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1 d’aBriL dissabte

Visites guiades. «el sexe a l’època romana»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg un conjunt de peces, pintures i textos que 
donen a conèixer l’univers sexual de l’antiga Roma. Dirigit a un públic adult. 

taller. «Pintaflora» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Vine a conéixer més sobre els ibers i com seria el seu entorn vegetal a través 
de les representacions realitzades en els seus recipients ceràmics. 

2 d’aBriL diumenge
Biblioteca infantil 
«Llibres per a jugar, llibres per a aprendre»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h «De lectura obligada»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
Aquest semestre gaudirem de la prehistòria i l’arqueologia a través de dife-
rents tipus de llibres que conformen la nostra col·lecció. 

taller. «Pintaflora» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Vine a conéixer més sobre els ibers i com seria el seu entorn vegetal a través 
de les representacions realitzades en els seus recipients ceràmics. 

Circ. alerta roge
11:30 h – Castellà. Lloc: pati. La Farigola Produccions
Espectacle d’humor i circ per a tota la família. Aquest carismàtic perso-
natge artista polipatètic i faedor de gestes atzaroses es desviurà per sor-
prendre... 

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 i 12:45 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les 
sales permanents i les exposicions temporals.

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

tallers didàctics. «Del cap als peus» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
El taller fomentar el coneixement de les indumentàries tradicionals i regionals 
valencianes, les peces, la seua col·locació i els guarniments.



     

5 d’aBriL dimecres
«Jornades per a l’estudi de la Música Popular»
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
09:00 – 18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim
Museu Valencià d’Etnologia, la Universitat de València i el Conservatori Su-
perior de Música de València Joaquim Rodrigo. 

6 d’aBriL dijous
indumentària i identitat 
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Demostració pràctica de confecció d’indumentària tradicional impartida per 
Cànem (escola d’indumentària tradicional), Xavier Rausell i Maria José Ca-
nyada.

8 d’aBriL dissabte
Visites guiades. «el sexe a l’època romana»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg un conjunt de peces, pintures i textos que 
donen a conèixer l’univers sexual de l’antiga Roma. Dirigit a un públic adult. 

taller. «Pintaflora» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Vine a conéixer més sobre els ibers i com seria el seu entorn vegetal a través 
de les representacions realitzades en els seus recipients ceràmics. 

Concert Coral Veles e Vents de Gandia
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

9 d’aBriL diumenge
Biblioteca infantil 
«Llibres per a jugar, llibres per a prendre»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h «Molts llibres, un punt en comú»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
Aquest semestre gaudirem de la prehistòria i l’arqueologia a través de dife-
rents tipus de llibres que conformen la nostra col·lecció. 

taller. «Pintaflora» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Vine a conéixer més sobre els ibers i com seria el seu entorn vegetal a través 
de les representacions realitzades en els seus recipients ceràmics. 



     
teatre infantil. aventura en la biblioteca
11:30 h – Valencià. Lloc: pati. Actuando Entucole
A Rosi li encanta llegir i li fa molta il·lusió l’excursió del col·legi a la biblioteca, 
en canvi Pau no ho té tan clar: ell prefereix jugar amb els seus videojocs.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 i 12:45 h Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les 
sales permanents i les exposicions temporals.

Visites a la carta. «societats prehistòriques»
12:00 h. Visita guiada. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del Paleolític fins a l’Edat del Bronze i amb elles desco-
brireu algunes curiositats de les col·leccions del Museu.

tallers didàctics. «Del cap als peus» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
El taller fomentar el coneixement de les indumentàries tradicionals i regionals 
valencianes, les peces, la seua col·locació i els guarniments.

16 d’aBriL diumenge
Màgia. Màgia Blanquinegra
11:30 h – Castellà. Lloc: pati. Magicmazo
Imaginamagia és un espectacle per a tot tipus de públics, enfocat a xiquets 
que són els protagonistes, participant junt amb el mag.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
11:30 i 12:45 h
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les 
sales permanents i les exposicions temporals.

tallers didàctics. «taller de milotxes» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
La Pasqua és un moment de l’any molt especial. Un dels jocs més populars 
és fer volar la milotxa. ¿Vols construir-te’n una per a jugar? T’hi esperem. 

19 d’aBriL dimecres
taula redona «Construint la identitat. La roba dels valen-
cians».
Cicle Inventant la tradició. Indumentària i identitat 
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim
Impartida per Oreto Trescoll, Arabella Muñoz  i Xavier Rausell.



     

23 d’aBriL diumenge
Contacontes. Contes d’ací i d’allà
11:30 h – Valencià. Lloc: pati. Jara Sanchis
D’ací a la Xina, d’Àfrica a l’Argentina, trobar una calor especial en el fred Polo 
esquimal. Les històries s’expliquen i s’escolten des de fa molt de temps...

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 i 12:45 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les 
sales permanents i les exposicions temporals.

tallers didàctics. «taller de milotxes» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
La Pasqua és un moment de l’any molt especial. Un dels jocs més populars 
és fer volar la milotxa. ¿Vols construir-te’n una per a jugar? T’hi esperem. 

26 d’aBriL dimecres
iV Congrés de la sociedad de estudios de la Cerámica 
antigua en Hispania (secah)
Organitza: Museu de Prehistòria de València
10:00 -17:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim.
Congrés «Opera Fictiles. Estudios transversales sobre cerámicas antiguas de 
la península ibérica», a València, del 26 al 29 d’abril del 2017. Prèvia inscripció.

