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1 d’AGOST diumenge

Contacontes. La bruixa xocolata i els monstres mostosos
Sílvia Colomer
11.30 h – Valencià. Lloc: pati
Una sessió per a contar somnis, un somni de joguets, un somni de ratolins, 
un somni al coixí i un somni de cotó, ja en són quatre. Un dia em van contar 
una història que em va fer viatjar fins a l’infinit i tan lluny vaig anar que 
encara no he tornat. Pots venir amb mi, somiem?

Taller-demostració. «La moneda i la mar» 
12:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu de Prehistòria de València
Al llarg de la prehistòria i els diferents períodes històrics, els béns marins 
van ser fruit d’intercanvi i una forma important de diners. En aquest taller 
aprendrem com alguns tipus de petxines van ser utilitzades com a diners, 
i explicarem com es van fabricar les primeres monedes de l’antiguitat. En 
el taller cada participant podrà endur-se la seua pròpia moneda d’Arse 
encunyada amb motius marins, en l’anvers un pecten i en el revers un dofí.

8 d’AGOST diumenge
Teatre infantil. El petit príncep
Laia Serna
11.30 h – Valencià. Lloc: pati
Adaptació de l’obra de Saint-Exupéry. La nostra aviadora ens contarà contes 
de boes, elefants i d’aquella vegada que s’estavella al desert i coneix un petit 
príncep, provinent d’un asteroide proper... Aquest contacontes inclou titellaire i 
música en directe, a més de participació del públic, bens i alguna que altra flor.

15 d’AGOST diumenge
Titelles. Els tres porquets
Amímic Teatre
11.30 h – Valencià. Lloc: pati
Estan tots els infants convidats a la granja dels porquets, la mare porqueta 
serà l’encarregada de presentar tots els seus fills. El porquet xicotet s’ha 
fet una casa tota sencera de palla, el porquet mitjà una casa de fusta i el 
porquet gran, que és el més treballador, una casa de maó. Però espai, el llop 
és a prop, ve pel bosc disposat a menjar-se’n un...
Seguint el conte clàssic dels tres porquets, Amímic Teatre presenta la seua 
proposta donant-li un toc personal, amb titelles i actrius en un espectacle 
còmic i participatiu.

21 d’AGOST dissabte
Concert. Federació de Folklore Valenciana
18.00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim



     
22 d’AGOST diumenge

Contacontes. Cococontes d’un cocodril
Bea Contes
11.30 h – Valencià. Lloc: pati
Cocodrils que lligen llibres. Ànecs que volen cantar com un gall. Rellotges que 
volen ser puntuals com un ànec i nits plenes de somnis i aventures... Contes 
que són una barreja de somnis que naixen del gust d’un cocodril per la lectura 
i de la il·lusió d’una somiadora. Espectacle replet de moments màgics, de 
colorit, missatges positius i moments divertits..., i és que, Som-Riure! I què bé!
Viatja amb els somnis de BeaBabel i el seu humor, que ens du contes plens de 
línies per a criatures i entre línies per als més grans, per a gaudir en família.

29 d’AGOST diumenge
Música infantil. El reciclasons
Iruixa+Skargots
11.30 h – Valencià. Lloc: pati
Iruixa + Skargots és una banda formada l’any 2019 per músics i músiques 
valencians de diferents estils musicals. En les seues files hi ha professionals 
de gran bagatge com Xavier Alaman, Irina Barguès, Lluís Besa, Marta 
Margaix i Rubén Navarro.
En les cançons es poden trobar ritmes caribenys com l’ska, el reggae, el soul o 
la música africana. Comparteixen una bona mescla d’amor, respecte i igualtat.

5 de SETEMBRE diumenge
Contacontes. Roba estesa
Eva Andújar
11.00 i 12.45 h – Valencià. Lloc: pati
Hui em toca fer la bugada de contes. Tinc el llop a remulla perquè sempre va 
molt brut i mentrestant rente la Caputxeta per separat, que sinó destiny! Als 
donyets ja els tinc estesos, a veure si s’estiren. En fi, que avui toca. M’hi ajudes?

