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Del 2 al 5 de Gener

taller. «Pel nadal, un arbre de tradicions» 
12:00 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Ens retrobarem amb objectes quasi oblidats i els convertirem en adorns de 
paper per a un arbre molt especial: un arbre ple de tradicions i objectes del 
record. Alguns els durem a casa i d’altres els deixarem en l’arbre del Museu 
Valencià d’Etnologia. 

2, 3 i 4 de Gener
Biblioteca infantil 
«Enguany pel Nadal, a la biblioteca misteri com cal»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h 
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans planta 1a del Museu de Prehistòria 

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. «tu que tries, ¿cara o creu?» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Taller per a públic familiar en el qual proposem aprendre el significat de 
les figures de les monedes i les joies a l’Antiguitat, com també els símbols i 
atributs que es representen. Després cadascú es farà el seua moneda i ens 
servirà de penjoll per a l’arbre de Nadal.

6 de Gener, diumenge
teatre infantil. el venedor de fum
11:00 i 12:45 h  – Castellà. Lloc: pati. Per Disparatario
El Venedor de Fum està contaminant el planeta i per això ja no hi ha neu al 
llogaret... Els habitants han de recuperar-la per a fer les seues galetes famoses.

13 de Gener, diumenge
Biblioteca infantil 
«Hippos, equus, cavalls, companys més que animals»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h «Bucèfal, el cavall magne del gran 
Alexandre»
10:00-14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria 

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 i 12:30h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia



     
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a 
les exposicions temporals «Beyond Hollywood. Identitats indígenes nord-
americanes» i «Prietas las filas. Vida quotidiana i franquisme».

taller. «el conte de les estacions» 
De 12:30 h a 13:45 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Els contes són capaços de fer-nos volar a qualsevol lloc amb la nostra 
imaginació. En aquest taller i de la mà de quatre històries diferents viatjarem 
al llarg de la tardor, l’hivern, la primavera i l’estiu.

15 de Gener, dimarts
Concert. Concert de piano pel Conservatori Municipal de 
Música José iturbi 
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

20 de Gener, diumenge
Biblioteca infantil 
«Hippos, equus, cavalls, companys més que animals»
Animació a les 10:30 h i a les 13:00 h «No name, veniu a posar-li nom al 
cavall del guerrer de Moixent».
10:00 h -14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria 

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 i 12:30h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a 
les exposicions temporals «Beyond Hollywood. Identitats indígenes nord-
americanes» i «Prietas las filas. Vida quotidiana i franquisme».

taller. «el conte de les estacions» 
De 12:30 h a 13:45 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Els contes són capaços de fer-nos volar a qualsevol lloc amb la nostra 
imaginació. En aquest taller i de la mà de quatre històries diferents viatjarem 
al llarg de la tardor, l’hivern, la primavera i l’estiu.

27 de Gener, diumenge
Biblioteca infantil 
«Hippos, equus, cavalls, companys més que animals»
Animació a les 10:30 h i a les 13:00 h «Estrategos, un general de quatre 
potes».
10:00 h-14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria 



     
Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 i 12:30h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a 
les exposicions temporals «Beyond Hollywood. Identitats indígenes nord-
americanes» i «Prietas las filas. Vida quotidiana i franquisme».

taller. «el conte de les estacions» 
De 12:30 h a 13:45 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Els contes són capaços de fer-nos volar a qualsevol lloc amb la nostra 
imaginació. En aquest taller i de la mà de quatre històries diferents viatjarem 
al llarg de la tardor, l’hivern, la primavera i l’estiu.

Concert. Concert del quintet de vent i fusta, 
per l’associació de Compositors simfònics de València.
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

30 de Gener, dimecres
Conferència «Museus i materials culturalment delicats: 
problemes de gestió, saber científic i identitat comuni-
tària».
Parlant de … «Caps tallats. Símbols de poder»
Organitza: Museu de Prehistòria
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim
A càrrec de Jesús Bustamante, investigador membre de l’Institut d’Història, 
Centre de Ciències Humanes i Socials del CSIC. Programa de conferències 
associat a l’exposició «Caps tallats. Símbols de poder». 