Conferència «Vida sexual dels emperadors a través dels 
autors clàssics»
Organitza: Museu de Prehistòria de València
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim.
A càrrec de Marc Mayer, catedràtic de la Univ. de Barcelona, filòleg i epigrafista. 
Activitat complementària a l’exposició temporal «El sexe a l’època romana». 

27 d’aBriL dijous
Presentació del llibre «els riuraus. elaboració de la 
pansa» de Carles fuster Montagud
Cicle «En veu alta la Biblioteca»
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

Concert. Kilema (Madagascar) 
Festival Etnomusic 2017
20:15 h. Lloc: pati. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia



     
28 d’aBriL divendres

trobada de folklore. Música i balls valencians
Concert coral.
Nou Cor EOI Valencia, Resonare Fibris i Coral Fuente de San Luís
19:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

29 d’aBriL dissabte
Visites guiades. «el sexe a l’època romana»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg un conjunt de peces, pintures i textos que 
donen a conèixer l’univers sexual de l’antiga Roma. Dirigit a un públic adult. 

taller. «Pintaflora» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Vine a conéixer més sobre els ibers i com seria el seu entorn vegetal a través 
de les representacions realitzades en els seus recipients ceràmics. 

trobada de folklore. Música i balls valencians
18:00 h. Lloc: patis. Taller de danses

30 d’aBriL diumenge
Biblioteca infantil 
«Llibres per a jugar, llibres per a aprendre»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h «Canvia, tot canvia»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
Aquest semestre gaudirem de la prehistòria i l’arqueologia a través de dife-
rents tipus de llibres que conformen la nostra col·lecció. 

taller. «Pintaflora» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Vine a conéixer més sobre els ibers i com seria el seu entorn vegetal a través 
de les representacions realitzades en els seus recipients ceràmics. 

trobada de folklore. Música i balls valencians
Música folk valenciana. La Glüps Band
11:30 h. Lloc: pati. Produccions Scura
Un grup de músics amb formació clàssica de rock-and-roll, interpretaran 
cançons de sempre arreglades a la manera actual. La Glüps Band vol ser un 
element diferenciador dins del panorama musical infantil. 

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
11:30 i 12:45 h



     
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les 
sales permanents i les exposicions temporals.

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

tallers didàctics. «taller de milotxes» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
La Pasqua és un moment de l’any molt especial. Un dels jocs més populars 
és fer volar la milotxa. ¿Vols construir-te’n una per a jugar? T’hi esperem. 

Concert.  Coral Harmonia Polifónica de Valencia.
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim 

4 de MaiG dijous
Concert. Benito Cabrera (Canàries)
Festival Etnomusic 2017
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
20:15 h. Lloc: pati 

6 de MaiG dissabte
Visites a la carta. «Mon 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. «fes-te la teua moneda» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Utilitzant els mètodes de la numismàtica, aprendrem a descriure la primera 
moneda que es va fer a la seca de la Valentia romana, i ens farem una repro-
ducció d’un dracma de Sagunt.

Concert. Conservatori superior de Música de València
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

7 de MaiG diumenge
Biblioteca infantil 
«Llibres per a jugar, llibres per a aprendre»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h «Un llibre és més que un llibre»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 



     
Aquest semestre gaudirem de la prehistòria i l’arqueologia a través de dife-
rents tipus de llibres que conformen la nostra col·lecció. 

taller. «fes-te la teua moneda» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Utilitzant els mètodes de la numismàtica, aprendrem a descriure la primera 
moneda que es va fer a la seca de la Valentia romana, i ens farem una repro-
ducció d’un dracma de Sagunt.

titelles. el baül dels contes
11:30 h – Castellà. Lloc: pati. Chanchán teatro
¿Quines sorpreses ens portarà aquesta vegada el baül dels contes? D’aquest 
baül tan especial ixen contes, titelles i cançons en què els xiquets i les xique-
tes participen, donant lloc així a un espectacle fresc i pròxim.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 i 12:45 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les 
sales permanents i les exposicions temporals.

Visites a la carta. «Mon romà»
12:00 h. Visita guiada. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del món romà i amb elles descobrireu algunes 
curiositats de les col·leccions del Museu.

tallers didàctics. «Jocs tradicionals» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Els nostres majors no disposaven dels joguets que tenim hui, però no per 
això deixaven de jugar i passar-ho bé. 

Concert coral. Cor de cambra de l’eliana.
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

10 de MaiG dimecres
Joan Pellicer. La saviesa de les nostres plantes 
20:00 h. Lloc: sala II. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

11 de MaiG dijous
Concert Davide salvado (Galícia)
Festival Etnomusic 2017
20:15 h. Lloc: pati. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

inau
Gura
CiÓ



     
13 de MaiG dissabte

Visites a la carta. «Història dels diners»
11:00 h. Visita guiada. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces de la col·lecció numismàtica del Museu i amb elles 
descobrireu algunes curiositats d’aquests diners.

taller. «fes-te la teua moneda» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Utilitzant els mètodes de la numismàtica, aprendrem a descriure la primera 
moneda que es va fer a la seca de la Valentia romana, i ens farem una repro-
ducció d’un dracma de Sagunt.

Homenatge de Cant d’estil a Carmen de Castellar 
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim.
En col·laboració amb l’Associació d’Estudis del Cant Valencià (AECV).

