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2 de FEBRER dijous

En veu alta. Presentació de llibre. 
18:30 h. Lloc: Sala VIII L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia
Presentació de la publicació La filà de Dionisi, d’Albert Alcaraz, dins de 
les activitats #EnVeuAlta de la Biblioteca de L’ETNO, Museu Valencià 
d’Etnologia.
 

4 de FEBRER dissabte
Visites a la carta. «Societats caçadores i recol·lectores 
de la prehistòria»
11:00 h. Lloc: Sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del paleolític i amb elles descobrireu algunes 
curiositats de les col·leccions del Museu.

Taller. «Parlem dels Neandertals» 
12:00 h. Lloc: Pati / Aula taller del Museu de Prehistòria
Voleu descobrir les característiques físiques i culturals dels homo nean
derthalensis? Sabeu quins trets culturals els diferenciaven dels homo 
sapiens? Com era el seu hàbitat i el seu món simbólic? Cicle de tallers 
dedicats a aprofundir en el coneixement dels neandertals en el paleolític, 
lligats amb la presentació del neandertal de la Cova Foradada de la nostra 
sala permanent.

Al caliu de les Paraules. Xarrada-col·loqui
Organitza: L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia
19:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim. 
Xarradacol·loqui amb Ana Griott, narradora i investigadora.. 

Al caliu de les Paraules. «Paraulasses»
22:00 h. Lloc: Patis. Organitza: L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia
Contades simultànies davant de tres fogueres a càrrec d’Ana Griott, el Tio 
Vicent i Domingo Chinchilla.

5 de FEBRER diumenge
Visites a la carta. «Societats caçadores i recol·lectores 
de la prehistòria»
11:00 h. Lloc: Sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del paleolític i amb elles descobrireu algunes 
curiositats de les col·leccions del Museu.

Titelles. T’apuntes al club?
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: Pati. Per El ombligo y la pelusa



     
T’apuntes al club?: Parla sobre el bullying amb un llenguatge pròxim als 
xiquets que es veuen reflectits en els 21 personatges d’aquesta història. 
Conviuen en la mateixa classe i hauran d’unirse per a defensarse del 
maltractador de torn. Descobriran que no es tracta de defensarse, es 
tracta d’integrar.

Visites guiades. «Descobreix l’ETNO»
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició permanent i temporals
Visites guiades a les exposicions de L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia.

Taller familiar. «El mural valencià»
12:00 h. Lloc: Sala de tallers de L’ETNO
Coneixerem les nostres tradicions i la nostra història a través de l’obra 
del poeta de Burjassot, Vicent Andrés Estellés. Explorarem què hi ha 
amagat en aquesta obra i aprendrem més coses sobre el nostre territori, 
els costums i les vivències. Posant a prova la nostra creativitat, treballarem 
en equip per a realitzar el nostre mural. Preparats i preparades per a 
passarho bé aprenent?

Taller. «Parlem dels Neandertals» 
12:00 h. Lloc: Pati / Aula taller del Museu de Prehistòria
Voleu descobrir les característiques físiques i culturals dels homo nean
derthalensis? Sabeu quins trets culturals els diferenciaven dels homo 
sapiens? Com era el seu hàbitat i el seu món simbólic? Cicle de tallers 
dedicats a aprofundir en el coneixement dels neandertals en el paleolític, 
lligats amb la presentació del neandertal de la Cova Foradada de la nostra 
sala permanent.

11 de FEBRER dissabte
Visites a la carta. «Societats agrícoles i ramaderes de la 
prehistòria i l’edat dels metalls»
11:00 h. Lloc: Sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del neolític a l’edat del bronze i amb elles descobrireu 
algunes curiositats de les col·leccions del Museu.

