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2 de JuLiOL, dijous

etnomusic 2020
Concert Mara aranda. trobairitz
12:45 h. Lloc: pati. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

etnomusic 2020
Concert Korrontzi
20:15 h. Lloc: pati. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

4 de JuLiOL, dissabte
Visites. «en temps dels visigots al territori de València»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg el desconegut període dels visigots al 
territori de València. Coneix com era l’antiga ciutat dels segles VI i VII i els 
jaciments arqueològics del seu entorn a partir del patrimoni arqueològic 
que es presenta.

taller. «numismàtica visigòtica» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sabem que des del segle V hi ha una àmplia producció de monedes al 
territori peninsular, en les quals els visigots representaven els seus sím-
bols, figures i efígies de la seua cultura. Vols descobrir com eren aquestes 
monedes i fer-ne una tu mateix? En aquest taller aprendrem a omplir una 
fitxa numismàtica i fabricaràs la teua pròpia moneda.

5 de JuLiOL, diumenge
taller. «numismàtica visigòtica» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sabem que des del segle V hi ha una àmplia producció de monedes al 
territori peninsular, en les quals els visigots representaven els seus sím-
bols, figures i efígies de la seua cultura. Vols descobrir com eren aquestes 
monedes i fer-ne una tu mateix? En aquest taller aprendrem a omplir una 
fitxa numismàtica i fabricaràs la teua pròpia moneda.

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.



     
8 de JuLiOL, dimecres

etnomusic 2020. Concert Mayte Martín. Memento
20:15 h. Lloc: pati. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

11 de JuLiOL, dissabte
Visites. «en temps dels visigots al territori de València»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg el desconegut període dels visigots al 
territori de València. Coneix com era l’antiga ciutat dels segles VI i VII i els 
jaciments arqueològics del seu entorn a partir del patrimoni arqueològic 
que es presenta.

taller. «numismàtica visigòtica» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sabem que des del segle V hi ha una àmplia producció de monedes al ter-
ritori peninsular, en les quals els visigots representaven els seus símbols, 
figures i efígies de la seua cultura. Vols descobrir com eren aquestes mo-
nedes i fer-ne una tu mateix? En aquest taller aprendrem a omplir una fitxa 
numismàtica i fabricaràs la teua pròpia moneda.

12 de JuLiOL, diumenge
taller. «numismàtica visigòtica» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sabem que des del segle V hi ha una àmplia producció de monedes al ter-
ritori peninsular, en les quals els visigots representaven els seus símbols, 
figures i efígies de la seua cultura. Vols descobrir com eren aquestes mo-
nedes i fer-ne una tu mateix? En aquest taller aprendrem a omplir una fitxa 
numismàtica i fabricaràs la teua pròpia moneda.

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.

14 de JuLiOL, dimarts
Obertura exposició Permanent «no és fàcil ser valencià»
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

inau
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CiÓ



     
16 de JuLiOL, dijous

etnomusic 2020. Concert Xavi de Bétera. empremtes
12:45 h. Lloc: pati. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

etnomusic 2020. Concert Coetus
20:15 h. Lloc: pati. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

18 de JuLiOL, dissabte
Visites. «en temps dels visigots al territori de València»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg el desconegut període dels visigots al 
territori de València. Coneix com era l’antiga ciutat dels segles VI i VII i els 
jaciments arqueològics del seu entorn a partir del patrimoni arqueològic 
que es presenta.

taller. «numismàtica visigòtica» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sabem que des del segle V hi ha una àmplia producció de monedes al 
territori peninsular, en les quals els visigots representaven els seus sím-
bols, figures i efígies de la seua cultura. Vols descobrir com eren aquestes 
monedes i fer-ne una tu mateix? En aquest taller aprendrem a omplir una 
fitxa numismàtica i fabricaràs la teua pròpia moneda.

19 de JuLiOL, diumenge
taller. «numismàtica visigòtica» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sabem que des del segle V hi ha una àmplia producció de monedes al 
territori peninsular, en les quals els visigots representaven els seus sím-
bols, figures i efígies de la seua cultura. Vols descobrir com eren aquestes 
monedes i fer-ne una tu mateix? En aquest taller aprendrem a omplir una 
fitxa numismàtica i fabricaràs la teua pròpia moneda.