14 de MaiG diumenge
Biblioteca infantil 
«Llibres per a jugar, llibres per a aprendre»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h «Pregunta, els llibres responen»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
Aquest semestre gaudirem de la prehistòria i l’arqueologia a través de dife-
rents tipus de llibres que conformen la nostra col·lecció. 

taller. «fes-te la teua moneda» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Utilitzant els mètodes de la numismàtica, aprendrem a descriure la primera 
moneda que es va fer a la seca de la Valentia romana, i ens farem una repro-
ducció d’un dracma de Sagunt.

Percussió. toca’m un conte
11:30 h, Lloc: pati. Maspercussion
Conte musical que explica la història de quatre alienígenes percussionistes 
del planeta del Somni, on sempre estan dormits i no existeixen els contes ni 
les músiques divertides.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 i 12:45 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les 
sales permanents i les exposicions temporals.

Visites a la carta. «Història dels diners»
12:00 h. Visita guiada. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 



     
Triareu quatre peces de la col·lecció numismàtica del Museu i amb elles 
descobrireu algunes curiositats d’aquests diners.

tallers didàctics. «Jocs tradicionals» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Els nostres majors no disposaven dels joguets que tenim hui, però no per 
això deixaven de jugar i passar-ho bé. 

16 de MaiG dimarts
teatre. festival Diez sentidos. Por Mayores
19:00 h, Lloc: pati
Representació teatral de la Companyia Caterva Teatre.

17 de MaiG dimecres
teatre. festival Diez sentidos. Por Mayores
19:00 h, Lloc: pati
Representació teatral de la Companyia Caterva Teatre.

«L’arquitectura talaiòtica. La prehistòria de Menorca»
20:00 h. Lloc: sala I del Museu de Prehistòria de València
Exposició que presenta la monumentalitat del patrimoni prehistòric menor-
quí mitjançant un discurs conformat per dos eixos paral·lels: l’arquitectura 
per la vida i l’arquitectura per la mort.

18 de MaiG dijous
Dia internaCiOnaL DeLs Museus
«Museus i històries controvertides: dir allò indicible en 
museus»
10:00 – 19:00 h. Lloc: Museu de Prehistòria de València
Visites guiades i tallers per a celebrar el Dia Internacional dels Museus.

Concert. festival Diez sentidos. Por Mayores
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim. Raúl Thais

Concert. ramiro naka (Guinea Bissau)
Festival Etnomusic 2017
20:15 h. Lloc: pati. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

19 de MaiG divendres
Dansa. festival Diez sentidos. Por Mayores
19:00 h, Lloc: sala Alfons el Magnànim
Espectacle de dansa a càrrec dels grups Poliana Lima i Howool Baek.

inau
Gura
CiÓ



     
20 de MaiG dissabte

Visites guiades. «L’arquitectura talaiòtica. La prehistòria 
de Menorca»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Amb l’ajuda d’un arqueòleg, descobrirem com eren l’arquitectura i els ob-
jectes de les cultures que ocuparen el territori balear entre final del tercer 
mil·lenni i el canvi d’era, des dels dòlmens fins als talaiots.

taller. «fes-te la teua moneda» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Utilitzant els mètodes de la numismàtica, aprendrem a descriure la primera 
moneda que es va fer a la seca de la Valentia romana, i ens farem una repro-
ducció d’un dracma de Sagunt.

Concert de piano
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim. David Lao

nit eurOPea DeLs Museus
22:00 – 1:00 h. Lloc: Museu de Prehistòria de València
Visites dramatitzades, tallers i animacions.  

21 de MaiG diumenge
Biblioteca infantil 
«Llibres per a jugar, llibres per a aprendre»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h «Il·lustrar per a contar»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
Aquest semestre gaudirem de la prehistòria i l’arqueologia a través de dife-
rents tipus de llibres que conformen la nostra col·lecció. 

taller. «fes-te la teua moneda» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Utilitzant els mètodes de la numismàtica, aprendrem a descriure la primera 
moneda que es va fer a la seca de la Valentia romana, i ens farem una repro-
ducció d’un dracma de Sagunt.

teatre infantil. titellet
11:30 h – Valencià. Lloc: pati. Artics
Titelleta i Titellet tenen un amiguet, el cofret Treballet Bon Treballet, que els 
lleva la set, la fam i el fred...

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 i 12:45 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les 
sales permanents i les exposicions temporals.



     
Visites a la carta. «societats prehistòriques»
12:00 h. Visita guiada. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces des del Paleolític fins a l’Edat del Bronze i amb elles 
descobrireu algunes curiositats de les col·leccions del Museu.

tallers didàctics. «Jocs tradicionals» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Els nostres majors no disposaven dels joguets que tenim hui, però no per 
això deixaven de jugar i passar-ho bé. 

Concert. Coral universitària sènior
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

25 de MaiG dijous
Concert efren López Quartet (València)
Festival Etnomusic 2017
20:15 h. Lloc: pati. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

27 de MaiG dissabte
Visites guiades. «L’arquitectura talaiòtica. La prehistòria 
de Menorca»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Amb l’ajuda d’un arqueòleg, descobrirem com eren l’arquitectura i els ob-
jectes de les cultures que ocuparen el territori balear entre final del tercer 
mil·lenni i el canvi d’era, des dels dòlmens fins als talaiots.

taller. «fes-te la teua moneda» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Utilitzant els mètodes de la numismàtica, aprendrem a descriure la primera 
moneda que es va fer a la seca de la Valentia romana, i ens farem una repro-
ducció d’un dracma de Sagunt.