1 de feBrer, divendres
al caliu de les paraules
Festival d’oralitat
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Vesprada (horari per determinar). Lloc: sala Alfons el Magnànim i als patis
Accés amb entrada

2 de feBrer, dissabte
al caliu de les paraules
Festival d’oralitat
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia 
Tot el dia (horari per determinar). Lloc: sala Alfons el Magnànim i als patis
Accés amb entrada



     

Visites. «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, en la cultu-
ra ibèrica i en els costums rituals.

taller. «trau el cap» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Coneixereu i descobrireu un conjunt de caps arqueològics que tenim al nostre 
museu, procedents de diverses cultures de l’Antiguitat. Després de reflexio-
nar, tots junts elaborarem el nostre propi «cap» tridimensional utilitzant la 
tècnica del collage.

3 de feBrer, diumenge
Biblioteca infantil 
Durant el mes de febrer viatjarem a «La formació del món i el principi de la 
vida». Voleu conéixer els vostres orígens? Acompanyeu-nos
Animació lectora a les 10:30 h i a les 13:00 h. «The Big Bang Theory o l’ori-
gen de la Terra?»
10:00 h – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «trau el cap» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Coneixereu i descobrireu un conjunt de caps arqueològics que tenim al nostre 
museu, procedents de diverses cultures de l’Antiguitat. Després de reflexio-
nar, tots junts elaborarem el nostre propi «cap» tridimensional utilitzant la 
tècnica del collage.

saPs Que És?
arracada d’or
La Penya Roja (Llíria, València), 
Segle V aC
Arracada d’or de producció ibèrica 
amb representacions de rostres 
humans molt esquemàtics.



     

Visites a la carta. «Cultura ibèrica»
12:00 h. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria
Triareu quatre peces de la cultura ibèrica i amb elles descobrireu algunes 
curiositats de les col·leccions del museu.

taller. «el conte de les estacions» 
De 12:30 h a 13:45 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Els contes són capaços de fer-nos volar a qualsevol lloc amb la nostra 
imaginació. En aquest taller i de la mà de quatre històries diferents viatjarem 
al llarg de la tardor, l’hivern, la primavera i l’estiu.

9 de feBrer, dissabte
Visites. «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, en la cul-
tura ibèrica i en els costums rituals.

taller. «trau el cap» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Coneixereu i descobrireu un conjunt de caps arqueològics que tenim al nos-
tre museu, procedents de diverses cultures de l’Antiguitat. Després de refle-
xionar, tots junts elaborarem el nostre propi «cap» tridimensional utilitzant 
la tècnica del collage.

10 de feBrer, diumenge
Biblioteca infantil 
Durant el mes de febrer viatjarem a «La formació del món i el principi de 
la vida». Voleu conéixer els vostres orígens? Acompanyeu-nos.
Animació lectora a les 10:30 h i les 13:00 h «Darwin i l’observació de la 
natura: l’origen de les espècies»
10:00 h – 14:00 h. Lloc: sala descans, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «trau el cap» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Coneixereu i descobrireu un conjunt de caps arqueològics que tenim al nos-
tre museu, procedents de diverses cultures de l’Antiguitat. Després de refle-
xionar, tots junts elaborarem el nostre propi «cap» tridimensional utilitzant 
la tècnica del collage.



     
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.

taller. «Màscares amazòniques» 
De 12:30 h a 13:45 h
Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Aquest any per a Carnestoltes ens anem a l’Amazònia colombiana per a 
descobrir a la comunitat indígena katmensá. Si vols conèixer una mica més 
de les seves tradicions, apunta’t al taller! Et convertiràs en un artesà/a i 
podràs crear la teva màscara d’inspiració amazònica.

16 de feBrer, dissabte
Visites. «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, en la cul-
tura ibèrica i en els costums rituals.

taller. «trau el cap» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Coneixereu i descobrireu un conjunt de caps arqueològics que tenim al nos-
tre museu, procedents de diverses cultures de l’Antiguitat. Després de refle-
xionar, tots junts elaborarem el nostre propi «cap» tridimensional utilitzant 
la tècnica del collage.

17 de feBrer, diumenge
Biblioteca infantil 
Durant el mes de febrer viatjarem a «La formació del món i el principi de 
la vida». Voleu conéixer els vostres orígens? Acompanyeu-nos
Animació lectora a les 10:30 h i les 13:00 h. «Un home i un dinosaure que 
mai no van conviure»
10:00 h – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «trau el cap» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Coneixereu i descobrireu un conjunt de caps arqueològics que tenim al nos-
tre museu, procedents de diverses cultures de l’Antiguitat. Després de refle-
xionar, tots junts elaborarem el nostre propi «cap» tridimensional utilitzant 
la tècnica del collage.



