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5 de seteMBre, 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 n’eren les ciutats antigues dels segles VI i 
VII, a partir del patrimoni recuperat als jaciments arqueològics.

taller. «Joies visigodes, emblemes de poder» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Saps com se subjectaven les vestimentes Tebdemir i Teodora? Les fíbules 
són fermalls que es van utilitzar a l’antiguitat, i els nostres avantpassats 
visigots també ho van fer als segles VII i VIII dC. Vols descobrir com vivien 
i les seues tècniques d’orfebreria? Anima’t i elabora amb nosaltres una 
d’aquestes joies amb història.

6 de seteMBre, diumenge
taller. «Joies visigodes, emblemes de poder» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Saps com se subjectaven les vestimentes Tebdemir i Teodora? Les fíbules 
són fermalls que es van utilitzar a l’antiguitat, i els nostres avantpassats 
visigots també ho van fer als segles VII i VIII dC. Vols descobrir com vivien 
i les seues tècniques d’orfebreria? Anima’t i elabora amb nosaltres una 
d’aquestes joies amb història.

Màgia escènica. el gran show de Carlos Barfi 
Carlos Barfi
11:00 h i 12:45 h – Valencià. Lloc: pati
Espectacle de màgia i humor, amb grans il·lusions, màgia general i una 
posada en escena espectacular amb llum i efectes de so. També jocs de 
mans, globus, cordes i cartes. Il·lusions visuals amb cércols, plomes, 
mocadors, cordes, pilotes... Números amb animals, espases que travessen 
persones. Un recorregut pels millors números de la seua trajectòria, tots 
junts perquè l’espectador s’emocione, riga, s’il·lusione i participe. Un xou 
dirigit a tots els públics. 

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.



     
12 de seteMBre, 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 n’eren les ciutats antigues dels segles VI i 
VII, a partir del patrimoni recuperat als jaciments arqueològics.

taller. «Joies visigodes, emblemes de poder» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Saps com se subjectaven les vestimentes Tebdemir i Teodora? Les fíbules 
són fermalls que es van utilitzar a l’antiguitat, i els nostres avantpassats 
visigots també ho van fer als segles VII i VIII dC. Vols descobrir com vivien 
i les seues tècniques d’orfebreria? Anima’t i elabora amb nosaltres una 
d’aquestes joies amb història.

13 de seteMBre, diumenge
taller. «Joies visigodes, emblemes de poder» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Saps com se subjectaven les vestimentes Tebdemir i Teodora? Les fíbules 
són fermalls que es van utilitzar a l’antiguitat, i els nostres avantpassats 
visigots també ho van fer als segles VII i VIII dC. Vols descobrir com vivien 
i les seues tècniques d’orfebreria? Anima’t i elabora amb nosaltres una 
d’aquestes joies amb història.

teatre infantil. el conte de Jaume i 
Amimic Teatre
11:00 h i 12:45 h – Valencià. Lloc: pati
Jaume s’haurà d’esforçar per a esdevindre un bon rei i conquerir les terres 
de València. La seua última prova serà lluitar contra el gran drac. Una his-
tòria explicada per la seua estimada Violant amb titelles i actors des de la 
infància del rei. La conquesta de València, els Furs, el Llibre dels Fets. Coneix 
la nostra història d’una manera divertida i molt participativa.

Visites guiades. «Descobreix l’etno»
11:30 i 12:45 h. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visites realitzades per l’equip de conservadors del Museu Valencià 
d’Etnologia a les sales permanents i les exposicions temporals. 

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



     
tallers didàctics. «La teua postal de l’etno. Museu Valen-
cià d’etnologia»
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
L’Etno. Museu Valencià d’Etnologia s’ha renovat de cap a peus! Amb aquest 
taller us convidem a descobrir les noves instal·lacions del museu i a 
emportar-vos-en un record en forma de postal feta per vosaltres mateixos. 
Començareu amb una gimcana per tot el museu per tal de descobrir certs 
objectes, com es diuen i quina és la seua utilitat. Després fareu una postal 
d’un dels objectes que heu descobert, amb una tècnica fotogràfica molt 
antiga, per a emportar-vos-se-la després a casa.

16 de seteMBre, dimecres
iX Premi d’investigació J. f. Mira
19:30 h. Lloc: sala Secà-Muntanya. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Et-
nologia

19 de seteMBre, 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 n’eren les ciutats antigues dels segles VI i 
VII, a partir del patrimoni recuperat als jaciments arqueològics.

taller. «Joies visigodes, emblemes de poder» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Saps com se subjectaven les vestimentes Tebdemir i Teodora? Les fíbules 
són fermalls que es van utilitzar a l’antiguitat, i els nostres avantpassats 
visigots també ho van fer als segles VII i VIII dC. Vols descobrir com vivien 
i les seues tècniques d’orfebreria? Anima’t i elabora amb nosaltres una 
d’aquestes joies amb història.