Concert. Orfeó Manuel Palau de València.
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

 

28 de MaiG diumenge
Biblioteca infantil 
«Llibres per a jugar, llibres per a aprendre»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h «Vinyetes i més vinyetes»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
Aquest semestre gaudirem de la prehistòria i l’arqueologia a través de dife-
rents tipus de llibres que conformen la nostra col·lecció. 



     
taller. «fes-te la teua moneda» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Utilitzant els mètodes de la numismàtica, aprendrem a descriure la primera 
moneda que es va fer a la seca de la Valentia romana, i ens farem una repro-
ducció d’un dracma de Sagunt.

Contacontes. Contes i rondalles valencianes
La Titella
11:30 h – Valencià. Lloc: pati
Nova i elaborada sessió on farem un recorregut de les històries i rondalles 
que ens contaven els nostres avantpassats. Farem un recorregut pel temps 
coneixent alguns costums, tradicions i curiositats de la nostra cultura. Tot 
açò amb la contínua participació del públic i amb jocs orals motivadors com: 
dites, endevinalles, cançons, etc.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
11:30 i 12:45 h
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les 
sales permanents i les exposicions temporals.

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

Tallers didàctics. «Planta’m jocs tradicionals» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
La naturalesa ofereix una gran varietat de plantes i flors, totes elles amb les 
seues formes i propietats. ¿Vols conéixer aquest interessant món? Al taller 
et mostrarem les diferents plantes del nostre entorn natural: l’origen del 
seu nom, la utilitat que es dóna a cadascuna en la societat tradicional, la 
forma, i fins i tot l’olor…

Concert de cant coral
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

30 de MaiG dimarts
taula rodona 
Cicle exposició “Joan Pellicer. La saviesa de les nostres plantes”
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia 
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim. 



PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
Organitza: Museu de Prehistòria de València
09:30-14:00h. Visites comentades de dimecres a diumenge 
Prèvia concertació per telèfon: 672 794 404

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. Dilluns tancat
Prèvia concertació per telèfon: 
687 836 545 / 687 836 717

COVA DEL BOLOMOR 
(TAVERNES DE LA VALLDIGNA)
Organitza: Museu de Prehistòria de València / Aj. Tavernes de la Valldigna
Visites guiades organitzades per l’Ajuntament 
Més informació en el tel.: 962 885 264 
 i en turisme@tavernes.org
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Divendres 21 d’abril
BOOKCROSSING. 
BIBLIOTECA DEL MUSEU DE PREHISTÒRIA
9:00 -13:00 h. Lloc: ciutat de València
Enguany celebrarem el Dia Internacional del Llibre 
alliberant llibres editats pel Museu de Prehistòria per 
racons diversos de la ciutat de València.

Dissabte 27 de maig
EXCURSIó A LA MUNTANyA
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Cicle exposició sobre naturalista Joan Pellicer
08:00 h. Lloc: per concretar



iTiNeRàNCieS
DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

«RESTES DE VIDA, RESTES DE MORT»

Museu Històric Municipal de la Font de la Figuera, 7 febrer-24 abril

Ajuntament de Yátova, 29 abril-29 maig

«LES DONES EN LA PREHISTÒRIA»

Ajuntament de Quart de Poblet, 8 març-3 abril

Ajuntament d’Aldaia, 4 abril-16 maig

Ajuntament de Montserrat, 16 maig-30 juny

«MALETA DIDÀCTICA NOSALTRES ELS DÉUS»

Col·legi Sant Antoni de Pàdua (Carcaixent), 24 febrer-31 març

IES Guadassuar (Guadassuar), 31 març-22 maig

Centre Formatiu Paterna (Paterna), 22 maig-16 juny

«FOTOIBERS»

Sala Joan de Joanes (Bocairent), 25 de març-29 abril

DeL Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

«FAIXA ROJA. FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

Puçol. 5 d’abril-7 de maig 

La Font de la Figuera. 10 de maig-11 de juny 

«FESTES VALENCIANES». L’Olleria. 7 d’abril-14 de maig 

«LA GRAN GUERRA. L’ARXIU DE TÀNGER». Montroi. 13 d’abril-22 de maig 

«MALETA DIDACTICA. L’HORT DE LA NATURA». Almàssera. 27 d’abril-30 de maig 

«VALÈNCIA EN BLANC I NEGRE». Quartell. 29 d’abril-2 de juliol

MuViM
«ESTÈTICA REPUBLICANA A VALÈNCIA»

L’Eliana. 29 de març - 23 d’abril

Ajuntament d’Oliva, 5 al 31 de maig



DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

«RESTES DE VIDA, RESTES DE MORT»

Museu Històric Municipal de la Font de la Figuera, 7 febrer-24 abril

Ajuntament de Yátova, 29 abril-29 maig

«LES DONES EN LA PREHISTÒRIA»

Ajuntament de Quart de Poblet, 8 març-3 abril

Ajuntament d’Aldaia, 4 abril-16 maig

Ajuntament de Montserrat, 16 maig-30 juny

«MALETA DIDÀCTICA NOSALTRES ELS DÉUS»

Col·legi Sant Antoni de Pàdua (Carcaixent), 24 febrer-31 març

IES Guadassuar (Guadassuar), 31 març-22 maig

Centre Formatiu Paterna (Paterna), 22 maig-16 juny

«FOTOIBERS»