     

Visites a la carta. «Història dels diners»
12:00 h. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces de la col·lecció numismàtica del Museu i amb elles 
descobrireu algunes curiositats d’aquests diners.

taller. «Màscares amazòniques» 
De 12:30 h a 13:45 h
Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Aquest any per a Carnestoltes ens anem a l’Amazònia colombiana per a 
descobrir a la comunitat indígena katmensá. Si vols conèixer una mica més 
de les seves tradicions, apunta’t al taller! Et convertiràs en un artesà/a i 
podràs crear la teva màscara d’inspiració amazònica.

Concert. Concert Harmonieensemble Orchestra per l’as-
sociació Cultural Música per la Vida. sinfonia núm. 1 titán 
de G. Mamler.
18:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

23 de feBrer, dissabte
Visites. «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, en la cul-
tura ibèrica i en els costums rituals.

saPs Que És?

tagzim
Recipient d’espart usat habitual-
ment per a transportar olives. 
Col.lecció del Museu Valencià 
d’Etnologia



     
taller. «trau el cap» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Coneixereu i descobrireu un conjunt de caps arqueològics que tenim al nos-
tre museu, procedents de diverses cultures de l’Antiguitat. Després de refle-
xionar, tots junts elaborarem el nostre propi «cap» tridimensional utilitzant 
la tècnica del collage.

24 de feBrer, diumenge
Biblioteca infantil 
Durant el mes de febrer viatjarem a «La formació del món i el principi de 
la vida». Voleu conéixer els vostres orígens? Acompanyeu-nos
Animació lectora a les 10:30 h i a les 13:00 h. «Els australopitecs eren 
d’Austràlia?: parlem d’evolució»
10:00 h –14:00 h. Lloc: sala descans, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «trau el cap» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Coneixereu i descobrireu un conjunt de caps arqueològics que tenim al nos-
tre museu, procedents de diverses cultures de l’Antiguitat. Després de refle-
xionar, tots junts elaborarem el nostre propi «cap» tridimensional utilitzant 
la tècnica del collage.

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.

taller. «Màscares amazòniques» 
De 12:30 h a 13:45 h
Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Aquest any per a Carnestoltes ens anem a l’Amazònia colombiana per a 
descobrir a la comunitat indígena katmensá. Si vols conèixer una mica més 
de les seves tradicions, apunta’t al taller! Et convertiràs en un artesà/a i 
podràs crear la teva màscara d’inspiració amazònica.



     

VisitA Els jAcimEnts ArquEològics
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

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

ActiVitAts ForA DEl
cEntrE musEÍstic lA BEnEFicÈnciA

30 de GENER, dimecres
Presentació del llibre El cercle màgic. Assaigs sobre cultures pobles i 
nacions (1973-2008). 
19:00 h. Lloc: Llibreria Fan Set. (Carrer Sant Ferran, 12, de València)
Participants: Joan Francesc Mira (autor); Josepa Cucó (catedràtica d’An-
tropologia Social UV); Teresa Vicente (coordinadora llibre). 

19 de FEBRER, dimarts
Presentació del llibre Simplemente es profesionalidad. Historias de la 
Brigada Político Social de València, de Lucas Marco
19:00 h. Lloc: Sala Muralla. Col·legi Major Rector Peset. 
Participants: Lucas Marco (autor); Ignasi Muñoz (periodista)

27 de FEBRER, dimecres
Presentació del llibre La cara secreta de la política valenciana. 
19:00 h. Lloc: Aula Magna de la Universitat de València. 
Participants: Jesús Sanz (autor); Ismael Saz (director de la col·lecció 
Adés&Ara i catedràtic UV); Manuel Alcaraz (conseller de Transparència) i 
Antoni Ariño donaran la benvinguda (vicerector Cultura UV). 

Organitza: Institució Alfons el Magnànim



Prorrogada fins el 27/01/19



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 

Prorrogada fins el 27/01/19



27/06/18 - 02/12/18 

INDENTITATS INDÍGENES NORD-AMERICANES 
IDENTIDADES INDÍGENAS NORTE-AMERICANAS 



musEu DE PrEHistòriA DE VAlÈnciA 
HiVErn 2018 / PrimAVErA 2019
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iTiNeRàNCieS



iTiNeRàNCieS

DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

MALETA DIDÀCTICA «NOSALTRES ELS DÉUS»

Aldaia, IES Clara Campoamor. Del 7 al 31 de gener.