20 de seteMBre, diumenge
taller. «Joies visigodes, emblemes de poder» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Saps com se subjectaven les vestimentes Tebdemir i Teodora? Les fíbules 
són fermalls que es van utilitzar a l’antiguitat, i els nostres avantpassats 
visigots també ho van fer als segles VII i VIII dC. Vols descobrir com vivien 
i les seues tècniques d’orfebreria? Anima’t i elabora amb nosaltres una 
d’aquestes joies amb història.



     
Contacontes. subhasta de contes 
Vicent Cortés
11:00 h i 12:45 h – Valencià. Lloc: pati
Algú en dona més?... Subhasta d’objectes i llibres –d’allò més variats i 
exòtics– que pertanyen a personatges, escenaris, autors o recopiladors de 
rondalles valencianes. Subhasta original i insòlita, ja que les monedes de 
canvi o pagament són abraçades, carasses, cosquerelles, rialles, bots… 
Ah! i entre subhasta i subhasta, una sorpresa en forma de conte, poema, 
cançoneta, endevinalla o faula. 

Visites guiades. «Descobreix l’etno»
11:30 i 12:45 h. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visites realitzades per l’equip de conservadors del Museu Valencià 
d’Etnologia a les sales permanents i les exposicions temporals. 

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.

tallers didàctics. «La teua postal de l’etno. Museu Valen-
cià d’etnologia»
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
L’Etno. Museu Valencià d’Etnologia s’ha renovat de cap a peus! Amb aquest 
taller us convidem a descobrir les noves instal·lacions del museu i a emportar-
vos-en un record en forma de postal feta per vosaltres mateixos. Començareu 
amb una gimcana per tot el museu per tal de descobrir certs objectes, com es 
diuen i quina és la seua utilitat. Després fareu una postal d’un dels objectes 
que heu descobert, amb una tècnica fotogràfica molt antiga, per a emportar-
vos-se-la després a casa.

Del 22 al 27 de seteMBre
i festival internacional de Piano de València iturbi.
Lloc: Centre Museístic La Beneficència
Organitza: Servei de Cultura

Dimarts 22, 20’30 h.  
iturbi, adalid del piano espanyol
Javier Perianes, piano.
Obres de Falla, Albéniz, Debussy 
Conferència prèvia a càrrec de Justo Romero 



     
Dimecres 23, 20’30 h. 
Manuel Quiroga i José iturbi
Cuarteto Quiroga
Javier Perianes, piano
Obres de Beethoven i Schumann

Dijous 24, 20’30 h. 
La iberia de iturbi 
Gustavo Díaz Jerez, piano.
Obres de A. Soler, G. Diaz i Albéniz.

Viernes 25
20’30 h. iturbi i els trascendentals de Liszt
Misha Dacic, piano.
Obres de Scarlatti, Schumann i Liszt. (75’)
23’00h. a propósito de iturbi (documental)

sábado 26, 20’30 h. 
amparo iturbi y Granados
Marta Zabaleta, piano.
Goyescas. E. Granados.

Domingo 27, 20’30 h. 
el Premio iturbi
Josu de Solaun, piano.
Franziska Pietsch, violín.
Quartetto Indaco
Obres de Chausson, Saint-Saëns i Schumann.

26 de seteMBre, 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 n’eren les ciutats antigues dels segles VI i VII, 
a partir del patrimoni recuperat als jaciments arqueològics.

taller. «Joies visigodes, emblemes de poder» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Saps com se subjectaven les vestimentes Tebdemir i Teodora? Les fíbules són 
fermalls que es van utilitzar a l’antiguitat, i els nostres avantpassats visigots 
també ho van fer als segles VII i VIII dC. Vols descobrir com vivien i les seues 
tècniques d’orfebreria? Anima’t i elabora amb nosaltres una d’aquestes joies 
amb història.



     
27 de seteMBre, diumenge

taller. «Joies visigodes, emblemes de poder» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Saps com se subjectaven les vestimentes Tebdemir i Teodora? Les fíbules 
són fermalls que es van utilitzar a l’antiguitat, i els nostres avantpassats 
visigots també ho van fer als segles VII i VIII dC. Vols descobrir com vivien 
i les seues tècniques d’orfebreria? Anima’t i elabora amb nosaltres una 
d’aquestes joies amb història.

titelles. L’aneguet lleig
Trebol Teatro
11:00 h i 12:45 h – Valencià. Lloc: pati
En aquest espectacle de titelles fusionem la música i els sons amb diverses 
tècniques de titelles, i donem més repercussió a la música que a la narració 
textual. Aconseguim crear amb aquests elements una atmosfera més 
emotiva i alhora una història més dinàmica i divertida, que dona com a 
resultat un espectacle fresc i modern. L’aneguet lleig és una adaptació del 
conte de Hans Christian Andersen, que és un conte molt tendre, amb molta 
sensibilitat i que realça els valors de la tolerància, recordant-nos l’important 
que és no excloure els qui són diferents.