Sala Joan de Joanes (Bocairent), 25 de març-29 abril

DeL Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

«FAIXA ROJA. FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

Puçol. 5 d’abril-7 de maig 

La Font de la Figuera. 10 de maig-11 de juny 

«FESTES VALENCIANES». L’Olleria. 7 d’abril-14 de maig 

«LA GRAN GUERRA. L’ARXIU DE TÀNGER». Montroi. 13 d’abril-22 de maig 

«MALETA DIDACTICA. L’HORT DE LA NATURA». Almàssera. 27 d’abril-30 de maig 

«VALÈNCIA EN BLANC I NEGRE». Quartell. 29 d’abril-2 de juliol

Corona, 36. 46003 València. Informació 963 883 565. Horari de visita de dimarts a diumenge de 10 a 20 hores. www.museuvalenciaetnologia.es
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26 GENER - 30 ABRIL 2017
MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA





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 d’aBriL dissabte
taller infantil. «La ciutat dels teus somnis»   
17:00 h. Lloc: aula didàctica
Taller d’urbanisme en el qual els xiquets i les xiquetes dibuixaran la seua 
ciutat ideal a partir del mapa del pare Tosca. Públic infantil a partir dels tres 
anys. Places limitades. Inscripcions en el telèfon 963 883 730.

2 d’aBriL diumenge
taller infantil. «La ciutat dels teus somnis»   
11:00 h. Lloc: aula didàctica
Taller d’urbanisme en el qual els xiquets i les xiquetes dibuixaran la seua 
ciutat ideal a partir del mapa del pare Tosca. Públic infantil a partir dels tres 
anys. Places limitades. Inscripcions en el telèfon 963 883 730.

Concert. Música religiosa. a cau d’orella
12:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
El cor de dones A cau d’orella, format per un grup de dones d’àmplia formació 
musical i resident a la Universitat de València, interpretarà música sacra. 
Entrada lliure i gratuïta fins a completar l’aforament de la sala.

4 d’aBriL dimarts
Mostra documental «L’amistat entre alfons roig i María 
Zambrano»
De dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 h. Lloc: Biblioteca del MuVIM 
Mostra documental de llibres escrits per María Zambrano amb dedicatòries 
boniques a Alfons Roig, a més de la seua correspondència comuna. 

4, 5 i 6 d’aBriL dimarts
Marató fotogràfic
11:00 i 18:00 h. Lloc: aula didàctica i immediacions del MuVIM
Activitat que pretén despertar en el públic una postura crítica i reflexiva cap a 
la fotografia. Per a instituts de secundària (matins) i públic adult (vesprades). 
Inscripcions en el telèfon 963 883 730.

5 d’aBriL dimecres
Conferència. Psicologia de l’amor i el desamor 
en la societats contemporànies
19:00 a 20:30 h. Lloc: Sala d’Actes Gregori Maians
En connivència amb l’exposició “Only you”, de Leonardo Kossoy, la psicòloga 
i sexóloga Nuria Ballester ens oferirà en aquesta conferència una visió del 
paper de l’amor i la parella en les societats contemporànies. Places limita-
des. Reserves en el 963 883 730.



8 d’aBriL dissabte
taller infantil. Botànica
17:00 h. Lloc: aula didàctica
Taller de reconeixement i catalogació de les espècies florals que poblen els 
boscos valencians. Activitat eminentment pràctica on s’ensenya a dessecar 
plantes i confeccionar herbaris. Inscripcions en el telèfon 963 883 730.

9 d’aBriL diumenge
taller infantil. Botànica
11:00 h. Lloc: aula didàctica
Taller de reconeixement i catalogació de les espècies florals que poblen els 
boscos valencians. Activitat eminentment pràctica on s’ensenya a dessecar 
plantes i confeccionar herbaris. Inscripcions en el telèfon 963 883 730.

10 d’aBriL dilluns
Curs. MuViM història. «Història de les arts plàstiques i 
musicals a través de les èpoques»
17:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
Cicle d’història de la música per a majors de 55 anys. Edició està dedicada a 
la música i les arts plàstiques de l’antiguitat. Es requereix inscripció prèvia.

11 d’aBriL dimarts
taller per a secundària i Batxillerat. «Drets de les dones»
11:00 h. Lloc: aula didàctica
Taller de recerca sobre el paper de la dona en el desenvolupament de la cultura 
de la pau i de la defensa dels drets de les dones a través dels personatges i 
referents històrics femenins guardonats amb el Nobel de la Pau durant el segle 
XX. Reserva prèvia de plaça. Inscripcions en el 963 883 730

21 d’aBriL dimarts
Bookcrossing
Tot el dia. Lloc: voltants del museu
Amb motiu del Dia Internacional del Llibre, la Biblioteca del MuVIM deixarà 
llibres identificats, amb etiquetes «Sóc un llibre viatger», en llocs públics al 
voltant del museu perquè els agafen els lectors, que després els hauran de 
deixar al seu torn en altres llocs a disposició d’altres lectors. 

25, 26 i 27 d’aBriL
taller per a públic adult. «Drets de les dones»
18:00 h. Lloc: aula didàctica



El taller ofereix un recorregut breu per la història de la lluita social i política 
pel reconeixement dels drets de la dona. Places limitades. Inscripcions en 
el telèfon 963 883 730.

