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2 de MarÇ, dissabte

Visita guiada. «Caps tallats. símbols de poder»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg el significat dels caps tallats des de 
l’antiguitat fins al món contemporani.

taller. «trau el cap» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Coneixerem i descobrirem, des de l’arqueologia, representacions de caps que 
tenim al museu, procedents de diverses cultures de l’antiguitat, i elaborarem 
el nostre propi «cap» tridimensional utilitzant la tècnica del collage.

3 de MarÇ, diumenge
Biblioteca infantil 
Durant el mes de març viatjarem a «La formació del món i el principi de la 
vida». Vols conéixer els teus orígens? Acompanya’ns
Animació lectora,10:30 h i 13 h. «The Big Bang Theory o l’origen de la Terra?»
10:00 h – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria 

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 i 12:30 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a 
l’exposició temporal «Prietas las filas. Vida quotidiana i franquisme».

taller. «trau el cap» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Coneixerem i descobrirem, des de l’arqueologia, representacions de caps que 
tenim al museu, procedents de diverses cultures de l’antiguitat, i 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. Apunta’t al taller! Et convertiràs 
en un artesà/a i podràs crear la teva màscara d’inspiració amazònica.

6 de MarÇ, dimecres
Presentació del llibre Mujeres de roma: heroísmo, intrigas 
y pasiones, a càrrec de la seua autora isabel Barceló Chico 
19:30 h. Lloc: Biblioteca del Museu de Prehistòria 



     
7 de MarÇ, dijous

#enVeualta a la Biblioteca. «ara vindran les màquines: 
relats subalterns de la València sud» 
Autores: Alba Herrero i Anaïs Florin
19:00 h. Lloc: biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia

8 de MarÇ, divendres
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.

9 de MarÇ, dissabte
Visites a la carta. «Cultura ibèrica»
11:00 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. «Connectant amb el passat: una dolça herència» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Treballarem els diferents tipus de bucs d’abelles al llarg del temps, i detalla-
dament els bucs ibers, i degustarem diferents productes apícoles.

Concert. Cantà del Carme
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

10 de MarÇ, diumenge
Biblioteca infantil 
Durant el mes de març viatjarem a «La formació del món i el principi de la 
vida». Vols conéixer els teus orígens? Acompanya’ns
Animació lectora a les 10:30 h i les 13:00 h. «Una dona i un dinosaure que 
no van conviure mai»
10:00 h – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «Connectant amb el passat: una dolça herència» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Treballarem els diferents tipus de bucs d’abelles al llarg del temps, i detalla-
dament els bucs ibers i degustarem diferents productes apícoles.

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 
l’exposició temporal «Prietas las filas. Vida quotidiana i franquisme».



     
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. «estirar cartó» 
De 12:30 a 13:45 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Saps en què es pot transformar un simple full de cartó? Descobrirem el cartó 
pedra, que ha servit i serveix per a la realització de ninots de falla, de titelles i 
d’altres joguets. Experimenta amb les teues mans el modelatge d’una figura!

Concert. asociación Musica Joven
18:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

13 de MarÇ, dimecres
Conferència. «arqueología de la represión: el campo de 
concentración de albatera y sus fosas comunes»
Cicle d’activitats de l’exposició «Prietas las files: vida quotidiana i franquisme»
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
19:30 h. Lloc: sala II
A càrrec de Felipe Mejías, arqueòleg.

20 de MarÇ, dimecres
Concert. Cor canadenc. Music Manager goes travel                                 
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

21 de MarÇ, dijous
entrega del Viii Premi d’investigació Joan francesc Mira
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
19:30 h. Lloc: Sala exposicions permanents (Horta-Marjal)

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

taller. «Connectant amb el passat: una dolça herència» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Treballarem els diferents tipus de bucs d’abelles al llarg del temps, i detalla-
dament els bucs ibers, i degustarem diferents productes apícoles.

Concert. Harmonía ensemble                                 
18:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim



     
24 de MarÇ, diumenge

Biblioteca infantil 
Durant el mes de març viatjarem a «La formació del món i el principi de la 
vida». Vols conéixer els teus orígens? Acompanya’ns
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 de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «Connectant amb el passat: una dolça herència» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Treballarem els diferents tipus de bucs d’abelles al llarg del temps, i detalla-
dament els bucs ibers, i degustarem diferents productes apícoles.