Circ. Bambalina i el circ 
Cía Recortable
11:30 h – Valencià. Lloc: pati
Bambalina per fi podrà mostrar el seu fantàstic «CIRC», encara que no és 
el circ de sempre. Ella portarà les artistes més increïbles d’aquest món 
tan fantasiós i imaginari, amb el seu filtre de pallassa, clar. Amb l’ajuda 
del públic gran i menut, convertirem aquest xou en un gran joc de màgia, 
acrobàcia, personatges frikis i animals feroços!



     
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.

23 de JuLiOL, dijous
etnomusic 2020. Concert Juan José robles. in-Quietud
20:15 h. Lloc: pati. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

25 de JuLiOL, dissabte
Visites. «en temps dels visigots al territori de València»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg el desconegut període dels visigots al 
territori de València. Coneix com era l’antiga ciutat dels segles VI i VII i els 
jaciments arqueològics del seu entorn a partir del patrimoni arqueològic 
que es presenta.

taller. «numismàtica visigòtica» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sabem que des del segle V hi ha una àmplia producció de monedes al ter-
ritori peninsular, en les quals els visigots representaven els seus símbols, 
figures i efígies de la seua cultura. Vols descobrir com eren aquestes mo-
nedes i fer-ne una tu mateix? En aquest taller aprendrem a omplir una fitxa 
numismàtica i fabricaràs la teua pròpia moneda.

26 de JuLiOL, diumenge
taller. «numismàtica visigòtica» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sabem que des del segle V hi ha una àmplia producció de monedes al ter-
ritori peninsular, en les quals els visigots representaven els seus símbols, 
figures i efígies de la seua cultura. Vols descobrir com eren aquestes mo-
nedes i fer-ne una tu mateix? En aquest taller aprendrem a omplir una fitxa 
numismàtica i fabricaràs la teua pròpia moneda.

Contacontes. Contant sota la pluja d’ulls
Susú Benitez
11:30 h – Valencià. Lloc: pati
Em vaig sentir més observat que mai, no hi havia cap artifici entre el públic i 
jo... Per primera vegada vaig sentir una fina, però intensa «pluja d’ulls» que 
banyava tots els meus ossos, els meus sentits.



     
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.

1 d’aGOst, dissabte
Visites. «en temps dels visigots al territori de València»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg el desconegut període dels visigots al 
territori de València. Coneix com era l’antiga ciutat dels segles VI i VII i els 
jaciments arqueològics del seu entorn a partir del patrimoni arqueològic 
que es presenta.

taller. 
«els visigots de Pla de nadal, finestres amb història» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
El jaciment visigòtic de Pla de Nadal se situa a Riba-roja de Túria, i allí ens 
trobem amb construccions àuliques i palatines de reis i nobles visigots. 
Entre la decoració escultòrica dels edificis que hi havia es troben veneres, 
frisos amb roleus, gelosies amb creu, etc. En aquest taller ens convertirem 
en escultors i reproduirem amb argila alguns d’aquests elements.

2 d’aGOst, diumenge
taller. 
«els visigots de Pla de nadal, finestres amb història» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
El jaciment visigòtic de Pla de Nadal se situa a Riba-roja de Túria, i allí ens 
trobem amb construccions àuliques i palatines de reis i nobles visigots. 
Entre la decoració escultòrica dels edificis que hi havia es troben veneres, 
frisos amb roleus, gelosies amb creu, etc. En aquest taller ens convertirem 
en escultors i reproduirem amb argila alguns d’aquests elements.

teatre infantil. Hansel & Gretel
La Tourné Teatro
11:30 h – Valencià. Lloc: pati
Hansel i Gretel són dos germans fills d’un llenyataire que, per no tindre prou 
diners, són abandonats al bosc. Els xiquets es troben una caseta de xocolate 
i dolços on viu una dona gran que els convida a passar. Els xiquets decidei-
xen quedar-se, però l’anciana resulta ser una bruixa. Què passarà amb els 
germans? Aconseguiran escapar de la malvada bruixa? Un espectacle amb 
grans valors per als xiquets de totes les edats com ara l’enginy, les falses 
aparences, la companyonia i el treball en equip.



     
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.