Visites guiades. «Descobreix l’Etno» 
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició
Visites guiades a l’exposició permanent de l’Etno, «No és fàcil ser valencià 
ni valenciana»

Taller familiar. «Tardor a la motxilla»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de L’ETNO
Arriba la tardor i tot canvia, la llum, els colors, les olors... Pintem la tardor 
a la motxilla per a lluir-la allà on anem. Vols fer-ne una? Tan sols has de 
vindre amb ganes de fer-la i amb la teua imaginació, la resta ho posem 
nosaltres. T’hi animes?



     
12 de SETEMBRE diumenge

Teatre infantil. Una casa en les altures
La Monda Lironda Teatre
11.00 i 12.45 h – Valencià. Lloc: pati
Amb el suport del llegat de la gent major de l’Horta, ens aventurem a 
descobrir el món que ens envolta. Des de l’entorn pròxim fins als deserts, 
selves i oceans del nostre planeta. Un viatge a través del joc i el moviment 
que ens convida a créixer i desplegar les ales per a arribar tan lluny com 
ens proposem.

Visites guiades. “Descobreix L’ETNO”
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició. 
Visites guiades a l’exposició permanent de l’Etno, «No és fàcil ser valencià 
ni valenciana».

Taller familiar. «Tardor a la motxilla»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de L’ETNO
Arriba la tardor i tot canvia, la llum, els colors, les olors... Pintem la tardor 
a la motxilla per a lluir-la allà on anem. Vols fer-ne una? Tan sols has de 
vindre amb ganes de fer-la i amb la teua imaginació, la resta ho posem 
nosaltres. T’hi animes?

18 de SETEMBRE dissabte
Taller. 
«De la mar al plat. Recursos marins de la prehistòria» 
12:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu de Prehistòria de València
Descobrirem com les dones i els homes de la prehistòria s’alimentaven dels 
recursos marins del seu entorn. Vos imagineu quines espècies de peixos i 
mol·luscs es recol·lectaven i pescaven per a menjar-se’ls? I després..., 
reutilitzaven les petxines? En aquest taller donarem resposta a aquestes i 
moltes altres preguntes.

Concert. Federació de Folklore Valenciana
18.30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

19 de SETEMBRE diumenge
Titelles. Contes
Edu Borja, Teatre de Marionetes
11.00 i 12.45 h – Valencià. Lloc: pati
Al país de la Fantasia, el valent Gasparet salvarà el poble i la princesa 
enfrontant-se al ferotge Drac de la muntanya, que resultarà no ser tan ferotge 
com l’havien pintat el Dimoni i la Bruixa. Una història amb valors humans com 
l’amistat i la tolerància, amb gran sentit de l’humor i molta sensibillitat.



     
Visites guiades. “Descobreix L’ETNO”
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició. 
Visites guiades a l’exposició permanent de l’Etno, «No és fàcil ser valencià 
ni valenciana».

Taller. 
«De la mar al plat. Recursos marins de la prehistòria» 
12:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu de Prehistòria de València
Descobrirem com les dones i els homes de la prehistòria s’alimentaven dels 
recursos marins del seu entorn. Vos imagineu quines espècies de peixos 
i mol·luscs es recol·lectaven i pescaven per a menjar-se’ls? I després..., 
reutilitzaven les petxines? En aquest taller donarem resposta a aquestes i 
moltes altres preguntes.

Taller familiar. «Tardor a la motxilla»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de L’ETNO
Arriba la tardor i tot canvia, la llum, els colors, les olors... Pintem la tardor 
a la motxilla per a lluir-la allà on anem. Vols fer-ne una? Tan sols has de 
vindre amb ganes de fer-la i amb la teua imaginació, la resta ho posem 
nosaltres. T’hi animes?

Concert. Coral Santa María del Mar
20.00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

25 de SETEMBRE dissabte
Taller. 
«De la mar al plat. Recursos marins de la prehistòria» 
12:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu de Prehistòria de València
Descobrirem com les dones i els homes de la prehistòria s’alimentaven dels 
recursos marins del seu entorn. Vos imagineu quines espècies de peixos 
i mol·luscs es recol·lectaven i pescaven per a menjar-se’ls? I després..., 
reutilitzaven les petxines? En aquest taller donarem resposta a aquestes i 
moltes altres preguntes.