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 
l’exposició temporal «Prietas las filas. Vida quotidiana i franquisme».

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. «estirar cartó» 
De 12:30 a 13:45 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Saps en què es pot transformar un simple full de cartó? Descobrirem el cartó 
pedra, que ha servit i serveix per a la realització de ninots de falla, de titelles i 
d’altres joguets. Experimenta amb les teues mans el modelatge d’una figura!

26 de MarÇ, dimarts
Concert. Músics del Conservatori iturbi                                 
18:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

27 de MarÇ, dimecres
Bibliotertúlies.  «Dones i arqueologia»
19:00 h. Lloc: Biblioteca del Museu de Prehistòria 

Projeccions de videocròniques: el reto de comunicar la 
memoria histórica.
Cicle d’activitats de l’exposició «Prietas las filas: vida quotidiana i franquisme»
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
19:30 h. Lloc: sala d’exposicions «Prietas las filas: vida quotidiana i franquisme»
Ponent: Santi Donaire, realitzador de Produccions Nervio.



     
28 de MarÇ, dijous

#enVeualta a la Biblioteca. «Los cuentos del conejo y 
otros cuentos de la gente albina de Mozambique» 
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
19:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim
Narrada per Ana Cristina Herrero, també coneguda com Ana Griott.

exposició. «Galaicos: un pobo entre dous mundos»
20:00 h. Lloc: sala I Museu de Prehistòria de València
El Museu de Prehistòria de València acull una exposició produïda per la 
Diputació de Pontevedra dedicada al galaics, poble atlàntic que habità el 
nord-oest de la península ibèrica des del 1500 aC.

30 de MarÇ, dissabte
Visites. «Galaicos: un pobo entre dous mundos»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg quins eren els pobles atlàntics que ha-
bitaven el nord-oest de la península ibèrica des del 1500 aC, i quins contac-
tes van establir amb el món mediterrani fins a l’època romana.

taller. «Connectant amb el passat: una dolça herència» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Treballarem els diferents tipus de bucs d’abelles al llarg del temps, i detalla-
dament els bucs ibers, i degustarem diferents productes apícoles.

Concert. Cor alameda
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

31 de MarÇ, diumenge
Biblioteca infantil 
Durant el mes de març viatjarem a «La formació del món i el principi de la 
vida». Vols conéixer els teus orígens? Acompanya’ns
Animació lectora a les 10:30 h i les 13:00 h. «Els australopitecs eren d’Aus-
tràlia?: parlem d’evolució»
10:00 h – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «Connectant amb el passat: una dolça herència» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Treballarem els diferents tipus de bucs d’abelles al llarg del temps, i detalla-
dament els bucs ibers, i degustarem diferents productes apícoles.

Jornada de Moixerangues. Projecció de documental 
«tocant el cel. Les muixerangues valencianes», taula 
rodona, exhibició, i tallers
11:00. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

inau
Gura
CiÓ



     
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 
l’exposició temporal «Prietas las filas. Vida quotidiana i franquisme».

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. «estirar cartó» 
De 12:30 a 13:45 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Saps en què es pot transformar un simple full de cartó? Descobrirem el cartó 
pedra, que ha servit i serveix per a la realització de ninots de falla, de titelles i 
d’altres joguets. Experimenta amb les teues mans el modelatge d’una figura!

6 d’aBriL, dissabte
Visites. «Galaicos: un pobo entre dous mundos»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg quins eren els pobles atlàntics que ha-
bitaven el nord-oest de la península ibèrica des del 1500 aC, i quins contac-
tes van establir amb el món mediterrani fins a l’època romana.

taller. «entrellaçant cultures!» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
A partir de l’exposició «Galaicos: un pobo entre dous mundos», el taller propo-
sa descobrir la connexió que hi havia entre els pobles del Mediterrani i els de 
l’Atlàntic. Ens centrarem en la torca, una peça amb forma de collaret.

Concert. Músics del Conservatori de València                                 
18:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

7 d’aBriL, diumenge
Biblioteca infantil 
Dediquem el mes d’abril al període més antic de la humanitat: el Paleolí-
tic o ‘pedra antiga’.
Animació lectora a les 10:30 h i les 13:00 h. «Tenim fam!: viatgem pel món. 
Les primeres migracions»
10:00 h – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «entrellaçant cultures!» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
A partir de l’exposició «Galaicos: un pobo entre dous mundos», el taller propo-
sa descobrir la connexió que hi havia entre els pobles del Mediterrani i els de 
l’Atlàntic. Ens centrarem en la torca, una peça amb forma de collaret.