Visites guiades. «Descobreix l’etno»
11:30 i 12:45 h. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visites realitzades per l’equip de conservadors del Museu Valencià 
d’Etnologia 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. «La teua postal de l’etno. Museu Valen-
cià d’etnologia»
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
L’Etno. Museu Valencià d’Etnologia s’ha renovat de cap a peus! Amb aquest 
taller us convidem a descobrir les noves instal·lacions del museu i a 
emportar-vos-en un record en forma de postal feta per vosaltres mateixos. 
Començareu amb una gimcana per tot el museu per tal de descobrir certs 
objectes, com es diuen i quina és la seua utilitat. Després fareu una postal 
d’un dels objectes que heu descobert, amb una tècnica fotogràfica molt 
antiga, per a emportar-vos-se-la després a casa.



     
3 d’OCtuBre, 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 n’eren les ciutats antigues dels segles VI i 
VII, a partir del patrimoni recuperat als jaciments arqueològics.

taller. «numismàtica visigoda» 
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 símbols i les 
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 tu fabricaràs la teua moneda pròpia.

4 d’OCtuBre, diumenge
taller. «numismàtica visigoda» 
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 símbols i les 
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 tu fabricaràs la teua moneda pròpia.

teatre infantil. Plàstic-tic-tic!
El Triangulista
11:00 h i 12:45 h – Valencià. Lloc: pati
El Triangulista, cansat de la vida moderna, s’ho ha deixat tot. Fins i tot, 
l’orquestra filharmònica on era percussionista titular. Ara viatja amb Pep 
el Xoriguer, un ocell ben espavilat. Tots dos tenen un objectiu imminent: 
recollir els plàstics que embruten boscos i suren per l’aigua de rius i 
oceans. Però també volen viure aventures, conéixer altres mons, establir 
noves amistats.

Visites guiades. «Descobreix l’etno»
11:30 i 12:45 h. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visites realitzades per l’equip de conservadors del Museu Valencià 
d’Etnologia a les sales permanents i les exposicions temporals. 

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



     
tallers didàctics. «Les herbetes de les iaies»
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
La gent major coneix moltíssimes coses interessants, entre elles les plantes 
del camp i quines malalties curen. I a aquesta gent, les coses els les van 
contar els seus majors, per tradició. Amb el taller coneixereu les plantes 
i les seues propietats. Us ensenyarem a identificar-les, quina olor tenen i 
les seues propietats. Amb aquesta informació fareu el vostre receptari, que 
després a casa podreu completar amb altres plantes preguntant als iaios i 
les iaies. Tot seguit, preguntareu a la persona que us acompanya què li fa 
mal i amb la informació del receptari li fareu la vostra barreja personalitzada 
de plantes curatives.

Concert.
federació de folklore de la Comunitat Valenciana
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

10 d’OCtuBre, 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 n’eren les ciutats antigues dels segles VI i 
VII, a partir del patrimoni recuperat als jaciments arqueològics.

taller. «numismàtica visigoda» 
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 símbols i les 
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 tu fabricaràs la teua moneda pròpia.

11 d’OCtuBre, diumenge
taller. «numismàtica visigoda» 
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 símbols i les 
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 tu fabricaràs la teua moneda pròpia.



     
Contacontes. Mr. fem
Rubén Navarro
11:00 h i 12:45 h – Valencià. Lloc: pati
Contacontes creat per a fomentar l’ecologia i les bones pràctiques del re-
ciclatge als més menuts. Per a això utilitza contes, cançons i jocs. El conte 
tradicional, la mitologia valenciana..., també formen part del repertori. Es 
compta amb una intèrpret de la llengua de signes, tot buscant la integració 
d’un públic heterogeni.

Visites guiades. «Descobreix l’etno»
11:30 i 12:45 h. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visites realitzades per l’equip de conservadors del Museu Valencià 
d’Etnologia a les sales permanents i les exposicions temporals. 

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.

tallers didàctics. «Les herbetes de les iaies»
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
La gent major coneix moltíssimes coses interessants, entre elles les plantes 
del camp i quines malalties curen. I a aquesta gent, les coses els les van contar 
els seus majors, per tradició. Amb el taller coneixereu les plantes i les seues 
propietats. Us ensenyarem a identificar-les, quina olor tenen i les seues pro-
pietats. Amb aquesta informació fareu el vostre receptari, que després a casa 
podreu completar amb altres plantes preguntant als iaios i les iaies. Tot seguit, 
preguntareu a la persona que us acompanya què li fa mal i amb la informació 
del receptari li fareu la vostra barreja personalitzada de plantes curatives.

17 d’OCtuBre, 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 n’eren les ciutats antigues dels segles VI i 
VII, a partir del patrimoni recuperat als jaciments arqueològics.

taller. «numismàtica visigoda» 
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 símbols i les 
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 tu fabricaràs la teua moneda pròpia.



     
18 d’OCtuBre, diumenge

taller. «numismàtica visigoda» 
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 símbols i les 
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 tu fabricaràs la teua moneda pròpia.

titelles. Món Color
Actuando Entucole
11:00 h i 12:45 h – Valencià. Lloc: pati
Vivim en un món multicultural en què trobem persones molt diferents i de 
molts llocs. No obstant això, encara que no ho semble, totes les persones 
comparteixen els mateixos somnis. Quins són? En aquest ventall de colors 
que és el nostre món tractem temes tan significatius com la integració, la 
igualtat i la pau.