DeL Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

«FAIXA ROJA, FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

Sagunt. Del 18 de gener al 17 de febrer

Benissoda. Del 20 de febrer al 24 de març

«RITUALS DE FESTA I FOC»

Xàtiva. Del 25 de gener al 3 de març

«LA VALÈNCIA OBLIDADA, 

FOTOGRAFIES DE JOAQUIN COLLADO» 

Alaquàs. Del 22 de febrer al 19 de març



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



Gener
Dimarts i dijous

taller per a la tercera edat. «fes un amulet devocional de 
la Mare dels Desemparats»
Matins. Lloc: aula didàctica
Amb materials assequibles —feltre, cordons, cintes, granadures, etc.— i una 
tècnica senzilla, crearem un amulet devocional amb la imatge de la Mare 
dels Desemparats. Grups amb un màxim de 20 participants. Reserva prèvia 
en el telèfon 963 883 730, o escrivint a didactica.muvim@dival.es

De dimarts a divendres
Patchwork de l’antic Hospital i la Mare de Déu dels 
Desemparats
Matins o vesprades. Lloc: aula didàctica
Entre tots els participants al taller es farà un mantell que retratarà la història 
de la icona mariana, que acabarà exposat en el vestíbul del museu. Taller per 
a grups de tercera edat. Grups amb un màxim de 20 participants. Reserva 
prèvia en el telèfon 963 883 730, o escrivint a didactica.muvim@dival.es

De dimarts a divendres
Perímetres col·laboratius. Disseny i creació d’espais 
d’acolliment 
11:00 h. Lloc: aula didàctica
A través d’un recorregut fotogràfic i visual per la història de l’antic Hospital de 
València, es reflexionarà sobre les necessitats que la població més desfavorida 
ha tingut històricament i també en l’actualitat. Dels 14 als 18 anys. Per a instituts 
d’Educació Secundària, prèvia reserva escrivint a didactica.muvim@dival.es

2, 3 i 4 de Gener
18:00 h. Lloc: sala d’actes

3, 4 i 5 de Gener
activitat. «nadals al MuViM»
11:30 h. Lloc: sala d’actes
Davall del MuVIM dormen les restes d’un antic hospital on habitaven homes 
i dones diferents als quals la població els girava l’esquena, sense apreciar 
que molts eren autèntics prodigis de la naturalesa... Dels 5 als 12 anys.

10 de Gener, dijous
Projecció documental. «Les dones decideixen»
18:00 h. Lloc: sala d’actes
Projecció del documental de Xiana Yago, que trenca el tabú sobre la violència 
sexual i els avortaments clandestins a l’Equador. En col·laboració amb la 
delegació valenciana d’Amnistia Internacional. Aforament limitat.



12, 19 i 26 de Gener, dissabtes
Visita guiada. «La ruta dels desemparats»
11:00 h. Lloc: MuVIM i centre de la ciutat
Visita guiada a les exposicions del cicle «Mare dels Desemparats» i als 
llocs més emblemàtics de la història de la confraria de la Mare de Déu dels 
Desemparats, com el Capitulet o la plaça del Mercat. Tres hores de durada. 
Mínim 5 persones i màxim 30. Es pot concertar una visita en grups tancats 
(màxim 20 persones), els dijous al matí, escrivint a didactica.muvim@dival.es

Visita guiada. «Mare dels Desemparats»
18:00 h. Lloc: sales d’exposicions del MuVIM
Recorregut per les tres mostres del cicle expositiu «Mare dels Desemparats», 
a càrrec de Rafael Company o Bernia Mitjans. Durada d’una hora i quart 
(aprox). Mínim 10 persones i màxim 30. Es pot concertar visita en grups tancats 
(màx. 20 persones), de dimarts a divendres, en didactica.muvim@dival.es

12 de Gener, dissabte
taller infantil. «L’auca de la Geperudeta»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Confegirem una auca sobre la història de la talla de la Mare de Déu i 
repassarem els elements claus de la seua història i altres particularitats 
curioses per al públic infantil. Dels 6 als 12 anys. Grup per ordre d’arribada.

Concert de guitarra clàssica. José Miguel Moreno
19:00 h. Lloc: sala d’actes
Amics de la Guitarra de València és l’associació de guitarra més antiga 
d’Europa i ara celebra el seu concert número 600, amb un intèrpret de 
guitarra i música antiga excepcional: José Miguel Moreno. Aforament limitat.