     
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 
l’exposició temporal «Prietas las filas. Vida quotidiana i franquisme».

Visites a la carta. «Cultura ibèrica»
11:00 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. «estirar cartó» 
De 12:30 a 13:45 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Saps en què es pot transformar un simple full de cartó? Descobrirem el cartó 
pedra, que ha servit i serveix per a la realització de ninots de falla, de titelles i 
d’altres joguets. Experimenta amb les teues mans el modelatge d’una figura!

13 d’aBriL, dissabte
Visites. «Galaicos: un pobo entre dous mundos»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg quins eren els pobles atlàntics que ha-
bitaven el nord-oest de la península ibèrica des del 1500 aC, i quins contac-
tes van establir amb el món mediterrani fins a l’època romana.

taller. «entrellaçant cultures!» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
A partir de l’exposició «Galaicos: un pobo entre dous mundos», el taller propo-
sa descobrir la connexió que hi havia entre els pobles del Mediterrani i els de 
l’Atlàntic. Ens centrarem en la torca, una peça amb forma de collaret.

14 d’aBriL, diumenge
Biblioteca infantil 
Dediquem el mes d’abril al període més antic de la humanitat: el Paleolí-
tic o ‘pedra antiga’.
Animació lectora a les 10:30 h i les 13:00 h. «Visitem un campament de 
caçadors-recol·lectors»
10:00 h – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «entrellaçant cultures!» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
A partir de l’exposició «Galaicos: un pobo entre dous mundos», el taller propo-
sa descobrir la connexió que hi havia entre els pobles del Mediterrani i els de 
l’Atlàntic. Ens centrarem en la torca, una peça amb forma de collaret.

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 
l’exposició temporal «Prietas las filas. Vida quotidiana i franquisme».



     
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. «a jugar amb la fotografia!» 
De 12:30 a 13:45 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Convidem els xiquets i les xiquetes perquè s’inicien en la fotografia i els 
ensenyarem alguns elements bàsics de la composició. Descobrirem 
aspectes com l’enquadrament, el punt de vista, la llum, etc.. 

16 d’aBriL, dimarts
exposició «francesc Jarque, fotògraf»
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
20: 00 h. Lloc: sala X

21 d’aBriL, diumenge
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 
l’exposició temporal «Prietas las filas. Vida quotidiana i franquisme».

taller. «a jugar amb la fotografia!» 
De 12:30 a 13:45 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Convidem els xiquets i les xiquetes perquè s’inicien en la fotografia i els 
ensenyarem alguns elements bàsics de la composició. Descobrirem 
aspectes com l’enquadrament, el punt de vista, la llum, etc.. 

23 d’aBriL, dimarts
Dia internacional del llibre. Bookcrossing
Organitza: Museu de Prehistòria

27 d’aBriL, dissabte
Visites. «Galaicos: un pobo entre dous mundos»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg quins eren els pobles atlàntics que ha-
bitaven el nord-oest de la península ibèrica des del 1500 aC, i quins contac-
tes van establir amb el món mediterrani fins a l’època romana.

taller. «entrellaçant cultures!» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
A partir de l’exposició «Galaicos: un pobo entre dous mundos», el taller propo-
sa descobrir la connexió que hi havia entre els pobles del Mediterrani i els de 
l’Atlàntic. Ens centrarem en la torca, una peça amb forma de collaret.

inau
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28 d’aBriL, diumenge

Biblioteca infantil 
Dediquem el mes d’abril al període més antic de la humanitat: el Paleolí-
tic o ‘pedra antiga’.
Animació lectora a les 10:30 h i les 13:00 h. «Ascles i bifaços, les primeres 
eines dels nostres avantpassats»
10:00 h – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «entrellaçant cultures!» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
A partir de l’exposició «Galaicos: un pobo entre dous mundos», el taller propo-
sa descobrir la connexió que hi havia entre els pobles del Mediterrani i els de 
l’Atlàntic. Ens centrarem en la torca, una peça amb forma de collaret.

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 
l’exposició temporal «Prietas las filas. Vida quotidiana i franquisme».

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. «a jugar amb la fotografia!» 
De 12:30 a 13:45 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Convidem els xiquets i les xiquetes perquè s’inicien en la fotografia i els 
ensenyarem alguns elements bàsics de la composició. Descobrirem 
aspectes com l’enquadrament, el punt de vista, la llum, etc...