Visites guiades. «Descobreix l’etno»
11:30 i 12:45 h. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visites realitzades per l’equip de conservadors del Museu Valencià 
d’Etnologia 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. «Les herbetes de les iaies»
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
La gent major coneix moltíssimes coses interessants, entre elles les plantes 
del camp i quines malalties curen. I a aquesta gent, les coses els les van 
contar els seus majors, per tradició. Amb el taller coneixereu les plantes 
i les seues propietats. Us ensenyarem a identificar-les, quina olor tenen i 
les seues propietats. Amb aquesta informació fareu el vostre receptari, que 
després a casa podreu completar amb altres plantes preguntant als iaios i 
les iaies. Tot seguit, preguntareu a la persona que us acompanya què li fa 
mal i amb la informació del receptari li fareu la vostra barreja personalitzada 
de plantes curatives.

24 d’OCtuBre, 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 n’eren les ciutats antigues dels segles VI i 
VII, a partir del patrimoni recuperat als jaciments arqueològics.

taller. «numismàtica visigoda» 
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 símbols i les 
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 tu fabricaràs la teua moneda pròpia.

25 d’OCtuBre, diumenge
taller. «numismàtica visigoda» 
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 símbols i les 
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 tu fabricaràs la teua moneda pròpia.

Contacontes. els nostres monstres
Òscar Mora
11:00 h i 12:45 h – Valencià. Lloc: pati
La maleta dels contes que Òscar el Contacontes sempre porta amb ell 
guarda centenars d’històries: contes d’animals de la selva, històries de 
princeses que no volen que ningú les salve, rondalles valencianes de la 
nostra tradició oral i també algunes cançons i balls. Una vegada que la 
maleta s’obri, tot pot passar: l’espectacle és diferent cada vegada, ja que la 
maleta mira els xiquets que hi ha al públic i tria les històries que més els 
agraden en cada ocasió.

Visites guiades. «Descobreix l’etno»
11:30 i 12:45 h. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visites realitzades per l’equip de conservadors del Museu Valencià 
d’Etnologia a les sales permanents i les exposicions temporals. 
 
Visites a la carta. «Món romà»
12:00 h. Visita guiada. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del Món romà i amb elles descobrireu algunes 
curiositats de les col·leccions del Museu.

tallers Didàctics. «De la taca al monstre. espanta la Por»
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia



     
Estàs preparat o preparada a per a traure’t el monstre que portes dins? 
Creem junts un imaginari de bèsties bestial! Començarem posant a 
prova els majors, fent-los pintar unes taques, per a agafar-los el relleu i 
treballar sobre aquestes taques per a traure un monstre. Tot s’imprimirà 
en directe mitjançant la màquina de risografia (tècnica d’impressió entre 
la serigrafia i la fotocopiadora), amb colors super molons, perquè ens 
puguem emportar a casa una meravellosa publicació plena de monstres 
fantàstics. T’ho perdràs?

28 d’OCtuBre, dimecres
inauguració exposició. «faltar o morir»
20:00 h. Lloc: sala X. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia

31 d’OCtuBre, 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 n’eren les ciutats antigues dels segles VI i 
VII, a partir del patrimoni recuperat als jaciments arqueològics.

taller. «numismàtica visigoda» 
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 símbols i les 
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 tu fabricaràs la teua moneda pròpia.
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«LES DONES EN LA PREHISTÒRIA»
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CENTRE MUSEíSTIC LA BENEfICèNCIA. 
C/ CORONA, 36 · 46003 VALèNCIA · TfN. INfORMACIÓ: 963 883 565

ESPECTACLE fAMILILAR A LA BENE
DIUMENGES A LES 11:O0h i 12:45h. AfORAMENT LIMITAT

TeaTre
benea

La

6 de seteMBre
Màgia escènica. el gran show de Carlos 
Barfi , per Carlos Barfi

13 de seteMBre
teatre infantil. el conte de Jaume i, per 
Amimic Teatre

20 de seteMBre
Contacontes. subhasta de contes, per Vicent Cortés

27 de seteMBre
titelles. L’aneguet lleig, per Trebol Teatro

4 d’OCtuBre
teatre infantil. Plàstic-tic-tic!, per El Triangulista

11 d’OCtuBre
Contacontes. Mr. fem, per Rubén Navarro

18 d’OCtuBre
titelles. Món Color, per Actuando Entucole

25 d’OCtuBre
Contacontes. els nostres monstres, per Òscar Mora

sarc
servei d’assistència 
i recursos culturals
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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



I FESTIVAL ITURBI
125 AnIVERSARI dEL nAIxEmEnT dE JoSé ITURBI 
SETEmBRE 2020

Diumenge 20
¿Toques el piano?
Els pianos inunden la ciutat perquè tot aquell que vulga, estudiants, 
professors, afeccionats, cantants, instrumentistes de tota mena, toquen, 
canten i escolten la seua música preferida als carrers més concorreguts 
de la ciutat.