13, 20 i 27 de Gener, diumenges
Visita guiada. Del MuViM al MuMa
11:00 h. Lloc: al MuVIM i al Museu Marià
Visita didàctica que completa el cicle expositiu de la «Mare dels 
Desemparats», amb la visita al Museu Marià. Durada de dues hores i mitja. 
Mínim 5 persones i màxim 15. La visita comporta pagar l’entrada al MUMA 
(2 €/1 € reduïda). Es pot concertar una visita en grups tancats, de dimarts a 
divendres, escrivint a didactica.muvim@dival.es

13 de Gener, diumenge
taller infantil. «L’auca de la Geperudeta»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
Confegirem una auca sobre la història de la talla de la Mare de Déu i 
repassarem els elements claus de la seua història i altres particularitats 
curioses per al públic infantil. Dels 6 als 12 anys. Grup per ordre d’arribada.



14 de Gener, dilluns
Curs. «Història de la música»
17:00 h. Lloc: sala d’actes
Un recorregut apassionant per la cultura, concebut per a descobrir i conéixer 
els pintors i els músics més importants de la història. Inscripció prèvia.

16 de Gener, dimecres
els Debats del Magnànim amb Michel Maffesoli. Llibertat 
i control social
19:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
Organitza: Institució Alfons el Magnànim

18 de Gener, divendres
Projecció documental. «Génesis»
19:00 h. Lloc: sala d’actes
Documental sobre Elena Asins Rodríguez, artista plàstica, l’obra de la qual 
ha influït en Manu Blázquez, guanyador de l’últim premi MAKMA-DKV de 
dibuix. Després, diàleg entre el director i l’artista premiat. Aforament limitat.

19 de Gener, dissabte
instal·lacions participatives. «Perímetres col·laboratius» 
De 10:00 h a 20.00 h. Lloc: exteriors del MuVIM
Una reflexió col·lectiva sobre els conceptes associats a la creació, al segle 
xv, de l’antic Hospital i que encara continuen plenament vigents: inclusió, 
generositat, marginats, aporofòbia, cura de malalts, malalties mentals, etc. 

20 de Gener, diumenge
taller infantil. «Disseny i creació d’espais d’acolliment»
11:30 h. Lloc: sala d’actes
A través d’un recorregut fotogràfic i visual per la història de l’antic Hospital 
de València, es reflexionarà sobre les necessitats que la població més 
desfavorida ha tingut històricament i encara té en l’actualitat. Taller en 
família amb xiquets i xiquetes a partir de 5 anys. Grup per ordre d’arribada.

23 de Gener, dimecres
Presentació del llibre. electrodance. estils culturals 
juvenils i comunicació digital en la societat Xarxa
Organitza: Institució Alfons el Magnànim 
19:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
Participants: Toni Cambra (autor); Antoñi Ariño (director de la col·lecció 
«Descobrim»).



25 de Gener, divendres
Jornades «La diàspora es pensa. narratives i pensament 
des de l’afrodescendència»
19:00 h. Lloc: sala d’actes
Conferència de la periodista Lucía Asue Mbomío, titulada «Cultura es 
resistencia», sobre la cultura com a eina de reivindicació identitària 
en societats que van patir la colonització. Posteriorment es projectarà 
el documental «Orígenes y descendientes» (2016, 50’), del director 
equatoguineà Pedro Mba Ndong, un retrat de la diversitat ètnica de la Guinea 
Equatorial. Aforament limitat.

26 de Gener, dissabte
Jornades. «La diàspora es pensa. narratives i pensament 
des de l’afrodescendència»
11:00 h. Lloc: sala d’actes
Conferències i activitats durant el matí i la vesprada, durant les quals es 
reflexionarà sobre la cultura africana i l’experiència dels afrodescendents 
que habiten al territori espanyol. Els ponents seran la professora d’estudis 
culturals Patricia Picazo (UV), el filòsof Eugenio Nkogo Ondó, la gestora 
cultural Dèborah Ekoka, la periodista Lucía Mbomío i el fotògraf Ruben H. 
Bermúdez. Aforament limitat.

taller infantil. «Descobrint el sentit de la iconografia: de 
la imatge a la cançó»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
El taller vol apropar els xiquets i les xiquetes a la història, la iconografia i les 
festes principals de la Mare dels Desemparats, reflexionant sobre quines 
persones són els «desemparats» hui en dia. Dels 4 als 12 anys. Grup per 
ordre d’arribada.

27 de Gener, diumenge
taller infantil. «Perímetres col·laboratius. Disseny i 
creació d’espais d’acolliment»
11:30 h. Lloc: sala d’actes
A través d’un recorregut fotogràfic i visual per la història de l’antic Hospital 
de València, es reflexionarà sobre les necessitats que la població més 
desfavorida ha tingut històricament i encara té en l’actualitat. Taller en 
família amb xiquets i xiquetes a partir dels 5 anys. Grup per ordre d’arribada.