Al caliu de les paraules. 
Festival d’oralitat. 
Organitza: L’ETNO.
La civilització va començar al voltant d’una foguera i això va servir per a 
tres coses imprescindibles: calfar-se, coure el menjar i contar històries. Al 
caliu de les paraules, en aquesta cinquena edició, ens acosta a l’imaginari 
d’històries i músiques del poble gitano i ens convida a abraçar una xicoteta 
part d’aquesta cultura, que és la nostra, al caliu de l’exordi de molts dels 
seus contes: «El mal se vaya y el bien se venga y la comida de mañana que 
no se detenga».



     

«Atar al payo». Tertúlia
Al caliu de les paraules. Festival d’oralitat. 
20.00 h. Lloc: pati. 
Accés gratuït amb entrada

«Al calor de lo caló». Contades simultànies
Al caliu de les paraules. Festival d’oralitat. 
22.00 h. Lloc: pati 
Accés gratuït amb entrada

26 de SETEMBRE diumenge
Contacontes. Contes amb i sense trellat
Luna
11.00 i 12.45 h – Valencià. Lloc: pati
Lluna ens porta contes de tota la vida amb personatges que saben trobar el 
seu camí i tirar avant, però també algun conte sense trellat per a provocar-
nos un somriure.

Visites guiades. “Descobreix L’ETNO”
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició 
Visites guiades a l’exposició permanent de l’Etno, «No és fàcil ser valencià 
ni valenciana».

Taller. 
«De la mar al plat. Recursos marins de la prehistòria» 
12:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu de Prehistòria de València
Descobrirem com les dones i els homes de la prehistòria s’alimentaven dels 
recursos marins del seu entorn. Vos imagineu quines espècies de peixos i 
mol·luscs es recol·lectaven i pescaven per a menjar-se’ls? I després..., 
reutilitzaven les petxines? En aquest taller donarem resposta a aquestes i 
moltes altres preguntes.

Taller familiar. De cap a peus
12:30 h. Lloc: sala de tallers de L’ETNO
La indumentària tradicional ha canviat al llarg del temps influenciada 
per les modes. El vestit típic és un model creat, moltes vegades amb 
barreja d’estils i d’èpoques. Amb els nostres personatges, Empar i 
Ximo, coneixerem diferències entre les indumentàries de les comarques 
valencianes, les principals peces de roba i com es col·loquen al cos.
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JUNY - NOVEMBRE 2021
MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA
Corona, 36. 46003 València ·  www.museuprehistoriavalencia.es
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L’ETNO. Museu Valencià d’Etnologia
C/ Corona, 36. 46003
Dimarts a diumenge, de 10 a 20 h
wwww.letno.es
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L’ETNO. Museu Valencià d’Etnologia
C/ Corona, 36. 46003
Dimarts a diumenge, de 10 a 20 h
wwww.letno.es
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Prorrogada fins el 29 d’agost

iTiNeRàNCieS
DEL MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA

PRIETAS LAS FILAS

Carlet. Casa de la Cultura. Del 8 de setembre al 4 d’octubre.

LA BASTIDA DE LES ALCUSSES )MOIXENT)



VISITES GUIADES
ALS JACIMENTS ARQUEOLÒGICS
A L’ESTIU DE 2021
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1.- VISITA AL JACIMENT 
DE LA BASTIDA DE LES ALCUSSES 
(MOIXENT)
Organitza: Ajuntament de Moixent 
i Museu de Prehistòria de València 
Horari del jaciment: dimarts a dissabte 
de 10.00 a 14.00 h i de 18.00 a 19.30 h. 
Diumenges i festius de 10.00 a 14.00 h. 
Horari de visites guiades gratuïtes: 
de dimecres a divendres de 10.30 a 14.00 h. 
Dissabtes, diumenges i festius a les 11.30
 i les 12.30 h des de la Casa ibera.
Informació i reserves: 687 836 717 i 
687 836 545 / labastida@moixent.es
Jornades «Viu un cap de setmana amb els ibers» 
dies 18 i 19 de setembre.