26 d’aBriL dimecres
Conferència. Històries en la història. Vides anònimes en 
la fotografia de centelles
19:00 h. Lloc: Saló d’Actes
El comissari de l’exposició “Tot Centelles” repassa la trajectòria del fotope-
riodista valencià i la importància que tenen en la seua obra els personatges 
anònims. José Aleixandre desvetlarà la identitat i avatars d’aquests homes i 
dones. Entrada lliure fins a completar l’aforament.

27 d’aBriL dijous
Debats del Magnànim
19:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
Participen: Sharon Weinberger (periodista nord-americana especialista en 
assumptes de defensa i seguretat), Vicent Martínez (director de l’Institut de 
Ciències Fisiconaturals de la Institució Alfons el Magnànim).

28 d’aBriL divendres
taller per a públic adult. «Com ha canviat València!»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Taller centrat en la maqueta de 24 metres quadrats que reprodueix, com era 
la València de començament del segle xviii, segons el famós plànol del pare 
Tosca. Places limitades. Inscripcions en el telèfon 963 883 730.

29 d’aBriL dissabte
taller infantil. «Crea el teu propi conte»
17:00 h. Lloc: aula didàctica
Des de sempre hem somiat amb les històries i aventures que llegíem en els 
llibres: ens convertíem en els seus personatges i vivíem mil i una aventures... 
Places limitades. Inscripcions en el telèfon 963 883 730.

30 d’aBriL diumenge
taller infantil. «Crea el teu propi conte»
11:00 h. Lloc: aula didàctica
Des de sempre hem somiat amb les històries i aventures que llegíem en els 
llibres: ens convertíem en els seus personatges i vivíem mil i una aventures... 
Places limitades. Inscripcions en el telèfon 963 883 730.



Dia internacional de la dansa 2017
12:00h. Lloc: Exterior i hall del museu
Mostra coreogràfica realitzada pels alumnes de les diferents especialitats 
del Conservatori Superior de Dansa de València per a commemorar el Dia 
Internacional de la Dansa 2017. Activitat gratuïta.

6 de MaiG dissabte
taller en família. «La importància de la impremta»
17:00 h. Lloc: aula didàctica i exposició permanent
Mentre els adults i els joves disfruten de l’exposició permanent, els més 
menuts aprendran la importància històrica de la impremta. Places limitades. 
Inscripcions en el telèfon 963 883 730.

7 de MaiG diumenge
taller en família. «La importància de la impremta»
11:00 h. Lloc: aula didàctica i exposició permanent
Mentre els adults i els joves disfruten de l’exposició permanent, els més 
menuts aprendran la importància històrica de la impremta. Places limitades. 
Inscripcions en el telèfon 963 883 730.

9, 10, 11 i 12 de MaiG
taller per a adults. «Cal·ligrafia àrab» 
18:00 h. Lloc: aula didàctica
La cal·ligrafia àrab no solament és un tipus d’escriptura, sinó que s’ha 
considerat en el món islàmic com una de les principals arts decoratives. 
Aprendrem a escriure els nostres noms amb aquesta bella escriptura. 
Places limitades. Inscripcions en el telèfon 963 883 730.

13 de MaiG dissabte
taller per a públic adult. «Cerveses artesanals»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Adreçat a tots aquells que desitgen iniciar-se en el món del tast i l’elaboració 
de la cervesa artesana,  veurem com s’elaboren, coneixerem els tipus, 
distingirem les classes, trobarem els maridatges més adequats... Places 
limitades. Inscripcions en el telèfon 963 883 730.

14 de MaiG diumenge
taller infantil. «stop-motion»
11:00 h. Lloc: aula didàctica
L’animació és un potent mitjà de comunicació i expressió. Aprendrem a usar 
alguna de les seues tècniques fonamentals: la stop-motion i l’animació amb 
retallables. Places limitades. Inscripcions en el telèfon 963 883 730.



16 i 17 de MaiG dimarts i dimecres
taller per a públic adult. «el llibre i la seua història»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
¿Com hauria sigut la història humana sense llibres? De la mateixa forma 
que Internet ha transformat la vida de milions de persones, en el passat 
això ho va fer l’aparició de l’escriptura i la impremta. Places limitades. 
Inscripcions en el telèfon 963 883 730.

16 de MaiG dimarts
exposició. Philographics
19:00h. Lloc: Hall del museu
L’exposició consta d’una sèrie de pòsters que expliquen grans idees d’una 
forma simple. Concebuts pel dissenyador Genís Carreras, els cartells de 
“Philographics” il·lustren moltes de les grans idees de la Humanitat.

17 de MaiG dimecres
aniversari Llibreria Dadá: La pinacoteca de ràdio
19.00 h. Lloc: Llibreria Dadá
Retransmissió en directe del programa cultural La pinacoteca de ràdio, amb 
Alejandro Álvarez i Juanjo Milimbo. Activitat emmarcada dins dels actes 
commemoratius dels deu anys de la Llibreria Dadá al MuVIM. Accés lliure 
fins a completar l’aforament.