8 d’aGOst, dissabte
Visites. «en temps dels visigots al territori de València»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg el desconegut període dels visigots al 
territori de València. Coneix com era l’antiga ciutat dels segles VI i VII i els 
jaciments arqueològics del seu entorn a partir del patrimoni arqueològic 
que es presenta.

taller. 
«els visigots de Pla de nadal, finestres amb història» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
El jaciment visigòtic de Pla de Nadal se situa a Riba-roja de Túria, i allí ens 
trobem amb construccions àuliques i palatines de reis i nobles visigots. 
Entre la decoració escultòrica dels edificis que hi havia es troben veneres, 
frisos amb roleus, gelosies amb creu, etc. En aquest taller ens convertirem 
en escultors i reproduirem amb argila alguns d’aquests elements.

9 d’aGOst, diumenge
taller. 
«els visigots de Pla de nadal, finestres amb història» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
El jaciment visigòtic de Pla de Nadal se situa a Riba-roja de Túria, i allí ens 
trobem amb construccions àuliques i palatines de reis i nobles visigots. 
Entre la decoració escultòrica dels edificis que hi havia es troben veneres, 
frisos amb roleus, gelosies amb creu, etc. En aquest taller ens convertirem 
en escultors i reproduirem amb argila alguns d’aquests elements.

Circ. tornillo màgic clown
Associació Artistes Professionals
11:30 h – Valencià. Lloc: pati
És un pallasso senzill, divertit i juganer, encara que és una poc aspre i 
una mica burleta. I què té d’especial? Doncs que sap fer riure a menuts i 
grans, és graciós i grassonet, és un dels millors. Igual et fa màgia que et 
balla, que t’explica un acudit o puja a la bici més xicoteta que hi ha. Puja a 
l’escenari! Acomoda’t en la teua butaca que ja puja el teló...



     
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.

15 d’aGOst, dissabte
taller. 
«els visigots de Pla de nadal, finestres amb història» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
El jaciment visigòtic de Pla de Nadal se situa a Riba-roja de Túria, i allí ens 
trobem amb construccions àuliques i palatines de reis i nobles visigots. 
Entre la decoració escultòrica dels edificis que hi havia es troben veneres, 
frisos amb roleus, gelosies amb creu, etc. En aquest taller ens convertirem 
en escultors i reproduirem amb argila alguns d’aquests elements.

16 d’aGOst, diumenge
taller. 
«els visigots de Pla de nadal, finestres amb història» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
El jaciment visigòtic de Pla de Nadal se situa a Riba-roja de Túria, i allí ens 
trobem amb construccions àuliques i palatines de reis i nobles visigots. 
Entre la decoració escultòrica dels edificis que hi havia es troben veneres, 
frisos amb roleus, gelosies amb creu, etc. En aquest taller ens convertirem 
en escultors i reproduirem amb argila alguns d’aquests elements.

teatre infantil. Cyrano de Bergerac
Tramant Teatre
11:30 h – Valencià. Lloc: pati
Cyrano de Bergerac, una història de «nassos» contada per titelles on ens 
adonarem que els complexos són obstacles que només podem veure no-
saltres. Cyrano de Bergerac és un espadatxí del rei i un poeta molt engi-
nyós, que està enamorat de Roxana, però no s’atreveix a confessar el gran 
amor que li professa, perquè ell pensa que en la seua cara té un impedi-
ment físic, i és que Cyrano té un nas molt gran i creu que amb aquesta 
aparença no podrà enamorar-la...

22 d’aGOst, dissabte
Visites. «en temps dels visigots al territori de València»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 



     
Descobreix de la mà d’un arqueòleg el desconegut període dels visigots al 
territori de València. Coneix com era l’antiga ciutat dels segles VI i VII i els 
jaciments arqueològics del seu entorn a partir del patrimoni arqueològic 
que es presenta.

taller. 
«els visigots de Pla de nadal, finestres amb història» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
El jaciment visigòtic de Pla de Nadal se situa a Riba-roja de Túria, i allí ens 
trobem amb construccions àuliques i palatines de reis i nobles visigots. 
Entre la decoració escultòrica dels edificis que hi havia es troben veneres, 
frisos amb roleus, gelosies amb creu, etc. En aquest taller ens convertirem 
en escultors i reproduirem amb argila alguns d’aquests elements.