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



E X P O S I C I Ó  T E M P O R A L
28 de MARÇ  -  1 de SETEMBRE de 2019

MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA
c/ Corona, 36 - 46003 València

www.museuprehistoriavalencia.es

Segueix-nos en:   

Organitza:



Prorrogada fins el 23/06/19





musEu DE PrEHistòriA DE VAlÈnciA 
HiVErn 2018 / PrimAVErA 2019
ExPosició. PAti Vi 
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ActiVitAts ForA DEl
cEntrE musEÍstic lA BEnEFicÈnciA
5 de MARÇ dimarts
Cicle Els debats del Magnànim. «The Glass Universe» per Dava Sobel
19:30 h. Lloc: Museu Ciències Príncep Felip (Auditori Grisolía)
Organitza: Institució Alfons el Magnànim

7 de MARÇ dijous
Presentació de llibres. Crònica parcial. 
Participants: Xavier Serra (director col·lecció), Rosa Urenya i Víctor Labrado.
19:00 h. Lloc: Col·legi Major Rector Peset. Plaça Forn de Sant Nicolau, 4, València
Organitza: Institució Alfons el Magnànim

10 de MARÇ diumenge
Concert a càrrec de la Banda Simfònica de Dones de la FSMCV . 
«Suite de les Séquies» i altres obres de compositors valencians i composito-
res valencianes, amb motiu de la celebració del Dia de la Dona.
18:00 h. Lloc: Palau de la Música de València
Més informació en: www.dival.es/promocion-cultural
Organitza: Servei de Cultura

11 de MARÇ dilluns
Cicle Els debats del Magnànim. 
«Populisme», per Cristóbal Rovira / Óscar Barberà
19:00 h. Lloc: Col·legi Major Rector Peset (saló d’actes). Plaça Forn de Sant 
Nicolau, 4, València
Organitza: Institució Alfons el Magnànim

16 de MARÇ dissabte
Cantà del Carme. Un recorregut per les falles del barri del Carme on es fomenta 
la divulgació i la conservació del cant tradicional, una tradició oral valenciana.
18:00 h. Lloc: Barri del Carme
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

23 de MARÇ dissabte
Concert a càrrec de La Brama. A la meua manera. 
Acte d’obertura de D’Arrel 2019. Trobada de Folklore, Música, Balls i Cants 
Populars Valencians.
22:30 h. Lloc: Teatre Principal de València
Més informació en: www.dival.es/promocion-cultural
Organitza: Servei de Cultura



9 d’ABRIL dimarts
Presentació de llibres. Polítiques de l’enemistat. 
Participants: Achille Mbembe (autor) i Gustau Muñoz.
19:00 h. Lloc: Col·legi Major Rector Peset (sala Muralla). Plaça Forn de Sant 
Nicolau, 4, Valencia. Organitza: Institució Alfons el Magnànim

23 d’ABRIL dimarts
Inauguració Fira del Llibre de València
11:00 h. Lloc: Jardí de Vivers. València. Organitza: Institució Alfons el Magnànim

iTiNeRàNCieS

DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

«LES DONES EN LA PREHISTÒRIA»

Barxeta, Ajuntament de Barxeta. Del 8 al 31 de març de 2019.

MALETA DIDÀCTICA «NOSALTRES ELS DÉUS»

Catarroja, Col·legi Larrodé Cooperativa Valenciana.  Del 4 de març al 10 d’abril.

Sueca, Col·legi Lluis Vives. Del 10 d’abril al 6 de maig.

DeL Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

«LA CARA DELS ALTRES»

Benigànim. Del 15 de febrer al 26 de març 

«FAIXA ROJA, FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

Benissoda. Del 20 de febrer al 24 de març

Alginet. Del 27 de març al 5 de maig

«LA VALÈNCIA OBLIDADA, FOTOGRAFIES DE JOAQUIN COLLADO»

Alaquàs. Del 22 de febrer al 19 de març

Alborache. Del 17 d’abril al 12 de maig

«CRÒNICA DE LA GRAN GUERRA»

Gandia. Del 27 de febrer a l’11 d’abril

«RITUALS DE FESTA I FOC»

Vilamarxant. Del 7 de març al 7 d’abril



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 de MarÇ, divendres
Jornada d’esport femení i inclusiu
10:00 h. Lloc: Sala d’actes
Jornada organitzada per la Delegació de Joventut, Igualtat i Esports, en la qual 
es retrà homenatge a l’esport femení i també a l’inclusiu. Aforament limitat.