18 de MaiG dijous
Dia internaCiOnaL DeLs Museus
taller per a secundària i Batxillerat. «Drets de les dones»
11:00 h. Lloc: aula didàctica
Taller de recerca sobre el paper de la dona en el desenvolupament de 
la cultura de la pau i de la defensa dels drets de les dones a través dels 
personatges i referents històrics femenins guardonats amb el Nobel de la 
Pau durant el segle XX. Cal reserva prèvia de plaça al 963 883 730

taller per a públic adult. «el llibre i la seua història»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
¿Com hauria sigut la història humana sense llibres? De la mateixa forma 
que Internet ha transformat la vida de milions de persones, en el passat 
això ho va fer l’aparició de l’escriptura i la impremta. Activitat gratuïta, però 
places limitades. Inscripcions en el telèfon 963 883 730.

Visites guiades a la maqueta
18:00, 19:00 h, 20:00 h

inau
Gura
CiÓ



Visites guiades a la maqueta que, en general, posaran l’accent en la història 
de la Il·lustració valenciana i, més en concret, en la importància que hi han 
tingut les dones. Places limitades. Inscripcions en el 963 883 730.

aniversari Llibreria Dadá: Conversa amb amics de les 
llibreries
19:00 h. Lloc: Llibreria Dadá
Una trobada entre amics en què parlarem sobre tot allò que passa cada 
vegada que anem a les llibreries: encontres, sensacions, converses... 
Activitat emmarcada dins dels actes commemoratius dels deu anys de la 
Llibreria Dadá al MuVIM. Accés lliure fins a completar l’aforament.

19 de MaiG divendres
taller per a secundària i Batxillerat. «Drets de les dones»
11:00 h. Lloc: aula didàctica
Taller de recerca sobre el paper de la dona en el desenvolupament de 
la cultura de la pau i de la defensa dels drets de les dones a través dels 
personatges i referents històrics femenins guardonats amb el Nobel de la 
Pau durant el segle XX. Cal reserva prèvia de plaça al 963 883 730

taller per a públic adult. «Cerveses artesanals»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Adreçat a tots aquells que desitgen iniciar-se en el món del tast i l’elaboració 
de la cervesa artesana,  veurem com s’elaboren, coneixerem els tipus, 
distingirem les classes, trobarem els maridatges més adequats... Places 
limitades. Inscripcions en el telèfon 963 883 730.

aniversari Llibreria Dadá: Dones al món dels llibres
19:00 h. Lloc: Llibreria Dadá
Xerrada-col·loqui sobre el procés de creació dels llibres des d’una perspectiva 
femenina. Activitat dins dels actes commemoratius dels deu anys de la 
Llibreria Dadá al MuVIM. Accés lliure fins a completar l’aforament.

Decoració de la pèrgola del MuViM 
19:00 h
Decoració de la Pèrgola feta per estudiants de l’Escola d’Art Superior i de 
Disseny de València amb motiu del Dia Internacional dels Museus.

20 de MaiG dissabte
Visites guiades a la maqueta
18:00, 19:00 h, 20:00 h

inau
Gura
CiÓ



Visites guiades a la maqueta que, en general, posaran l’accent en la història 
de la Il·lustració valenciana i, més en concret, en la importància que hi han 
tingut les dones. Places limitades. Inscripcions en el 963 883 730.

taller per a públic adult. «Cerveses artesanals»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Adreçat a tots aquells que desitgen iniciar-se en el món del tast i l’elaboració 
de la cervesa artesana,  veurem com s’elaboren, coneixerem els tipus, 
distingirem les classes, trobarem els maridatges més adequats... Places 
limitades. Inscripcions en el telèfon 963 883 730.

aniversari Llibreria Dadá: Concert d’astro rey
19:00 h. Lloc: Llibreria Dadá
Concert commemoratiu dels deu anys de la Llibreria Dadá al MuVIM. 
Entrada lliure i gratuïta.

21 de MaiG diumenge
Visites guiades a la maqueta 
10:30 h
Visites guiades a la maqueta que, en general, posaran l’accent en la història 
de la Il·lustració valenciana i, més en concret, en la importància que hi han 
tingut les dones. Places limitades. Inscripcions en el 963 883 730.

taller infantil. «stop-motion»
11:00 h. Lloc: aula didàctica
L’animació és un potent mitjà de comunicació i expressió. Aprendrem a usar 
alguna de les seues tècniques fonamentals: la stop-motion i l’animació amb 
retallables. Places limitades. Inscripcions en el telèfon 963 883 730.

Visita guiada “tot Centelles” amb el comissari de l’exposició
11:30 h. 12:30 h
“Tot Centelles” ens submergeix en el món de les imatges que el fotògraf 
valencià Agustí Centelles va realitzar entre 1934 i 1939. Ara el MuVIM ofereix 
una oportunitat única de (re)descobrir l’exposició de la mà del comissari de 
la mostra. Places limitades. Reserves en el 963 883 730.

23 de MaiG dimarts
taller per a Primària i secundària. «imprenta, dones i 
València»
11:00 h. Lloc: aula didàctica
Taller que vol visibilitzar la dona valenciana durant l’època de la Il·lustració. 
Places limitades. Inscripcions en el telèfon 963 883 730.



24 de MaiG dimecres
taller per a Primària i secundària. «imprenta, dones i 
València»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Taller que vol visibilitzar la dona valenciana durant l’època de la Il·lustració. 
Places limitades. Inscripcions en el telèfon 963 883 730.

25 de MaiG dijous 
taller per a Primària i secundària. «imprenta, dones i 
València»
11:00 h. Lloc: aula didàctica
Taller que vol visibilitzar la dona valenciana durant l’època de la Il·lustració. 
Places limitades. Inscripcions en el telèfon 963 883 730.

