de la vostra pròpia imatge 
fotogràfica. De 6 a 12 anys. Grup per ordre d’arribada.

taller familiar. «Descobreix el cinema mediterrani en família. 
Mostra educativa del festival Mostra Viva del Mediterrani»
12:45 h. Lloc: aula didàctica
Una experiència per a descobrir el cinema mediterrani en família a través de 
les pel·lícules, els personatges i la creació de les nostres pròpies històries. 
Per a xiquets i xiquetes amb adults. Grup per ordre d’arribada.

taller familiar. «teatrine. Mostra educativa del festival 
Mostra Viva del Mediterrani»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
En aquesta activitat mostrarem alguns espectacles precursors del cinema i 
plantejarem una activitat creativa en la qual els assistents, grans i menuts, 
construiran els seus propis joguets i les seues pròpies històries. Per a xiquets 
i xiquetes amb adults. Grup per ordre d’arribada

23 d’OCtuBre, dimarts
taller. «taller de creativitat literària»
17:30 h. Lloc: aula didàctica
Tercera sessió del taller on aprendreu a elaborar un argument i a poder 
narrar-lo en un bon relat. No es requereix experiència, només curiositat per 
a imaginar històries i explicar-les a través de l’escriptura. Places limitades. 
Inscripcions en el 963 883 730.

27 d’OCtuBre, dissabte
taller i teatre. «La cinema-maleta ambulant»
18:00 h. Lloc: aula didàctica



Teatre d’ombres, l’atmosfera del qual es mou entre el circ, la fira i 
l’il·lusionisme, amb l’originalitat que el públic no només es diverteix veient 
la funció, sinó que, a més, serà part activa d’aquesta en fer la seua pròpia 
silueta. Per a xiquets i xiquetes amb adults. Grup per ordre d’arribada.

Concert. «X aniversari del encontre de Cors de Cambra 
alfons Dastis»
19:00 h. Lloc: sala d’actes
Concert d’Studium Vocale Cor de Cambra, que enguany també celebra el seu 
vinté aniversari, acompanyat del cor de dones Wereldvrouwenkoor Bianca C, 
d’Utrecht (Holanda), dirigit per Fred Abbing. Aforament limitat.

28 d’OCtuBre, diumenge
taller i teatre. «La cinema-maleta ambulant»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
Teatre d’ombres, l’atmosfera del qual es mou entre el circ, la fira i 
l’il·lusionisme, amb l’originalitat que el públic no només es diverteix veient 
la funció, sinó que, a més, serà part activa d’aquesta en fer la seua pròpia 
silueta. Per a xiquets i xiquetes amb adults. Grup per ordre d’arribada.

Concert. «Les tres Bs: Bach, Beethoven, Brahms»
12:00 h. Lloc: sala d’actes
Una Santíssima Trinitat plena de simbolisme, on Bach representa el paper 
de pare de la música, Beethoven personifica el fill i Brahms a l’Esperit Sant. 
Anabel García del Castillo (violí), Iván Balaguer (violoncel) i Marisa Blanes 
(piano). Aforament limitat.

29 d’OCtuBre, dilluns
Cinema i debat. «Xii Cicle de Cinema intergeneracional. 
Drets i llibertats» 
17:00 h. Lloc: sala d’actes
Projecció d’una pel·lícula dins de la dotzena edició d’un cicle de cinema i 
debat que aborda el grau d’implantació real d’aquells drets socials universals 
—treball, habitatge, sanitat, educació— que permeten a la ciutadania 
desenvolupar-se amb autonomia, igualtat i llibertat. Aforament limitat.

30 d’OCtuBre, dimarts
taller. «taller de creativitat literària»
17:30 h. Lloc: aula didàctica
Quarta sessió del taller on aprendreu a elaborar un argument i a poder 
narrar-lo en un bon relat. No es requereix experiència, només curiositat per 
a imaginar històries i explicar-les a través de l’escriptura. Places limitades. 
Inscripcions en el 963 883 730.
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Chaflán
Abelardo Muñoz

Papers de Premsa, 7

Sin dios y sin diablo 
Columnas para el diario 
Público (2008-2012)

Joan Garí

Papers de Premsa, 8



De ferralla a patrimoni
El procés de patrimonialització 
industrial de les antigues 
instal·lacions siderometal·lúrgiques 
de Port de Sagunt (1984-2014)

Joan Bodí Ramiro

Estudis Universitaris, 154

El temps guanyat. 
Memòries d’un mestre 
valència
Vicent Esteve Montalvà

Moment. Memorialística, 4

vol. 132/1, maig 2018

Les altres 
transicions. 
Experiències i 
relats oblidats, 
alternatius i 
resistents als relats 
hegemònics de 
la transició a la 
democràcia







 
 
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
www.muvim.es  ·  informacion.muvim@dival.es
Llibreria Dadá. Tel. 963 515 138
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