2 de MarÇ, dissabte
Jornada. «La dona mira, mira la dona»
10:00 h. Lloc: Sala d’actes
La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) i À Punt Mèdia 
convoquen la I Jornada de debat sobre la situació de les dones en la creació, 
la producció i la representació audiovisual. Aforament limitat.

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 clau de la seua història i altres particularitats curioses per al 
públic infantil. Dels 6 als 12 anys. Grup per ordre d’arribada (màx. 20 p.).

3 de MarÇ, 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 clau de la seua història i altres particularitats curioses per al 
públic infantil. Dels 6 als 12 anys. Grup per ordre d’arribada (màx. 20 p.).

4 de MarÇ, dilluns
Cinema i debat. La tapadera (1993) 
17:00 h. Lloc: Sala d’actes
Un jove esperitós i brillant es deixa seduir per un prestigiós bufet d’advocats 
de Memphis. Aviat, però, començarà a notar que passen moltes coses 
estranyes en aquesta empresa. Projecció emmarcada dins del XII Cicle de 
Cinema Intergeneracional. Aforament limitat.

5 de MarÇ, dimarts
inauguració. Vitrall del MuViM 
20:00 h. Lloc: Vestíbul del museu
Inauguració de l’obra de María José Planells, Davantals vivencials, que 
evoca un passat relativament recent protagonitzat pel paper de les dones 
treballadores als magatzems de taronges, atorgant a la idea de con text 
local un valor protagonista però extrapolant els seus elements significatius 
a nivell global.

inau
Gura
CiÓ



6 de MarÇ, dimecres
Big Bang Dones. «feminitzar la política»
18:30 h. Lloc: Sala d’actes
Última sessió del cicle de cinema i debat «Big Bang Dones», on s’abordarà la 
dimensió política del feminisme. Després de projectar la pel·lícula El orden 
divino (Suïssa, 2017, 96’), Júlia Sevilla i Cándida Barroso encetaran un debat 
obert per a dilucidar si el feminisme s’ha de limitar a influir en política o s’ha 
de proposar una nova manera de gestionar la cosa pública. 

7 de MarÇ, dijous
tallers joves i adults. «atles de la icona de la maternitat: 
de deesses a verges»
18:00 h. Lloc: Aula didàctica
Si partim 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. 
Reserves per a un grup ja conformat (màxim 25 p.), escriviu a didactica.
muvim@dival.es

9 de MarÇ, dissabte
taller infantil. «Descobrint el sentit de la iconografia»
18:00 h. Lloc: Sala d’actes
El taller apropa als més menuts la història i la iconografia de la Mare 
dels Desemparats, a partir d’una reflexió breu sobre quines persones són 
els «desemparats» hui dia, perquè prenguen consciència que a la nostra 
societat hi ha gent que necessita ajuda. Dels 5 als 12 anys. Grup per ordre 
d’arribada.

10 de MarÇ, diumenge
taller infantil. «La Mare de Déu de dins a fora»
11:30 h. Lloc: Aula didàctica
La imatge de la «Geperudeta» 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. 

Concert. Quintet Casulana. «Dones compositores 2»
12:00 h. Lloc: Sala d’actes
Aprofitant l’avinentesa del Dia Internacional de la Dona, el Quintet Casulana 
interpretarà un programa nou: el Quintet amb piano Op. 67 d’Amy Beach 
(1867-1944) i el Quintet amb piano núm. 1 de Gracyna Bacewicz (1909-1969). 
Aforament limitat. Les entrades començaran a repartir-se una hora abans 
de l’inici.



11 de MarÇ, dilluns
Curs. «Història de la Música»
17:00 h. Lloc: Sala d’actes
Un recorregut apassionant per la cultura del seu temps, concebut per a 
descobrir i conéixer els pintors i els músics més importants de la història i 
mostrar les seues obres dins del context social, històric i artístic en el qual 
van ser creades. Només prèviament inscrits.