26 de MaiG divendres
taller per a públic adult. «Com ha canviat València!»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Taller centrat en la maqueta de 24 metres quadrats que reprodueix, al 
vestíbul del MuVIM, com era la València de començament del segle xviii, 
segons el famós plànol del pare Tosca. Activitat gratuïta, però places 
limitades. Inscripcions en el telèfon 963 883 730.

27 de MaiG dissabte
festival. el compositor, hui
19:30 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
En el segon concert del festival, titulat Esculpir en el temps, pintar en el 
silenci, escoltarem música d’Emilio Calandín, interpretada per l’Antara 
Grup. El compositor estarà present en el concert i parlarà de la seua obra. 
Entrada lliure i gratuïta fins a completar l’aforament.

28 de MaiG diumenge
taller infantil. «stop-motion»
11:00 h. Lloc: aula didàctica
L’animació és un potent mitjà de comunicació i expressió. Aprendrem a usar 
alguna de les seues tècniques fonamentals: la stop-motion i l’animació amb 
retallables. Places limitades. Inscripcions en el telèfon 963 883 730.







20 abril, 19.30 h., Pati Gòtic del Palau de la Scala (Pl. Manises, 4)
Presentació: La taulelleria valenciana dels segles XVII, XVIII i XIX a la 
col·lecció de la Fundació La Fontana. Intervindran: Ignasi Gironés i Vicent 
Guerola (autors); Fundació La Fontana, i Jorge Rodríguez (president de la 
Diputació).

26 abril, 19.30 h., Conservatori de Sant Esteve (pl. Sant Esteve)
Presentació: Crònica de l’òpera representada a València (1936-1959). 
La Guerra Civil i la Postguerra. Posterior concert amb la soprano Carmen 
Avivar acompanyada de piano que interpretarà peces d’Arrieta i Puccini. 
Intervindran: Rodolf Sirera i Ernest Gonzàlez Fabra (autor).

27 abril, 19 h., sala Alfons el Magnànim, Beneficència (Corona, 36)
Debats del Magnànim: Els facilitadors de les guerres. La història mai 
explicada sobre DARPA, l’agència del Pentàgon que va dominar la tecnologia 
de la guerra durant quasi 60 anys. Sharon Weinberger (periodista i escriptora).

15 abril a 15 maig: Wikiconcurs virtual
Col·labora Wikipedia València. Temes literaris 
relacionats amb la Institució Alfons el Magnànim.

22 abril, 19 h., Museu CC Naturals de Vivers
Presentació del llibre La taulelleria valenciana 
dels segles XVII, XVIII i XIX a la col·lecció 
de la Fundació La Fontana. Intervindran: Ignasi 
Gironés Sarrió i Vicent Guerola (autors), i Vicent 
Flor (director del Magnànim).

29 abril, 19 h., Museu CC Naturals de Vivers
Viquimarató per a generar i completar entrades 
de la Viquipèdia sobre temes proposats per la 
Institució Alfons el Magnànim. Presenta: Francesc 
Fort (Wikipedia València).

DEL 20 D’ABRIL 
A L’1 DE MAIG

El Magnànim estarà 
present a la caseta 
de l’Àrea de Cultura 
de la Diputació



Poesies i proses 
valencianes

Teodor Llorente 
Rafael Roca (ed).

La taulelleria valenciana 
dels segles XVII, XVIII i 
XIX a la col·lecció de la 
Fundació La Fontana
Ignasi Gironés
Vicent Guerola
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Abril-mAig-juny

Vallés

Bétera

Corbera

Tavernes de la Valldigna

Barri d’Algirós, València

Barri de Patraix, València

Barri de Benicalap, València

 
Consulteu la programació a:
www.dival.es/folklore

Trobada
Folklore 2017

de

Música i balls valencians



2 d’abril Albalat dels Sorells (l’Horta Nord)

8  d’abril Fontanars dels Alforins (la Vall d’Albaida) 

9 d’abril València (Plaça de l’Ajuntament)

30 d’abril Guadassuar (la Ribera)

6  de maig Vallada (la Costera)

13 de maig Llíria (el Camp de Túria)

20 de maig Manises (l’Horta Sud)

27 de maig El Real de Gandia (la Safor-Valldigna)



 
 
Museu de Prehistòria de València
Museu Valencià d’Etnologia

Ajuntament

2 d’abril Albalat dels Sorells (l’Horta Nord)

8  d’abril Fontanars dels Alforins (la Vall d’Albaida) 

9 d’abril València (Plaça de l’Ajuntament)

30 d’abril Guadassuar (la Ribera)

6  de maig Vallada (la Costera)

13 de maig Llíria (el Camp de Túria)

20 de maig Manises (l’Horta Sud)

27 de maig El Real de Gandia (la Safor-Valldigna)



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 
www.museuvalenciaetnologia.org     www.museuprehistoriavalencia.es

MuViM
Museu VaLenCiÀ De La iL.LustraCiÓ i La MODernitat

C/ Quevedo, 10 - 46001 València. Tel. informació: 963 883 730
Llibreria Dadá. Tel. 963 515 138
www.muvim.es     informacion.muvim@dival.es

Horari dels Museus
Oberts de dimarts a diumenge, de 10:00 a 20:00h. .

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 Museu Valencià de la Il.lustració i 
la Modernitat. 

Aquesta programació pot estar subjecta a canvis d’última hora. És reco-
manable consultar la programació actualitzada de cada museu o servei.

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