2.- VISITA AL JACIMENT DE PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
Organitza: Ajuntament d’Olocau i Museu de Prehistòria de València 
De 9.30 a 13.30 h. Visites guiades gratuïtes agost i setembre.
Informació i reserves: 672 794 404 / puntal.llops@olocau.es
25 de setembre visita teatralitzada «La mirada dels déus» al jaciment.

3.- VISITA KELIN (CAUDETE DE LAS FUENTES)
Visites guiades gratuïtes al jaciment divendres de 18.00 a 21.00 h i dissabte 
i diumenge de 10.00 a 12, i de 18.00 a 21.00 hores en agost. En setembre 
les visites de la vesprada seran de 17.30 a 20.30 h. Visites a la col·lecció 
museogràfica dissabte i diumenge de 12.30 a 14.00 h. 
Informació i reserves: 962 319 002 / conocekelin@gmail.com

4.- VISITA EL MOLÓN DE CAMPORROBLES
Visites guiades gratuïtes els dies 14, 15, 28 i 29 d’agost, de 9.00 a 13.00 h. 
La resta de dies amb cita prèvia en horari de vesprades entre setmana i matí i 
vesprada en cap de setmana.
Informació i reserves: 637 593 568 i 962 181 006 / camporrobles.ayuntamiento@
cv.gva.es



5.- VISITA LA CELADILLA D’ADEMUZ 
Tourist-Info d’Ademuz organitza visites de senderisme guiades «La Celadilla, 
del Túria als ibers» els dimecres i dissabte a les 18.00 h i els divendres a les 
11.00 h.
Informació: 978 782 267 / touristinfo_ademuz@gva.es 
Reserva prèvia: 666 715 445 / ademuzguia@gmail.com

6.- VISITA EL TORREJÓN DE GÁTOVA
Visites guiades de dilluns a diumenge amb reserva prèvia, en horari de 9.00 a 
14.00 h.
Informació i reserves: 964 126 001 / torrejon@gatova.es.

7.- VISITA EL TÒS PELAT DE MONCADA
Visita guiada gratuïta el 25 de setembre.
Eixida des de l’Ermita de Santa Bàrbara (punt de trobada) a les 10.00 h. 
Informació i reserves: 961 301 752 / museu@moncada.es

8.- VISITA A LA SEÑA / PUNTA LA CAMBRA DE VILLAR DEL ARZOBISPO
Visita guiada a la Seña el 5 de setembre a les 11.00 h. Visites guiades a Punta 
la Cambra el 8 i 28 d’agost a les 10 h. Informació i reserves: 962 720 002 o en 
l’App «Ajuntaments de València».

9.- VISITA AL PICO DE LOS AJOS DE YÁTOVA
Visita guiada al poblat i a la col·lecció museogràfica el segon, tercer i quart 
cap de setmana d’agost. Informació i reserves: 962 516 131 / ayto_yatova@
cv.gva.es

10.- VISITA AL PATRIMONI RUPESTRE VALENCIÀ DE BICORP
Visites guiades des de l’Ecomuseu de dimecres a diumenge. Coves de l’Aranya 
/ Barranc Moreno. Amb reserva prèvia. A les 10.30 h, 5 € per persona.
Visites gratuïtes al patrimoni rupestre valencià els dissabtes amb reserva 
prèvia. 
L’Ecomuseu de Bicorp està obert de dimecres a diumenge de 10.00 a 
14.00 hores. Informació i reserves: 962 269 403 i 647 410 818 / info@
ecomuseodebicorp.com

11.- VISITA A LA COVA DEL PARPALLÓ DE GANDIA
Ofereix visites guiades els dissabtes i diumenges a les 10.00 h i els divendres 
a les 19.30 h. La recepció de visitants és al Centre d’Interpretació Parpalló-
Borrell.
Informació i reserves en www.visitgandia.com

12, 13 i 14.- ARAS DE LOS OLMOS, SAGUNT i AYORA ofereixen per la seua 
part tres itineraris de senderisme senyalitzats, els quals permeten visitar el seu 
patrimoni iber. Més informació al respecte en les pàgines web www.turismoenaras.
es i www.saguntoturismo.com.