16 de MarÇ, dissabte
arquitectura efímera. acció floral
De 10:00 h a 20:00 h. Lloc: exteriors del museu
Inspirant-nos en l’arquitectura del mantell floral de la «Geperudeta», a la 
qual es fa la tradicional ofrena fallera, es farà col·lectivament, tot al llarg del 
dia, una construcció efímera que permeta a tothom expressar, compartir i 
reflexionar sobre què podem oferir (i agrair) a la comunitat que ens envolta. 

taller infantil. «els planetes i la lluna a la palma de la mà»
18:00 h. Lloc: Aula didàctica
Taller d’astronomia per als més menuts de la casa i posterior observació de 
la lluna amb un telescopi de veritat. Els pares poden acompanyar-nos en la 
sessió. De 6 a 14 anys. Grup per ordre d’arribada.

21 de MarÇ, dijous
taller per a 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-cents 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

Dia internacional de la poesia. Presentació i recital
19:00 h. Lloc: Sala d’actes
Monòleg poètic i performance audiovisual de Nacho Meseguer, a propòsit 
del seu llibre de poesies La luz blanca de la perfecta explicación de la 
claridad del núcleo al romperse.

23 de MarÇ, dissabte
taller infantil. «La Mare de Déu de dins a fora»
18:00 h. Lloc: Aula didàctica
La imatge de la «Geperudeta» 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. 



24 de MarÇ, diumenge
taller infantil. «La Mare de Déu de dins a fora»
11:30 h. Lloc: Aula didàctica
La imatge de la «Geperudeta» és el resultat de molts canvis d’ubicació i 
afegits al llarg dels seus 600 anys d’història. Al taller es reconstruirà la seua 
història de forma performativa. De 5 a 12 anys. Grup per ordre d’arribada. 

25 de MarÇ, dilluns
Curs. «Història de la Música»
17:00 h. Lloc: Sala d’actes
Un recorregut apassionant per la cultura del seu temps, concebut per a 
descobrir i conéixer els pintors i els músics més importants de la història. 
Només prèviament inscrits.

27 de MarÇ, dimecres
V Premi Culturama a la innovació social en Joventut
09:00 h. Lloc: Sala d’actes
V Premi a la Innovació Social en Joventut, dirigit a joves amb propostes 
basades en la cultura i en l’art contemporani com a motor de canvi social. 
Aforament limitat. 

28 de MarÇ, dijous
inauguració. fragments: Laura silleras
20:00 h. Lloc: vestíbul del museu
Inauguració de l’exposició «— Voldria que sempre fos així —va dir ell. 
— Sempre és tan sols un moment —respongué ella», de Laura Silleras, 
guanyadora de la II Beca Fragments. Proposa un recorregut pel Cabanyal.

Bookjockey. «arroz bomba»
20:30 h. Lloc: vestíbul del museu
Un bookjockey és un format nou i experimental per a mostrar i gaudir els llibres 
de fotografia, a l’estil d’una sessió DJ, tot ensenyant i mesclant llibres per a crear 
una història. A partir d’un recorregut lineal, temporal, del barri del Cabanyal, 
revisarem alguns dels aspectes que ajuden a configurar la seua identitat.

29 de MarÇ, divendres
Conferència fragments. María Bleda 
17:30 h. Lloc: Sala d’actes
L’obra de «Bleda y Rosa» proposa una de les investigacions fotogràfiques 
més interessants sobre el territori que s’estan realitzant actualment. A la 
conferència, María Bleda mostrarà les claus del seu treball i, especialment, 
com ha anat construint un llenguatge propi per a resoldre els problemes 
que li eixien al davant.

inau
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CiÓ



Conferència fragments. Cristóbal Hara
18:30 h. Lloc: Sala d’actes
Cristóbal Hara, partint de la projecció d’imatges de distintes èpoques i amb 
distintes característiques parlarà sobre la seua trajectòria professional, la 
seua forma de treballar i, més en general, sobre l’ofici de fotògraf.

Conferència fragments. Laura silleras
19:30 h. Lloc: Sala d’actes
Silleras abordarà la seua experiència en el desenvolupament de la II Beca 
Fragments, amb la qual va ser guardonada. Després conversarà amb Ángel 
Álvarez (dissenyador gràfic del llibre/catàleg), perquè el públic conega més 
de prop el procés de creació d’un fotollibre.