Dimarts 22
19’00 h. Deu pianos per a Iturbi 

(Amb la col·laboració de Clemente Pianos al seu 30 aniversari)
Deu pianos a l’aire lliure tocaran obres de Liszt, Tchaikovsky, 
Mendelssohn, Falla i Bernstein.
Lloc: Plaça de la Virgen

20’30 h. Iturbi, adalid del piano español
Javier Perianes, piano.
Obres de Falla, Albéniz, Debussy 
Conferència prèvia a càrrec de Justo Romero
Lloc: C. C. La Beneficència

Dimecres 23. Lloc: C. C. La Beneficència
20’30 h. Manuel Quiroga i José Iturbi

Cuarteto Quiroga
Javier Perianes, piano
Obres de Beethoven i Schumann.

Dijous 24. Lloc: C. C. La Beneficència
20’30 h. La Iberia de Iturbi

Gustavo Díaz Jerez, piano.
Obres de A. Soler, G. Diaz i Albéniz.

Divendres 25. Lloc: C. C. La Beneficència
20’30 h. Iturbi i els Trascendentals de Liszt

Misha Dacic, piano.
Obres de Scarlatti, Schumann i Liszt. (75’)

23’00h. A propósito de Iturbi (documental)  

Dissabte 26. Lloc: C. C. La Beneficència
20’30 h.  Amparo Iturbi i Granados

Marta Zabaleta, piano.
Goyescas. E. Granados.

Diumenge 27. Lloc: C. C. La Beneficència
20’30 h.  El Premi Iturbi.

Josu de Solaun, piano.
Franziska Pietsch, violín.
Quartetto Indaco
Obres de Chausson, Saint-Saëns i Schumann.
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VisitA Els jAcimEnts ArquEològics
sEtEmbrE-octubrE 2020

VISITES COMENTADES ALS JACIMENTS ARQUEOLÒGICS.
Gratuïtes prèvia concertació.

VIU UN CAP DE SETMANA AMB ELS IBERS, NOVES PREGUNTES NOVES 
RESPOSTES, JORNADA DE PORTES OBERTES DE LA BASTIDA DE LES AL-
CUSSES (MOIxENT)
Dissabte 19 i diumenge 20 de setembre. Programa, horaris i informació en www.
museuprehistoriavalencia.es 

LA LLOMA DE BETxí (PATERNA)
Visites comentades gratuïtes prèvia concertació: dissabtes 12 i 26 de setembre, 
de 10 a 14h. Eixida des de l’estació de metro La Canyada. Concertació i informació 
en visiteslloma@gmail.com

PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
Visites comentades gratuïtes prèvia concertació. Concertació i informació en 672 
794 404 / puntal.llops@olocau.es.

LA BASTIDA DE LES ALCUSSES (MOIxENT)
Horari de visites comentades gratuïtes prèvia concertació: de dimecres a diumen-
ge de 10:30 a 14:00 h. Concertació i informació en 687 836 717 i 687 836 545 / 
labastida@moixent.es 

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

KELIN (CAUDETE DE LAS FUENTES)
Visites comentades gratuïtes prèvia concertació. Concertació i informació en co-
nocekelin@gmail.com o al telèfon 962319002 (de dilluns a divendres)

El Museu compta amb un protocol de prevenció sobre el COVID-19, per favor informa’t 
abans de fer la visita. 

Més informació en Museu de Prehistòria de València.  
Carrer Corona, 36 – T. 963 883 565 / sip@dival.es
www.museuprehistoriavalencia.es. Segueix-nos en:



aCTIVITaTS FOra DeL
CenTre MUSeÍSTIC La beneFICÈnCIa
Divendres 18 de setembre
Desconfinant la Cultura. Urbàlia Rurana
Lloc: La Pobla Llarga

Diumenge 20 de setembre
Toques el piano?
Enguany se celebra el 125 aniversari del naixement del pianista valencià Josep 
Iturbi. Amb motiu d’aquesta data, el Concurs Internacional de Piano de València 
Iturbi, amb la col·laboració de Clemente Pianos, col·locarà pianos al carrer, els 
quals estaran situats en  llocs emblemàtics de la ciutat.

Dimarts 22 de setembre, 19:00 h
Deu pianos per a Iturbi
Lloc: Pl. de la Mare de Déu. València

Dijous 8 d’octubre
Desconfinant la Cultura. Pep Gimeno Botifarra
Lloc: Moixent

Divendres 9 d’octubre
Desconfinant la Cultura. Andreu Valor
Lloc: Otos

Disssabte 10 d’octubre
Desconfinant la Cultura. Borrina Big Band
Lloc: Montesa

Desconfinant la Cultura. Jazzmàtiks
Lloc: Quartell

Desconfinant la Cultura. Les Folies de Carcaixent
Lloc: Rafelguaraf

Dissabte 24 d’octubre
Desconfinant la Cultura. Jazzmàtiks
Lloc: Nàquera

Organitza: Servei de Cultura





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



17 de seteMBre dijous
inauguració. Orts «Llamps creatius»
20.00 h. Lloc: sala de l’Atri
Amb motiu de la instal·lació permanent de l’escultura sonora fotosensible 
Huit canelles, el MuVIM ha enllestit una exposició retrospectiva de les obres 
petites de José Antonio Orts en les quals l’artista ja relacionava la funció amb 
la forma, el so amb la llum, l’espai i el temps. Obres que sempre dialoguen 
i interactuen amb l’espectador. Accés amb invitació. La situació d’alerta 
sanitària i la normativa vigent obliguen a la reducció i el control de l’aforament.