Diumenges
de teatre per
a la xicalla

Diumenge, 1 d’agost. 11:30h.
La bruixa xocolata i els monstres 
mostosos.
Silvia Colomer. Contacontes.

Diumenge, 8 d’agost. 11:30h
El petit príncep
Laia Serna.

Diumenge, 15 d’agost. 11:30h.
Els tres porquets. Titelles.
Amímic Teatre.

Diumenge, 22 d’agost. 11:30h.
Cococontes d’un cocoddril.
Bea Contes, contacontes.

Diumenge, 29 d’agost. 11:30h.
El reciclasons. Música infantil.
Iruixa+Skargots.

Diumenge, 5 de setembre, 11 i 12.45h.
Roba estesa.
Eva Andújar. Contacontes.

Diumenge, 12 de setembre, 11 i 12.45h.
Una casa en les altures.
La Monda Lironda Teatre.

Diumenge, 19 de setembre, 11 i 12.45h.
Contes
Edu Borja, Teatre de marionetes.

Diumenge, 26 de setembre, 11 i 12.45h.
Contes amb i sense trellat
Luna. Contacontes.



Diumenges
de teatre per
a la xicalla

Llavors de la terra

Música
Folklore
i tradicions

Dissabte, 21 d’agost, 18:30h.
Activitats de folklore valencià als patis

Dissabte, 18 de setembre, 18:30h.
Grup de danses Repicó



Conservatori
Superior de Música
Joaquín Rodrigo
de València

Música 
en construcció
Més concerts a partir de l’1 d’octubre

Concerts de cambra
Divulgació musical
Joves promeses



MuVIM
MUSEU VALENCIÀ DE LA IL.LUSTRACIÓ I DE LA MODERNITAT

Carrer Quevedo 10    València

Concerts de cambra
Divulgació musical
Joves promeses



4 de SETEMBRE dissabte
Visita guiada. «Berlanga. Una història de cine»
18:30 h. Lloc: Sala Baixa
Visites guiades a l’exposició dedicada al cineasta valencià Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una història de cine». Places molt limitades per la 
Covid-19 (màxim 10 persones). Reserva prèvia, telefonant al 96 388 37 30.

5 de SETEMBRE diumenge
Visita guiada. «Berlanga. Una història de cine»
11:30 h. Lloc: Sala Baixa
Visites guiades a l’exposició dedicada al cineasta valencià Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una història de cine». Places molt limitades per la 
Covid-19 (màxim 10 persones). Reserva prèvia, telefonant al 96 388 37 30.

Visita guiada. «Berlanga. Una història de cine»
13:00 h. Lloc: Sala Baixa
Visites guiades a l’exposició dedicada al cineasta valencià Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una història de cine». Places molt limitades per la 
Covid-19 (màxim 10 persones). Reserva prèvia, telefonant al 96 388 37 30.

11 de SETEMBRE dissabte
Visita guiada. «Berlanga. Una història de cine»
12:30 h. Lloc: Sala Baixa
Visites guiades a l’exposició dedicada al cineasta valencià Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una història de cine». Places molt limitades per la 
Covid-19 (màxim 10 persones). Reserva prèvia, telefonant al 96 388 37 30.

Visita guiada. «Berlanga. Una història de cine»
18:30 h. Lloc: Sala Baixa
Visites guiades a l’exposició dedicada al cineasta valencià Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una història de cine». Places molt limitades per la 
Covid-19 (màxim 10 persones). Reserva prèvia, telefonant al 96 388 37 30.

12 de SETEMBRE diumenge
Visita guiada. «Berlanga. Una història de cine»
11:30 h. Lloc: Sala Baixa



Visites guiades a l’exposició dedicada al cineasta valencià Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una història de cine». Places molt limitades per la 
Covid-19 (màxim 10 persones). Reserva prèvia, telefonant al 96 388 37 30.

Visita guiada. «Berlanga. Una història de cine»
13:00 h. Lloc: Sala Baixa
Visites guiades a l’exposició dedicada al cineasta valencià Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una història de cine». Places molt limitades per la 
Covid-19 (màxim 10 persones). Reserva prèvia, telefonant al 96 388 37 30.