30 de MarÇ, dissabte
taller fragments. Cristóbal Hara
10:00 h. Lloc: Sala d’actes
En una sessió oberta al debat i a la col·laboració dels companys, Cristóbal Hara 
ajudarà cada participant a resoldre els problemes i els dubtes que puguen 
tindre. També s’analitzarà la possibilitat d’edicions i seqüències alternatives. 

taller fragments. ricardo Cases i Àngel Álvarez
10:00 h. Lloc: Aula didàctica
Taller intensiu sobre la creació d’un fotollibre partint d’un treball fotogràfic previ. 
Recorrerem els processos que cal abans de la publicació final. Dos dies de taller 
en el qual la pràctica i el diàleg formaran part de l’aprenentatge del grup.

taller infantil. «Dones valentes i valencianes»
18:00 h. Lloc: vestíbul del museu
Al voltant de la maqueta de la ciutat de València que hi ha al vestíbul del museu, 
xiquets i xiquetes descobriran a través d’un joc (expressament concebut per a 
l’ocasió), algunes dones valencianes que van fer història en el seu moment i ara 
estan oblidades. Dels 6 als 12 anys. Grup per ordre d’arribada (25 xiquets màxim)

31 de MarÇ, diumenge
Concert. instruments per a lloar santa Maria
12:00 h. Lloc: Sala d’actes
Jota Martínez és especialista en instruments de la tradició medieval 
espanyola. En aquest concert, la seua Ensemble Alfonsí farà un repàs per 
les composicions més reeixides dedicades a lloar la Verge. Aforament limitat.

Visita teatralitzada. «els espantanens al MuViM»
12:00 h. Lloc: Tot el museu
Tot el museu es convertirà en un escenari pel qual deambularan diferents 
personatges que mostraran els secrets que guarda el museu des que era un 
hospital a l’Edat Mitjana fins a l’actualitat. Una visita espantosament divertida. 
Des dels 5 anys. Places limitades. Inscripcions en el telèfon 963 883 730.



taller fragments. ricardo Cases i Àngel Álvarez
10:00 h. Lloc: Aula didàctica
Taller intensiu sobre la creació d’un fotollibre partint d’un treball fotogràfic 
previ. Recorrerem els diferents processos que cal resseguir abans de la 
publicació final.

6 d’aBriL, dissabte
taller infantil. «tots els color del Cabanyal»
18:00 h. Lloc: Aula didàctica
L’exposició de Laura Sillera retrata la identitat del Cabanyal, que ha vist la 
seua existència amenaçada durant anys. En el taller els menuts coneixeran 
més de prop la seua història i tots els colors de la vida del barri i la seua 
gent. Dels 6 als 12 anys. Grup per ordre d’arribada (màx. 25 xiquets).

7 d’aBriL, diumenge
taller infantil. «tots els color del Cabanyal»
11:30 h. Lloc: Aula didàctica
L’exposició de Laura Sillera retrata la identitat del Cabanyal, que ha vist la 
seua existència amenaçada durant anys. En el taller els menuts coneixeran 
més de prop la seua història i tots els colors de la vida del barri i la seua 
gent. Dels 6 als 12 anys. Grup per ordre d’arribada (màx. 25 xiquets).

8 d’aBriL, dilluns
Curs. «Història de la Música»
17:00 h. Lloc: Sala d’actes
Un recorregut apassionant per la cultura del seu temps, concebut per a 
descobrir i conéixer els pintors i els músics més importants de la història. 
Només prèviament inscrits.

11 d’aBriL, dijous
inauguració. «un viatge fotogràfic per l’espanya 
republicana (1935)»
20:00 h. Lloc: Sala Alta
Exposició dedicada al viatge que va fer el fotògraf francés Pierre Verger 
en 1935, al llarg de la costa mediterrània, des de Portbou fins a Cadis. Va 
fotografiar els carrers de ciutats com ara Barcelona, València, Elx, Córdoba 
i Sevilla, amb els seus habitants fent tasques quotidianes. 

12 d’aBriL, divendres
Conversa. «De la fotografia periodística a la imatge com a 
instrument d’investigació»
19:00 h. Lloc: Sala d’actes
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Conversa sobre l’obra fotogràfica de Pierre Verger, especialment de la 
dècada dels anys trenta. Participen Alex Baradel, responsable de fotografia 
de la Fundació Pierre Verger; Pedro Vicente, codirector del Màster en 
Fotografia de la UPV de València i director del Màster en Fotografia i Disseny 
d’ELISAVA, presentats i moderats pel comissari de la mostra i professor 
associat de la Universitat de València, Hasan G. López.