19 de seteMBre dissabte
taller infantil. «Olga sinclair. açò no és una taca»
18.00 h. Lloc: aula didàctica
L’exposició de la pintora panamenya Olga Sinclair parla de «l’alegria de 
pintar». En aquest taller els menuts recorreran el camí que va de l’abstracció 
a la figuració, i descobriran així la seua pròpia creativitat. A partir dels 5 anys. 
Places molt limitades. Només amb reserva prèvia telefonant al 963 883 730.

20 de seteMBre  diumenge
taller infantil. «Montesinos. Costura en paper»
11.30 h. Lloc: aula didàctica
En aquest taller les xiquetes i els xiquets aprendran a cosir el seu propi vestit 
en paper, inspirant-se en les creacions del dissenyador valencià Francis 
Montesinos, protagonista de l’exposició retrospectiva que es pot visitar al 
museu. Dels 5 als 11 anys. Places molt limitades. Només amb reserva prèvia 
telefonant al 963 883 730.

Visita guiada. «francis Montesinos. 50 anys»
12.00 h i 13.15 h. Lloc: sala Alfons Roig
Visita guiada a l’exposició «València, seda i foc» que repassa la trajectòria 
del dissenyador valencià, protagonista destacat de l’avantguarda de la moda 
gràcies al trencament de les convencions estilístiques de gènere i el diàleg 
permanent que va saber establir entre tradició i modernitat en inspirar-se 
en la indumentària valenciana. Durada: 40 minuts. Dos torns horaris. Places 
molt limitades. Només amb reserva prèvia telefonant al 963 883 730.

23 de seteMBre dimecres
taller virtual. «Molècules, formes i colors»
19.00 h. Lloc: activitat en línia #MuVIMonTU www.muvim.es i @MuVIM
Tot, absolutament tot a l’univers està format per àtoms, que s’agrupen en 
conjunts que anomenem molècules. Són tan infinitament minúscules que 
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a simple vista no les podem vore, per descomptat. Però, sabies que per a 
representar-les utilitzem formes i colors? En aquest taller de construcció us 
ensenyarem a representar estructures moleculars com si foren escultures. 
Perquè pugues tindre a ta casa la molècula de l’aigua, la de l’oxigen o —per 
què no?— la de la felicitat. Taller familiar de 5 a 10 anys.

26 de seteMBre dissabte
taller infantil. «Montesinos. Costura en paper»
11.30 h. Lloc: aula didàctica
En aquest taller les xiquetes i els xiquets aprendran a cosir el seu propi vestit 
en paper, inspirant-se en les creacions del dissenyador valencià Francis 
Montesinos, protagonista de l’exposició retrospectiva que es pot visitar al 
museu. Dels 5 als 11 anys. Places molt limitades. Només amb reserva prèvia 
telefonant al 963 883 730.

27 de seteMBre  diumenge
taller infantil. «Olga sinclair. açò no és una taca»
18.00 h. Lloc: aula didàctica
L’exposició de la pintora panamenya Olga Sinclair parla de «l’alegria de 
pintar». En aquest taller els menuts recorreran el camí que va de l’abstracció 
a la figuració, i descobriran així la seua pròpia creativitat. A partir dels 5 anys. 
Places molt limitades. Només amb reserva prèvia telefonant al 963 883 730.

Visita guiada. «francis Montesinos. 50 anys»
12.00 h i 13.15 h. Lloc: sala Alfons Roig
Visita guiada a l’exposició «València, seda i foc» que repassa la trajectòria 
del dissenyador valencià, protagonista destacat de l’avantguarda de la moda 
gràcies al trencament de les convencions estilístiques de gènere i el diàleg 
permanent que va saber establir entre tradició i modernitat en inspirar-se 
en la indumentària valenciana. Durada: 40 minuts. Dos torns horaris. Places 
molt limitades. Només amb reserva prèvia telefonant al 963 883 730.

Concert. Beyond the violin
12.00 h. Lloc: sala d’actes del MuVIM
María del Carmen Antequera és una de les violinistes del panorama 
espanyol més compromeses amb la música actual, participant en moltes 
estrenes d’obres dels compositors vius més prestigiosos. El seu programa 
amb Gregorio Jiménez (electrònica) ens presenta una bona mostra del seu 
treball. Aforament limitat al 75 %. Les entrades començaran a repartir-se 
una hora abans de l’inici del concert. Atesa la nova normativa sanitària, 
sense entrada no es podrà accedir al concert.
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3 d’OCtuBre dissabte
taller infantil. «Olga sinclair. açò no és una taca»
18.00 h. Lloc: aula didàctica
L’exposició de la pintora panamenya Olga Sinclair parla de «l’alegria de 
pintar». En aquest taller els menuts recorreran el camí que va de l’abstracció 
a la figuració, i descobriran així la seua pròpia creativitat. A partir dels 5 anys. 
Places molt limitades. Només amb reserva prèvia telefonant al 963 883 730.