23 d’aGOst, diumenge
taller. 
«els visigots de Pla de nadal, finestres amb història» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
El jaciment visigòtic de Pla de Nadal se situa a Riba-roja de Túria, i allí ens 
trobem amb construccions àuliques i palatines de reis i nobles visigots. 
Entre la decoració escultòrica dels edificis que hi havia es troben veneres, 
frisos amb roleus, gelosies amb creu, etc. En aquest taller ens convertirem 
en escultors i reproduirem amb argila alguns d’aquests elements.

titelles. Cantatitelles
Altereven
11:30 h – Valencià. Lloc: pati
Canta, riu i disfruta amb les cançons de tota la vida que interpretaran els 
nostres benvolguts amics de drap, les marionetes cantadores. A través 
d’un conte fantàstic ple de sorpreses, aconseguiran que tots els especta-
dors menuts aprenguen noves melodies i tinguen per suposat uns nous i 
simpàtics amics.

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.



     
29 d’aGOst, dissabte

Visites. «en temps dels visigots al territori de València»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg el desconegut període dels visigots al 
territori de València. Coneix com era l’antiga ciutat dels segles VI i VII i els 
jaciments arqueològics del seu entorn a partir del patrimoni arqueològic 
que es presenta.

taller. 
«els visigots de Pla de nadal, finestres amb història» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
El jaciment visigòtic de Pla de Nadal se situa a Riba-roja de Túria, i allí ens 
trobem amb construccions àuliques i palatines de reis i nobles visigots. 
Entre la decoració escultòrica dels edificis que hi havia es troben veneres, 
frisos amb roleus, gelosies amb creu, etc. En aquest taller ens convertirem 
en escultors i reproduirem amb argila alguns d’aquests elements.

30 d’aGOst, diumenge
taller. 
«els visigots de Pla de nadal, finestres amb història» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
El jaciment visigòtic de Pla de Nadal se situa a Riba-roja de Túria, i allí ens 
trobem amb construccions àuliques i palatines de reis i nobles visigots. 
Entre la decoració escultòrica dels edificis que hi havia es troben veneres, 
frisos amb roleus, gelosies amb creu, etc. En aquest taller ens convertirem 
en escultors i reproduirem amb argila alguns d’aquests elements.

recital de poesia. un cant a la terra
Melodemodomies
11:30 h – Valencià. Lloc: pati
«Un cant a la terra» és un espectacle poeticomusical, basat en poemes 
de Vicent Andrés Estellés. Amb música original de Miquel Pérez Perelló. 
Rapsode Tomàs Llopis.

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.



CENTRE MUSEíSTIC LA BENEfICèNCIA. 
C/ CORONA, 36 · 46003 VALèNCIA · TfN. INfORMACIÓ: 963 883 565

ESPECTACLE fAMILILAR A LA BENE
DIUMENGES A LES 11:30h. AfORAMENT LIMITAT

TeaTre
benea

La

19 de JuLiOL
Circ. Bambalina i el circ, per Cía Recortable

26 de JuLiOL
Contacontes. Contant sota la pluja d’ulls, 
per Susú Benitez

2 de aGOst
teatre infantil. Hansel & Gretel, per La Tourné Teatro

9 de aGOst
teatre infantil. tornillo màgic clown, per Associació Artistes 
Professionals

16 de aGOst
teatre infantil. Cyrano de Bergerac, per Tramant Teatre

23 de aGOst
titelles. Cantatitelles, per Altereven

30 de aGOst
recital de poesia. un cant a la terra, per Melodemodomies
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MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA
C/ Corona, 36 - 46003 València. Tfn. informació: 963 883 565
Visites concertades: 963 883 579
Dimarts a diumenge de 10 a 20 h. Entrada gratuïta caps de setmana i festius
www.museuprehistoriavalencia.es. Segueix-nos en:

SaLeS 
PerManenTS
MUSeU De 
PreHISTÒrIa 
De VaLÈnCIa



Indumentaria tradicional 
de Alcublas

Museu Valencià d’Etnologia
Març - juny 2020

LA
TRADICIÓN 
DESVELADA

No és fàcil

Sales permanents
JULIOL2020

ser valenciana
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Indumentaria tradicional 
de Alcublas