Concert. «La música tradicional en el quartet de corda»
12:00 h. Lloc: sala d’actes
Amb música de Turina, Schubert i Borodin, el programa aborda la influència de 
la música popular en el llenguatge per al quartet de corda. Aforament limitat.



28 de Gener, dilluns
Curs. «Història de la música»
17:00 h. Lloc: sala d’actes
Un recorregut apassionant per la cultura, concebut per a descobrir i conéixer 
els pintors i els músics més importants de la història. Inscripció prèvia.

30 de Gener, dimecres
Presentació del programa “friendly Museums”
19:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
Després, conferència de Carlos Sanchis “L’esport i la cultura, eines de 
superació per a gent amb diversitat funcional”.

31 de Gener, dijous 
tallers per adolescents. «Desemparaments i ritus del 
nostre temps»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Partirem d’imatges i notícies actuals, reflexionarem sobre la societat en 
la qual vivim i aprofitarem els conceptes implícits en les exposicions de 
la «Mare dels Desemparats» (justícia social, protecció, etc.) A partir de 14 
anys. Grup per ordre d’arribada. Si voleu reservar per a un grup ja conformat 
(màxim 25 persones), escriviu a didactica.muvim@dival.es

feBrer
Dimarts i dijous

taller per a la tercera edat. «fes un amulet devocional de 
la Mare dels Desemparats»
Matins. Lloc: aula didàctica.
Amb materials assequibles —feltre, cordons, cintes, granadures, etc.— i una 
tècnica senzilla, crearem un amulet devocional amb la imatge de la Mare 
dels Desemparats. Grups amb un màxim de 20 participants. Reserva prèvia 
en el telèfon 963 883 730, o escrivint a didactica.muvim@dival.es

De dimarts a divendres
Patchwork de l’antic Hospital i la Mare de Déu dels 
Desemparats
Matins o vesprades. Lloc: aula didàctica
Entre tots els participants al taller es farà un mantell que retratarà la història 
de la icona mariana, que acabarà exposat en el vestíbul del museu. Taller per 
a grups de tercera edat. Grups amb un màxim de 20 participants. Reserva 
prèvia en el telèfon 963 883 730, o escrivint a didactica.muvim@dival.es



2, 9, 16 i 23 de feBrer, dissabtes
Visita guiada. «La ruta dels desemparats»
11:00 h. Lloc: MuVIM i centre de la ciutat
Visita guiada a les exposicions del cicle «Mare dels Desemparats» i als 
llocs més emblemàtics de la història de la confraria de la Mare de Déu dels 
Desemparats, com el Capitulet o la plaça del Mercat. Tres hores de durada. 
Mínim 5 persones i màxim 30. Es pot concertar una visita en grups tancats 
(màxim 20 persones), els dijous al matí, escrivint a didactica.muvim@dival.es

Visita guiada. «Mare dels Desemparats»
18:00 h. Lloc: sales d’exposicions del MuVIM
Recorregut per les tres mostres del cicle expositiu «Mare dels Desemparats», 
a càrrec de Rafael Company o Bernia Mitjans. Durada d’una hora i quart 
(aprox). Mínim 10 persones i màxim 30. Es pot concertar visita en grups tancats 
(màx. 20 persones), de dimarts a divendres, en didactica.muvim@dival.es

2 de feBrer, dissabte
Jornada. «Valencianada» 
09:00 h. Lloc: sala d’actes
Activitat —coordinada amb distints IES— de geolocalització per la ciutat 
de València. Els participants fan un recorregut per distints punts i rutes 
de la ciutat, guiats per fitxes i codis QR. Primera sessió amb professors i 
preparació de material.

3, 10, 17 i 24 de feBrer, diumenges
Visita guiada. Del MuViM al MuMa
11:00 h. Lloc: MuVIM i Museu Marià
Visita didàctica que completa el cicle expositiu de la «Mare dels 
Desemparats», amb la visita al Museu Marià. Durada de 2 hores i mitja. 
Mínim 5 persones i màxim 15. La visita comporta pagar l’entrada al MUMA 
(2 €/1 € reduïda). Hi ha l’opció de concertar una visita en grups tancats, de 
dimarts a divendres, escrivint a didactica.muvim@dival.es

4 de feBrer, dilluns
Cinema i debat. en el nombre del padre (1993)
17:00 h. Lloc: sala d’actes
Projecció de la pel·lícula de Jim Sheridan, dins de la XII edició del Cicle de 
Cinema Intergeneracional que, amb el títol «Drets i llibertats», vol avaluar 
el grau d’implantació real d’aquells drets —treball, habitatge, sanitat, 
educació— que permeten als ciutadans desenvolupar-se amb autonomia, 
igualtat i llibertat. Aforament limitat.