4 d’OCtuBre diumenge
taller infantil. «Montesinos. Costura en paper»
11.30 h. Lloc: aula didàctica
En aquest taller les xiquetes i els xiquets aprendran a cosir el seu propi vestit 
en paper, inspirant-se en les creacions del dissenyador valencià Francis 
Montesinos, protagonista de l’exposició retrospectiva que es pot visitar al 
museu. Dels 5 als 11 anys. Places molt limitades. Només amb reserva prèvia 
telefonant al 963 883 730.

Visita guiada. «francis Montesinos. 50 anys»
12.00 h i 13.15 h. Lloc: sala Alfons Roig
Visita guiada a l’exposició «València, seda i foc» que repassa la trajectòria 
del dissenyador valencià, protagonista destacat de l’avantguarda de la moda 
gràcies al trencament de les convencions estilístiques de gènere i el diàleg 
permanent que va saber establir entre tradició i modernitat en inspirar-se 
en la indumentària valenciana. Durada: 40 minuts. Dos torns horaris. Places 
molt limitades. Només amb reserva prèvia telefonant al 963 883 730.

7 d’OCtuBre dimecres
taller virtual. «art urbà. Plantilles stencil en línia»
19.00 h. Lloc: activitat en línia #MuVIMonTU www.muvim.es i @MuVIM
Stencil o estergit és una tècnica molt utilitzada en l’art urbà: vol dir estampar 
alguna cosa amb l’ajuda d’una plantilla que presenta un disseny ja retallat. 
Es llança la pintura o la tinta a través del retall i s’estampa sobre la paret la 
forma de la plantilla. En aquest taller t’ensenyarem a fer, d’una forma molt 
senzilla, les teues plantilles d’estergit perquè pugues crear els teus propis 
dissenys. A partir dels 6 anys, sense límit d’edat.

8 d’OCtuBre dijous
inauguració. Vinz feel free «Gràcies»
20.00 h. Lloc: pell del MuVIM
El MuVIM vol retre un homenatge a tot el personal sanitari, bombers, 
policies, restauradors i tot el personal dels serveis essencials que, durant 



el confinament, van treballar perquè la nostra vida sota clausura fóra més 
segura i suportable. I per això vestirà la façana del museu —la seua pell— 
amb una gran lona amb l’obra de l’artista urbà Vinz Feel Free. Accés amb 
invitació. La situació d’alerta sanitària i la normativa vigent obliguen a la 
reducció i el control de l’aforament.

10 d’OCtuBre dissabte
Visites guiades. «(altres) formes de ser valencià. francis 
Montesinos»
18.00 h i 19.00 h. Lloc: sala Alfons Roig
Hi ha moltes formes de ser i sentir-se valencià/valenciana. En aquestes visites 
guiades, especialment concebudes amb motiu del 9 d’Octubre, coneixerem la 
manera de ser-ho de Francis Montesinos i com això ha influït en la seua obra. 
Durada aproximada: 40 minuts. Places molt limitades. Només amb reserva 
prèvia telefonant al 963 883 730. Dues visites: «Montesinos. Indumentària 
tradicional i moda contemporània» (18 h) i «Montesinos. Un valencià en la 
Movida madrilenya» (19 h)

11 d’OCtuBre diumenge
Visites guiades. «(altres) formes de ser valencià. francis 
Montesinos»
11.30 h; 12.15 h; 13 h i 13.45 h. Lloc: sala Alfons Roig
Hi ha moltes formes de ser i sentir-se valencià/valenciana. En aquestes visites 
guiades,  especialment concebudes amb motiu del 9 d’Octubre, coneixerem 
la manera de ser-ho de Francis Montesinos i com això ha influït en la 
seua obra. Durada aproximada: 40 minuts. Places molt limitades. Només 
amb reserva prèvia telefonant al 963 883 730. «Montesinos. Indumentària 
tradicional i moda contemporània» (11.30 h); «Montesinos. Un valencià en la 
Movida madrilenya» (12.15 h); «Montesinos iconoclasta. El trencament de les 
convencions de gènere» (13 h).

15 d’OCtuBre dijous
inauguració. Claudia Casarino «allò que ens manté vius 
és la distància»
20.00 h. Lloc: el Cub del MuVIM
Claudia Casarino reflexiona sobre el món post-Covid a través dels vestits, 
que són recursos especialment eloqüents per a una artista: al cap i a la fi, 
els nostres cossos han estat vestits sempre —des que som humans— amb 
idees i ideologies. La roba parla i conta aquesta història. També la de la 
pandèmia. Accés amb invitació. La situació d’alerta sanitària i la normativa 
vigent obliguen a la reducció i el control de l’aforament.
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17 d’OCtuBre dissabte
taller infantil. «Montesinos. Costura en paper»
11.30 h. Lloc: aula didàctica
En aquest taller les xiquetes i els xiquets aprendran a cosir el seu propi vestit 
en paper, inspirant-se en les creacions del dissenyador valencià Francis 
Montesinos, protagonista de l’exposició retrospectiva que es pot visitar al 
museu. Dels 5 als 11 anys. Places molt limitades. Només amb reserva prèvia 
telefonant al 963 883 730.