Museu Valencià d’Etnologia
Març - juny 2020

LA
TRADICIÓN 
DESVELADA



VISITa eLS jaCIMenTS arqUeoLÒgICS
LA BASTIDA DE LES ALCUSSES (MOIXENT)
Horari del jaciment de 15 de juny a 15 de setembre: de dimarts a diumenge, de 
10:00 a 14:00, i de dimarts a dissabte, de 18:00 a 20:00. Horari de visites comenta-
des gratuïtes prèvia concertació: de dimecres a diumenge, de 10:30 a 14:00. Con-
certació i informació en: 687 836 717 i 687 836 545 / labastida@moixent.es

VISITA AL JACIMENT DE COVA DEL BOLOMOR (TAVERNES DE LA VALLDIGNA)
Visites guiades organitzades per l’Ajuntament. Més informació en: 962 885 264 i 
645 977 022 / visitas@bolomor.com

KELIN (CAUDETE DE LAS FUENTES)
Horari del jaciment en juliol i agost: de dimecres a divendres, de 18:00 a 21:00; dis-
sabte i diumenge, de 9:00 a 11:00 i de 18:00 a 21:00. Visites gratuïtes prèvia concer-
tació. Concertació i informació en: conocekelin@gmail.com o al telèfon 962 319 002 
(de dilluns a divendres)

PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
Visites comentades gratuïtes prèvia concertació de juliol a setembre: de dimecres 
a diumenge, de 9:00 a 13:00. Concertació i informació en: 672 794 404 / puntal.
llops@olocau.es

Més informació al Museu de Prehistòria de València. Carrer Corona, 36 – Telèfon 
963 883 565 / sip@dival.es · www.museuprehistoriavalencia.es o seguint-nos en 
Facebook, Twitter o Instagram · El Museu disposa d’un protocol de prevenció sobre 
la COVID-19. Per favor informa-te’n abans de fer la visita.

DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

«LES DONES EN LA PREHISTÒRIA»

Ajuntament de l’Olleria. De març a setembre de 2020.
iTiNeRàNCieS



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

DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

«LES DONES EN LA PREHISTÒRIA»

Ajuntament de l’Olleria. De març a setembre de 2020.



2 de JuLiOL, dijous
Les històries mitològiques del cel
19:00h. Lloc: Activitat en línia #MuVIMonTU www.muvim.es i @MuVIM
Coneixerem en aquest taller els mites i les llegendes sobre el cel fins 
al dia de hui. Com van arribar a delimitar-se les constel·lacions i les 
històries sobre les estrelles de l’Hemisferi Nord. Quines històries i de 
quines cultures han prevalgut en l’actualitat. Coneixerem les estrelles més 
brillants del cel en cada època de l’any, a quina constel·lació pertanyen i 
que història comporta. Públic infantil.

5 de JuLiOL, diumenge
Heroïnes del MuViM. Capítol 14: Hedy Lamarr
18:00h. Lloc: Activitat en línia #MuVIMonTU www.muvim.es i @MuVIM
Catalogada com «la dona més bella de la història del cinema», va rebutjar 
ser protagonista a «Casablanca» per a obrir un ventall infinit en el món 
tecnològic amb el seu cap prodigiós, que li va permetre desenvolupar la 
teoria de l’espectre eixamplat, el precursor del wifi. Públic infantil.

8 de JuLiOL, dimecres
Conéixer el MuViM. Capítol 9: alfons roig i la Generació 
del 27 
12:00h. Lloc: Activitat en línia #MuVIMonTU www.muvim.es i @MuVIM
D’Alfons Roig coneixem el seu paper com introductor de l’art contemporani 
a València, però la seua influència renovadora en el panorama cultural del 
moment va més enllà d’allò plàstic. Coneixerem més de la seua vida amb 
#MuVIMonTU.

12 de JuLiOL, diumenge
Heroïnes del MuViM. Capítol 15: Clara Campoamor
18:00h. Lloc: Activitat en línia #MuVIMonTU www.muvim.es i @MuVIM
Clara Campoamor: una vida de lluita pels drets de la dona. La Segona 
República Espanyola va suposar el major intent reformista en la història 
d’Espanya fins a aquell moment. Entre les propostes progressistes es 
trobava la d’estendre el dret de vot a les dones, una reivindicació liderada 
per l’advocada Clara Campoamor, que coneixerem més amb #MuVIMonTU. 
Públic infantil.