6 de feBrer, dimecres



els Debats del Magnànim amb David J. Madden. «en 
defensa de l’habitatge»
19:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
Organitza: Institució Alfons el Magnànim

9 de feBrer, dissabte
taller infantil. «Descobrint el sentit de la iconografia: de 
la imatge a la cançó»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
El taller vol apropar els xiquets i les xiquetes a la història, la iconografia i les 
festes principals de la Mare dels Desemparats, reflexionant sobre quines 
persones són els «desemparats» hui en dia, perquè els més menuts en 
prenguen consciència. Dels 4 als 12 anys. Grup per ordre d’arribada.

10 de feBrer, diumenge
taller infantil. «Descobrint el sentit de la iconografia: de 
la imatge a la cançó»
11:30 h. Lloc: sala d’actes
El taller vol apropar els xiquets i les xiquetes a la història, la iconografia i les 
festes principals de la Mare dels Desemparats, reflexionant sobre quines 
persones són els «desemparats» hui en dia, perquè els més menuts en 
prenguen consciència. Dels 4 als 12 anys. Grup per ordre d’arribada.

11 de feBrer, dilluns
Curs. «Història de la música»
17:00 h. Lloc: sala d’actes
Un recorregut apassionant per la cultura, concebut per a descobrir i conéixer 
els pintors i els músics més importants de la història. Reserva prèvia.

13 de feBrer, dimecres
Jornada. Valencianada
08:00 h. Lloc: sala d’actes
Activitat —coordinada amb distints IES— de geolocalització per la ciutat de 
València. Els participants faran un recorregut per distints punts i rutes de la 
ciutat, guiats per fitxes i codis QR. 

14 de feBrer, dijous 
tallers per a adolescents. «Desemparaments i ritus del 
nostre temps»
18:00 h. Lloc: aula didàctica.
Partirem d’imatges i notícies actuals, reflexionarem sobre la societat en 
la qual vivim i aprofitarem els conceptes implícits en les exposicions de 



la «Mare dels Desemparats» (justícia social, protecció, etc.) A partir de 14 
anys. Grup per ordre d’arribada. Si voleu reservar per a un grup ja conformat 
(màxim 25 persones), escriviu a didactica.muvim@dival.es

16 de feBrer, dissabte
taller infantil. «L’auca de la Geperudeta»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Confegirem una auca sobre la història de la talla de la Mare de Déu i 
repassarem els elements claus de la seua història i altres particularitats 
curioses per al públic infantil. Dels 6 als 12 anys. Grup per ordre d’arribada.

17 de feBrer, diumenge
taller infantil. «L’auca de la Geperudeta»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
Confegirem una auca sobre la història de la talla de la Mare de Déu i 
repassarem els elements claus de la seua història i altres particularitats 
curioses per al públic infantil. Dels 6 als 12 anys. Grup per ordre d’arribada.

18 de feBrer, dilluns
Cinema. «secció Humans, de l’Humans fest»
18:00 h. Lloc: sala d’actes
Projecció d’una pel·lícula del festival convidat enguany al Festival 
Internacional de Cinema i Drets Humans de València: el Nuremberg 
International Human Rigths Film Festival. Aforament limitat.

21 de feBrer, dijous 
taller tercera edat i adults. «La Mare de Déu de dins a fora»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
La imatge de la Mare dels Desemparats que coneixem és el resultat de 
molts canvis d’ubicació i afegits al llarg dels seus sis-sents anys d’història. 
Al taller es reconstruirà la seua història de forma performativa. Grup per 
ordre d’arribada. Si voleu reservar per a un grup ja conformat (màxim 25 
persones), escriviu a didactica.muvim@dival.es

22 de feBrer, divendres
Cinema. «secció Humans, de l’Humans fest»
18:00 h.  Lloc: sala d’actes
Projecció d’una pel·lícula del festival convidat enguany al Festival 
Internacional de Cinema i Drets Humans de València: el Nuremberg 
International Human Rigths Film Festival. En aquesta ocasió es comptarà 
amb la presència d’Andrea Kuhn, la directora del festival. Aforament limitat.