18 d’OCtuBre diumenge
taller infantil. «Olga sinclair. açò no és una taca»
18.00 h. Lloc: aula didàctica
L’exposició de la pintora panamenya Olga Sinclair parla de «l’alegria de 
pintar». En aquest taller els menuts recorreran el camí que va de l’abstracció 
a la figuració, i descobriran així la seua pròpia creativitat. A partir dels 5 anys. 
Places molt limitades. Només amb reserva prèvia telefonant al 963 883 730.

Visita guiada. «francis Montesinos. 50 anys»
12.00 h i 13.15 h. Lloc: sala Alfons Roig
Visita guiada a l’exposició «València, seda i foc» que repassa la trajectòria 
del dissenyador valencià, protagonista destacat de l’avantguarda de la moda 
gràcies al trencament de les convencions estilístiques de gènere i el diàleg 
permanent que va saber establir entre tradició i modernitat en inspirar-se 
en la indumentària valenciana. Durada: 40 minuts. Dos torns horaris. Places 
molt limitades. Només amb reserva prèvia telefonant al 963 883 730.

Concert. Viola Oppression
12.00 h. Lloc: sala d’actes del MuVIM
David Fons —a la viola— i Kei Hikichi —al piano— ens presenten el seu treball 
discogràfic Viola Oppression (Orphues Classical), que conté les sonates de 
Rebecca Clarke (1886-1979) i Dimitry Shostakovich (1906-1975) per a viola 
i piano, per al segell Orphues Classical. David Fons toca amb una viola 
Giacommo e Leandro Bisiach del 1954. Aforament limitat al 75 %. Les entrades 
començaran a repartir-se una hora abans de l’inici del concert. Atesa la nova 
normativa sanitària, sense entrada no es podrà accedir al concert.

22 d’OCtuBre dijous
inauguració: Cari roig. «Contraexvots. relats de la vida 
en els marges» 
20.00 h. Lloc: sala Alta
Exposició de les obres fetes per persones internes del Centre Penitenciari 
de Valencià «Antoni Asunción Hernández», en format d’exvots, que relaten 
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Gura
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les circumstàncies que els van conduir a ser condemnats: el projecte de 
Cari Roig vol aconseguir, per mitjà de l’expressió artística, deixar enrere 
patrons de conducta nocius que van conduir al dolor, la culpa, el càstig o el 
caos. Accés amb invitació. La situació d’alerta sanitària i la normativa vigent 
obliguen a la reducció i el control de l’aforament.

24 d’OCtuBre dissabte
taller infantil. «Olga sinclair. açò no és una taca»
18.00 h. Lloc: aula didàctica
L’exposició de la pintora panamenya Olga Sinclair parla de «l’alegria de 
pintar». En aquest taller els menuts recorreran el camí que va de l’abstracció 
a la figuració, i descobriran així la seua pròpia creativitat. A partir dels 5 anys. 
Places molt limitades. Només amb reserva prèvia telefonant al 963 883 730.

25 d’OCtuBre  diumenge
taller infantil. «Montesinos. Costura en paper»
11.30 h. Lloc: aula didàctica
En aquest taller les xiquetes i els xiquets aprendran a cosir el seu propi vestit 
en paper, inspirant-se en les creacions del dissenyador valencià Francis 
Montesinos, protagonista de l’exposició retrospectiva que es pot visitar al 
museu. Dels 5 als 11 anys. Places molt limitades. Només amb reserva prèvia 
telefonant al 963 883 730.

Visita guiada. «francis Montesinos. 50 anys»
12.00 h i 13.15 h. Lloc: sala Alfons Roig
Visita guiada a l’exposició «València, seda i foc» que repassa la trajectòria 
del dissenyador valencià, protagonista destacat de l’avantguarda de la moda 
gràcies al trencament de les convencions estilístiques de gènere i el diàleg 
permanent que va saber establir entre tradició i modernitat en inspirar-se 
en la indumentària valenciana. Durada: 40 minuts. Dos torns horaris. Places 
molt limitades. Només amb reserva prèvia telefonant al 963 883 730.

31 d’OCtuBre dissabte
taller infantil. «Montesinos. Costura en paper»
11.30 h. Lloc: aula didàctica
En aquest taller les xiquetes i els xiquets aprendran a cosir el seu propi vestit 
en paper, inspirant-se en les creacions del dissenyador valencià Francis 
Montesinos, protagonista de l’exposició retrospectiva que es pot visitar al 
museu. Dels 5 als 11 anys. Places molt limitades. Només amb reserva prèvia 
telefonant al 963 883 730
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Retrats de ciència

Martí Domínguez (ed.)

La batalla per la sanitat valenciana
Sergi Castillo Prats

Teatre complet I

Manuel Molins

Els fantàstics setanta 1969-1974
Josep Piera

La frontera del cel

Roberto Trotta

Karl Marx: Il·lusió i grandesa
Gareth Stedman Jones





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 
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