14 de JuLiOL, dimarts
els mapes de la terra
19:00h. Lloc: Activitat en línia #MuVIMonTU www.muvim.es i @MuVIM
Des dels primers mapes realitzats pels mariners i les medicions de 
Mechan i Humboldt. La medició de les muntanyes i el relleu costaner. Amb 
l’orientació marina mitjançant les estrelles i els meridians i paral·lels, el 
perquè del Meridià de Greenwich, fins a l’actualitat, els mapes aeris i els 
GPS. Públic infantil.

15 de JuLiOL, dimecres
Herois del MuViM. Capítol 9: Cartes il·lustrades
12:00h. Lloc: Activitat en línia #MuVIMonTU www.muvim.es i @MuVIM
Generalment, les cartes expressen una necessitat, la reunificació familiar o 
dels estats d’ànim i opinió sobre la vida. Torn en aquest capítol 9 d’«Herois 
del MuVIM» per a dedicar un poc d’atenció a les que s’envien en el segle 
XVIII. 

16 de JuLiOL, dijous
inauguració «L’alegria de pintar»
20:00 h Lloc: sala alfons roig 
Olga Sinclair va començar la seua carrera artística des de molt jove sota 
la tutela del seu pare el mestre Alfredo Sinclair. Va estudiar Belles Arts a 
Madrid i va continuar la seua formació a Amsterdam aprenent de les obres 
dels grans mestres holandesos del segle XVIII. Amb més de 50 exposicions 
individuals i 200 col·lectives, realitzades a diverses ciutats d’Àsia, Europa 
i Amèrica. L’artista plàstica i escultora panamenya arriba ara al MuVIM 
amb una col·lecció de pintures que mostren la seua evolució cronològica. 
Aforament limitat. Amb invitació

19 de JuLiOL, diumenge
Heroïnes del MuViM. Capítol 16: Chimamanda ngozi 
adichie
18:00h. Lloc: Activitat en línia #MuVIMonTU www.muvim.es i @MuVIM
El referent més puixant de la lluita contra la discriminació sexual arriba a 
«Heroïnes del MuVIM» un diumenge més. El seu lema «Tots hauríem de 
ser feministes» ha inspirat celebritats com Beyoncé, i va acabar imprés en 
samarretes de Dior, però si per alguna cosa destaca la seua extensa obra 
és per manifestar la necessitat d’usar referents africans. Públic infantil.
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22 de JuLiOL, dimecres
Conéixer el MuViM. Capítol 10: Big Bang Dones
12:00h. Lloc: Activitat en línia #MuVIMonTU www.muvim.es i @MuVIM
Capítol per a recordar les dos edicions celebrades d’un cicle de cinema 
i debat que reflexiona sobre la imatge de la dona en les societats del 
segle XXI i l’emergència d’un nou horitzó de possibilitats per a la seua 
transformació.

23 de JuLiOL, dijous
inauguració. «València, seda i foc. 50 anys de francis 
Montesinos»
20:00 h. Lloc: Sala Alfons Roig
Francis Montesinos ha contribuït de manera notable a formular una 
proposta identitària valenciana des de la modernitat més radical, amb una 
càrrega emocional molt recognoscible en els motius iconogràfics de les 
seues col·leccions. L’exposició és també un homenatge a les persones, 
institucions i empreses que han contribuït durant els darrers cinquanta 
anys a crear una lovemark sempre associada als valors de la llibertat i 
l’alegria. Aforament limitat. Amb invitació.

26 de JuLiOL, diumenge
Heroïnes del MuViM. Capítol 17: Lucrècia Borja
18:00h. Lloc: Activitat en línia #MuVIMonTU www.muvim.es i @MuVIM
En aquest últim capítol coneixerem millor a Lucrècia Borja. Noble i 
mecenes italiana a la qual la tradició li atribueix tota classe de crims i vicis, 
fins al punt d’haver sigut erigida en prototip de maldat. Últim membre 
influent de la poderosa estirp dels Borja, en la seua cort de Ferrara va 
afavorir el mecenatge d’escriptors i artistes i va acollir els seus familiars 
després de la caiguda del seu pare. Públic infantil.