23 de feBrer, dissabte
taller infantil. «La Mare de Déu de dins a fora»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
La imatge de la Mare dels Desemparats que coneixem és el resultat de 
molts canvis d’ubicació i afegits al llarg dels seus sis-cents anys d’història. 
Al taller es reconstruirà la seua història de forma performativa. Dels 5 als 12 
anys. Grup per ordre d’arribada. Si voleu reservar per a un grup ja conformat 
(màxim 25 persones), escriviu a didactica.muvim@dival.es

24 de feBrer, diumenge 
taller infantil. «Descobrint el sentit de la iconografia: de 
la imatge a la cançó»
11:30 h. Lloc: sala d’actes
El taller vol apropar els xiquets i les xiquetes a la història, la iconografia i les 
festes principals de la Mare dels Desemparats, reflexionant sobre quines 
persones són els «desemparats» hui en dia, perquè els més menuts en 
prenguen consciència. Dels 4 als 12 anys. Grup per ordre d’arribada.

Concert. «entre Llàcer i Calandín... màgia» 
12:00 h. Lloc: sala d’actes
Homenatge a dos compositors imprescindibles de la música valenciana 
en el centenari del naixement de Francisco Llácer, i el seixanté aniversari 
d’Emilio Calandín. Concert interpretat per la soprano Maribel Monar i el 
guitarrista José Luis Ruiz del Puerto. Aforament limitat. 

25 de feBrer, dilluns
Curs. «Història de la música»
17:00 h. Lloc: sala d’actes
Un recorregut apassionant per la cultura, concebut per a descobrir i conéixer 
els pintors i els músics més importants de la història. Inscripció prèvia.

28 de feBrer, dijous 
tallers joves i adults. «atles de la icona de la maternitat: 
de deesses a verges»
18:00 h. Lloc: aula didàctica.
Partint de la teoria de la imatge cultural d’Aby Warburg, es proposa un 
recorregut per la història de la imatge de la feminitat maternal, centrat en la 
cultura occidental. A partir dels 18 anys. Grup per ordre d’arribada.

els Debats del Magnànim amb sophie Baby. «el mite de 
la transició pacífica»
9:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
Organitza: Institució Alfons el Magnànim
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A la recerca dels 
orígens

Tono Vizcaíno

Fer país. Comunismo 
valenciano y problema 
nacional (1972-1982)

Vega Rodríguez-Flores

Defensa d’una forma. 
Poesia completa (1976-2008)

Jaume Pérez-Montaner

Historietes valencianes 
del segle XIX

Jordi Giner Monfort



8 de novembre de 2018

L’Amèrica de 
Trump
Lloc: MuVIM
Hora: 19 h
Aurora Bosch (catedràtica 
Història Contemporània UV)
Presenta Núria Tabanera 
(professora Història, UV)

13 de desembre de 2018

Descobrir 
l’univers amb 
els telescopis 
del futur
Lloc: Saló actes ADEIT
Hora: 19 h
Rafael Rebolo (Institut 
Astrofísica Canàries i premi 
Jaume I)
Presenta Vicent Martínez 
(director Institut Ciències 
Físiconaturals del Magnànim)

Els 
debats del 
Magnànim

www.alfonselmagnanim.net
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16 de gener de 2019

Llibertat i control social

Lloc: MuVIM. 
Hora: 19 h. 
Michel Maffesoli
Presenta: Vicent Flor

6 de febrer de 2019

En defensa de l’habitatge

Lloc: MuVIM. 
Hora: 19 h. 
David J. Madden

28 de febrer de 2019

La transició violenta

Lloc: MuVIM. 
Hora: 19 h. 
Sophie Baby
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Dirigit a persones amb formació es-
pecífica en el món de la música  per al 
foment del paper de la dona en el camp 
de la direcció de bandes i orquestres.

Març 2019

Curs de
TèCniCa MusiCal

Més informació en: http://www.dival.es/promocion-cultural



Obert 

el termini 
d'inscripció per a 
participar entre el 

18 de desembre i el 
2 de gener, 

ambdós inclosos.

43edició 
Certamen de 
Bandes 
de la Diputació 
de València

18 i 19 de maig | 2019

Organitza:

Més informació 
www.dival.es/promocion-cultural

Col·laboren:



 
 
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. 

Les activitats del centre podran ser suspeses en funció de les alertes me-
teorològiques L’horari de les activitats pot modificar-se per imprevistos. Els 
canvis i la informació actualitzada es comunicaran a través de la pàgina web

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