17 de SETEMBRE divendres
Concert. «Soliloqui. Música per a clarinet»
19:00 h. Lloc: Sala d’Actes del MuVIM
Concert en el qual el clarinetista Luis Fernández Castelló interpretarà 
peces d’Igor Stravinsky (1882-1971), Gaetano Donizetti (1797-1848), Sergio 
Blardony (1965), Giacomo Miluccio (1928-1999) o Luciano Berio (1925-2003) 
entre d’altres. Aforament limitat per les restriccions de la Covid-19. Les 
entrades començaran a repartir-se una hora abans de l’inici del concert. 

18 de SETEMBRE dissabte
Visita guiada. «Berlanga. Una història de cine»
12:30 h. Lloc: Sala Baixa
Visites guiades a l’exposició dedicada al cineasta valencià Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una història de cine». Places molt limitades per la 
Covid-19 (màxim 10 persones). Reserva prèvia, telefonant al 96 388 37 30.

Taller infantil. «Re Creant»
18:30 h. Lloc: Aula de didàctica
Us proposem un repte: en el MuVIM tenim un munt de cartells d’exposicions 
passades i volem donar-los una segona vida. Us animeu a dissenyar, jugar 
i crear nous cartells amb nosaltres?. Talleristes: Trampolín. Places molt 
limitades. Només amb reserva prèvia, telefonant al 96 388 37 30.

Visita guiada. «Berlanga. Una història de cine»
18:30 h. Lloc: Sala Baixa
Visites guiades a l’exposició dedicada al cineasta valencià Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una història de cine». Places molt limitades per la 
Covid-19 (màxim 10 persones). Reserva prèvia, telefonant al 96 388 37 30.



19 de SETEMBRE diumenge
Visita guiada. «Berlanga. Una història de cine»
11:30 h. Lloc: Sala Baixa
Visites guiades a l’exposició dedicada al cineasta valencià Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una història de cine». Places molt limitades per la 
Covid-19 (màxim 10 persones). Reserva prèvia, telefonant al 96 388 37 30.

Visita guiada. «Berlanga. Una història de cine»
13:00 h. Lloc: Sala Baixa
Visites guiades a l’exposició dedicada al cineasta valencià Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una història de cine». Places molt limitades per la 
Covid-19 (màxim 10 persones). Reserva prèvia, telefonant al 96 388 37 30.

25 de SETEMBRE dissabte
Taller infantil. «Re Creant»
18:30 h. Lloc: Aula de didàctica
Us proposem un repte: en el MuVIM tenim un munt de cartells d’exposicions 
passades i volem donar-los una segona vida. Us animeu a dissenyar, jugar 
i crear nous cartells amb nosaltres?. Talleristes: Trampolín. Places molt 
limitades. Només amb reserva prèvia, telefonant al 96 388 37 30.

26 de SETEMBRE diumenge
Contacontes. «Vicent Andrés Estellés contat als xiquets»
11:30 h. Lloc: Vestíbul del museu
En clau de comèdia dues iaies, Vicenta i Paquita, faran un breu recorregut 
de la vida de Vicent Andrés Estellés, parlant-los en primera persona, 
revaloritzant així la memòria oral i convidant a conéixer el context històric 
del moment. Contacontes a càrrec de Cientovolando Teatre. Places molt 
limitades. Només amb reserva prèvia, telefonant al 96 388 37 30.
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Propaganda totalitària

Siegfried Kracauer 

Manuel Boix
Martí Domínguez

Josep Iborra. Una literatura possible 

Josep Iborra

Manuel Molins. 
Teatre complet 2 

Manuel Molins Casaña 

Del Saler al Túria

Carles Dolç Soriano

Anuari Cultural Valencià 2020

José Manuel Rambla Moya 

www.alfonselmagnanim.net







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
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CENTRE MUSEÍSTIC LA BENEFICÈNCIA
MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA
L’ETNO. MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA

C/ Corona, 36 - 46003 València. Tel. informació: 963 883 565. 
Botiga-llibreria. Tel. 963 924 746 
www.LETNO.ES  ·  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