13 d’aBriL, dissabte
taller infantil. «els planetes i la lluna a la palma de la mà»
18:00 h. Lloc: Aula didàctica
Taller d’astronomia per als més menuts de la casa i posterior observació de 
la lluna amb un telescopi de veritat. Els pares poden acompanyar-nos en la 
sessió. De 6 a 14 anys. Grup per ordre d’arribada.

14 d’aBriL, diumenge
taller infantil. «tots els color d’el Cabanyal»
11:30 h. Lloc: Aula didàctica
L’exposició de Laura Sillera retrata la identitat d’El Cabanyal, que ha vist la 
seua existència amenaçada durant anys. En el taller els menuts coneixeran 
més de prop la seua història i tots els colors de la vida del barri i la seua 
gent. Dels 6 als 12 anys. Grup per ordre d’arribada (màx. 25 xiquets).

Concert. flamenclàssic. «art i tacó»
12:00 h. Lloc: Sala d’actes
Una nova proposta musical i coreogràfica del grup En clave de Clot, que 
continua incidint en la idea de mestissatge musical entre cant i ball flamenc 
i música clàssica. Aforament limitat. Les entrades començaran a repartir-se 
una hora abans de l’inici. 

15 d’aBriL, dilluns
Cinema i debat. el Gran carnaval (1951) 
17:00 h. Lloc: Sala d’actes
Un periodista sense escrúpols i un xèrif d’escassa moralitat es conxorxen per 
a traure profit mediàtic i econòmic d’un pobre indi que s’ha quedat atrapat a 
l’interior d’una mina. Dirigida per Billy Wilder, la projecció s’emmarca dins 
del XII Cicle de Cinema Intergeneracional. Aforament limitat.

17 d’aBriL, dimecres
inauguració. «Dubón. un artista republicà (1909-1952)»
20:00 h. Lloc: Sala Alfons Roig i Sala Parpalló
Exposició retrospectiva de l’obra de Luis Dubón, un pintor i artista 
estretament vinculat a la Segona República espanyola, el qual va patir 
l’ostracisme del règim franquista.

inau
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23, 24, 25 i 26 d’aBriL, de dimarts a divendres
activitats infantils. «La Pasqua al MuViM»
11:00 h. Lloc: tot l’edifici
És la setmana de Pasqua i els més menuts estan de vacances: una oportunitat 
única per a passar la setmana a un museu. Des de les 11:00 h fins a les 14:00 
h, faran les seues pròpies samarretes, jugaran a un Trivial gegant basat en la 
maqueta de la ciutat, escoltaran contacontes i s’ho passaran bomba. Places 
limitades. Reserva prèvia a través del web www.muvim.es

28 d’aBriL, diumenge
Concert. La trompa
12:00 h. Lloc: Sala d’actes
Concert oferit per Javier Bonet (trompa) i Miriam Gómez (piano) en què 
s’interpretaran obres que tenen a aquest instrument de vent com a 
protagonista. Aforament limitat. Les entrades començaran a repartir-se una 
hora abans de l’inici. Es recomana arreplegar-les amb antelació suficient. 

Visita teatralitzada. «els espantanens al MuViM»
12:00 h. Lloc: Tot el museu
Tot el museu es convertirà en un escenari pel qual deambularan diferents 
personatges que mostraran els secrets que guarda el museu des que era un 
hospital a l’Edat Mitjana fins a l’actualitat. Una visita espantosament divertida. 
Des dels 5 anys. Places limitades. Inscripcions en el telèfon 963 883 730.

Davantals vivencials
MARIA JOSE PLANELLS

VITRALL DEL MUVIM
05/03/2019
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Crònica parcial 
(1971-1987)

Enric Banyuls

Simplemente es 
profesionalidad. 
Historias de la Brigada 
Político Social de València

Lucas Marco

El cercle màgic. Assaigs 
sobre cultures, pobles i 
nacions (1973-2008)

Joan F. Mira

El Magnànim: setanta 
anys de cultura 
valenciana

Gustau Muñoz (ed.)



www.alfonselmagnanim.net

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

Els Debats 
del Magnànim





Trobades d’escoles en valencià
Abril  7 diumenge    Carlet
 7 diumenge    Massamagrell
 13 dissabte     Aldaia
 13 dissabte     Quartell
 14 diumenge  Barri Sant Josep (València)
 Organitza: Unitat de Normalització Lingüística





 
 
Museu de Prehistòria de València
Museu Valencià d’Etnologia
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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