28 de JuLiOL, dimarts
artefactes científics d’orientació
19:00h. Lloc: Activitat en línia #MuVIMonTU www.muvim.es i @MuVIM
Des de la Modernitat fins a hui i perquè serveixen, qui els va inventar i 
com s’utilitzaven. Parlarem del quadrant, el sextant, l’astrolabi, l’esfera 
armil·lar, els rellotges de Sol i el nocturlabi. A més, construirem un 
dominó amb huit objectes antics d’orientació. Públic infantil.
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29 de JuLiOL, dimecres
Herois del MuViM. Capítol 10: La lluita pels drets de la 
dona
12:00h. Lloc: Activitat en línia #MuVIMonTU www.muvim.es i @MuVIM
És en el segle XVIII, segle de la controvèrsia i de la raó, quan la polèmica 
sobre igualtat i diferència entre els sexes es planteja amb un discurs crític, 
a través de la filosofia de la Il·lustració amb literatura de caràcter liberal a 
favor de la dona. No obstant això, el buit i aparent oblit de la relegada figura 
de la dona dins de l’estat liberal perdurarà fins al segle XX

5 d’aGOst, dimecres
Conéixer el MuViM. Capítol 11: Còmic i tebeos en el 
MuViM
12:00h. Lloc: Activitat en línia #MuVIMonTU www.muvim.es i @MuVIM
El còmic —o la historieta— és una expressió artística tan important que els 
experts no han sabut posar-se d’acord a l’hora de fixar un origen concret, 
potser provinguen dels romanços de cec. El que sembla clar és l’objectiu 
que l’audiència, mig o completament analfabeta, com ens els capitells 
medievals, entenguera millor la sàtira o el drama. El considerat per alguns 
com a «nové art» i el record de les dues exposicions celebrades al MuVIM, 
protagonitzen aquest capítol 11.

7 d’aGOst, divendres
L’aventura del pensament. La lluita pels drets de les 
dones
19:00h. Lloc: Activitat en línia #MuVIMonTU www.muvim.es i @MuVIM
El feminisme és un moviment social, polític i filosòfic, l’objectiu del 
qual consisteix a aconseguir la igualtat de drets entre homes i dones. 
Aquest moviment va sorgir en el segle XVIII, moment en el qual les idees 
il·lustrades sobre la igualtat entre tots els éssers humans van calar en les 
ments d’algunes dones, les quals van començar a reivindicar els seus drets. 
Coneixerem més d’aquest moviment amb #MuVIMonTU. Públic adult.

11 d’aGOst, dimarts
els cometes
19:00h. Lloc: Activitat en línia #MuVIMonTU www.muvim.es i @MuVIM
La importància dels cometes al llarg de la història des que es van 
començar a observar amb els telescopis. Parlarem dels seus descobridors, 



com es descobreixen i el perquè dels seus noms, però també de la seua 
composició i d’on procedeixen. Les pluges d’estrelles seran protagonistes 
de les properes nits, de manera que coneixerem què són aquestes pluges 
d’estrelles i que tenen a veure amb els cometes. Públic infantil.

12 d’aGOst, dimecres
Herois del MuViM. Capítol 11: Herois i mites
12:00h. Lloc: Activitat en línia #MuVIMonTU www.muvim.es i @MuVIM
Molts dels aspectes de la vida moderna li deuen la seua existència a un 
sol període històric: la Il·lustració del segle XVIII. «Herois del MuVIM» reviu 
en aquest capítol 11 alguns dels personatges claus d’aquest període com 
Newton, Darwin, Voltaire, Diderot, Condorcet, Federico el Gran i Thomas 
Jefferson, i repassa les idees que van modelar el món en el qual vivim. 

16 d’aGOst, diumenge
L’aventura del pensament. Herois i heroïnes
19:00h. Lloc: Activitat en línia #MuVIMonTU www.muvim.es i @MuVIM
Si partim d’una concepció de la literatura com una cosa vinculada a 
l’evolució i transformacions de la societat o, almenys, com un mitjà 
sensible als canvis que s’hi produeixen, no deixa de ser significatiu el canvi 
radical que es percep entre els últims anys del segle XVIII i mediats del 
segle XIX. Aquest període reflecteix un canvi de mentalitat que és possible 
reconéixer a través de la figura de l’heroi. Públic infantil.

19 d’aGOst, dimecres
Conéixer el MuViM. Capítol 12: segrelles. el laberint de 
la fantasia
12:00h. Lloc: Activitat en línia #MuVIMonTU www.muvim.es i @MuVIM
Capítol per a recordar «El laberint de la fantasia», un passatge per l’obra 
de l’artista valencià José Segrelles, que va mostrar al MuVIM més de 260 
originals i 300 exemplars de revistes en els quals va publicar els seus 
treballs i que conformen la millor descripció possible de l’artista valencià 
més conegut a tot el món després de Sorolla. 



21 d’aGOst, divendres
L’aventura del pensament. Lucrècia Borja: mite i realitat
19:00h. Lloc: Activitat en línia #MuVIMonTU www.muvim.es i @MuVIM
Noble i mecenes italiana a la qual la tradició li atribueix tota classe de 
crims i vicis, fins al punt d’haver sigut erigida en prototip de maldat. 
Últim membre influent de la poderosa estirp dels Borja; en la seua cort 
de Ferrara va afavorir el mecenatge d’escriptors i artistes i va acollir els 
seus familiars després de la caiguda del seu pare. Coneixerem al voltant 
d’aquesta figura amb #MuVIMonTU. Públic adult.

23 d’aGOst, diumenge
L’aventura del pensament. Xiquets i xiquetes prodigi
19:00h. Lloc: Activitat en línia #MuVIMonTU www.muvim.es i @MuVIM
Matemàtiques, els escacs, les arts visuals i la música... Un xiquet prodigi 
és definit en la literatura especialitzada com una persona que abans dels 
deu anys ja domina un o més camps científics o artístics a igual o major 
nivell que un adult expert. Coneixerem més sobre alguns d’ells amb 
#MuVIMonTU. Públic infantil.

26 d’aGOst, dimecres
Herois del MuViM. Capítol 12: Històries de terror
12:00h. Lloc: Activitat en línia #MuVIMonTU www.muvim.es i @MuVIM
Bruixes, vampirs, homes llops i fantasmes... el gènere del terror té orígens 
antics amb arrels en el folklore i les tradicions religioses, i se centra en 
la mort, la vida futura, el mal, el dimoni i el principi de l’encarnació en la 
persona, i hui aprendrem més. 

30 d’aGOst, diumenge
L’aventura del pensament. Literatura fantàstica
19:00h. Lloc: Activitat en línia #MuVIMonTU www.muvim.es i @MuVIM
La literatura fantàstica, tal com la coneixem hui, té els seus fonaments 
a finals del segle XVIII i començaments del XIX, amb la irrupció del 
Romanticisme, els seus fets extraordinaris, ambients inquietants i 
criatures sobrenaturals. Així, el gènere fantàstic planteja escenaris 
imaginaris i situacions prodigioses protagonitzades per personatges 
heroics, sovint amb poders especials, i la presència d’allò màgic i 
llegendari. Ens acostarem més enllà amb #MuVIMonTU. Públic infantil.
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M e s u r e s  D e  s e G u r e t a t  i  H i G i e n e

Visita adaptada a la situació sanitària pel virus SARS-COV-2

INSTRUCCIONS

La visita està adaptada per a garantir el compliment de les mesures 

de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries.

Per la teua seguretat, per la de la resta del públic visitant i la de 

l’equip dels Museus, segueix aquestes instruccions:

• No accedisques al centre si tens símptomes (febre, tos o dificultat 

per a respirar).

• És obligatori l’ús de mascaretes en tot el recinte del Museu.

• L’accés s’efectua de manera individual o familiar (unitat familiar o 

de convivència). Queda prohibida l’entrada de grups.

• Guarda la distància social d’1,5 metres amb els altres visitants i 

amb el personal del Museu.

• Segueix en tot moment les indicacions del personal del Museu i 

compleix amb les normes d’espera per a l’accés.

• Respecta l’aforament reduït de les sales.

• Segueix l’itinerari unidireccional i senyalitzat per a la visita. No es 

pot retrocedir en el recorregut, així que pren-te el teu temps.

• Abans d’accedir al Museu utilitza el gel hidroalcohòlic disponible 

en l’accés d’entrada per a la higiene de les teues mans.

• Evita el contacte amb les superfícies comunes i amb els elements 

expositius de les sales.

• Acompanya els xiquets mentre estiguen a les sales i explica’ls 

aquestes indicacions de manera senzilla perquè puguen gaudir de 

l’experiència de visitar el Museu.

• El servei de consigna no està disponible i no es permet l’entrada 

amb maletes o equipament similar.



 
 
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
D.L.: V-2906-2019