Taller. «Parlem dels Neandertals» 
12:00 h. Lloc: Pati / Aula taller del Museu de Prehistòria
Voleu descobrir les característiques físiques i culturals dels homo nean
derthalensis? Sabeu quins trets culturals els diferenciaven dels homo 
sapiens? Com era el seu hàbitat i el seu món simbólic? Cicle de tallers 
dedicats a aprofundir en el coneixement dels neandertals en el paleolític, 
lligats amb la presentació del neandertal de la Cova Foradada de la nostra 
sala permanent.



     
12 de FEBRER diumenge

Visites a la carta. «Societats agrícoles i ramaderes de la 
prehistòria i l’edat dels metalls»
11:00 h. Lloc: Sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del neolític a l’edat del bronze i amb elles descobrireu 
algunes curiositats de les col·leccions del Museu.

Teatre infantil. El Petit Príncep
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: Pati. Per Rebombori cultural
Considerada l’obra francesa més llegida i venuda en la història, El Petit 
Príncep, d’Antoine de Saint Exupéry, narra la història d’una curiosa 
aviadora que es veu obligada a aterrar en el desert del Sàhara a causa 
d’una avaria. Allà coneixerà un xiquet que diu vindre del planeta B612 i que 
s’anomena a si mateix el Petit Príncep.

Visites guiades. «Descobreix l’ETNO»
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició permanent i temporals
Visites guiades a les exposicions de L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia.

Taller familiar. «Carnestoltes moltes voltes»
12:00 h. Lloc: Sala de tallers de L’ETNO
Carnestoltes és una de les festes preferides per tal d’acomiadarnos d’un 
hivern dur i feixuc. Aquesta festa anticipa una època més alegre i simbolitza 
allò bo que està per vindre, en una transició alliberada i divertida. El fred 
s’ha acabat i a carnestoltes ens hem trobat. Farem una festa amb màgia i 
disfressa. Vine a fer una carasseta que, de segur, serà boniqueta.

Taller. «Parlem dels Neandertals» 
12:00 h. Lloc: Pati / Aula taller del Museu de Prehistòria
Voleu descobrir les característiques físiques i culturals dels homo nean
derthalensis? Sabeu quins trets culturals els diferenciaven dels homo 
sapiens? Com era el seu hàbitat i el seu món simbólic? Cicle de tallers 
dedicats a aprofundir en el coneixement dels neandertals en el paleolític, 
lligats amb la presentació del neandertal de la Cova Foradada de la nostra 
sala permanent.

14 de FEBRER dimarts
Exposició sobre disseny tèxtil de l’EASD
10:00 h. Lloc: Sala VIII de L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia
Des del 14 de febrer i fins al 3 de març es podrà visitar a la Sala de Secà i 
Muntanya de L’ETNO (sala VIII) una exposició sobre disseny tèxtil, realitzada 
per l’Escola Superior i de Disseny i que compta amb la col·laboració del 
Museu. 



     
15 de FEBRER dimecres

Concert. Viaje a lo remoto
Neønymus. Cicle Música en construcció
18:00 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim

16 de FEBRER dijous
Comboi i Antropologia
18:00 h. Lloc: Sala VIII L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia 
Primer Comboi i Antropologia de l’any organitzat per L’ETNO i l’Associació 
Valenciana d’Antropologia i que comptarà amb la Comarca Científica en 
aquesta edició. 

18 de FEBRER dissabte
Visites a la carta. «Cultura ibèrica»
11:00 h. Lloc: Sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces de la cultura ibèrica i amb elles descobrireu algunes 
curiositats de les col·leccions del Museu.

Taller. «Parlem dels Neandertals» 
12:00 h. Lloc: Pati / Aula taller del Museu de Prehistòria
Voleu descobrir les característiques físiques i culturals dels homo nean
derthalensis? Sabeu quins trets culturals els diferenciaven dels homo 
sapiens? Com era el seu hàbitat i el seu món simbólic? Cicle de tallers 
dedicats a aprofundir en el coneixement dels neandertals en el paleolític, 
lligats amb la presentació del neandertal de la Cova Foradada de la nostra 
sala permanent.

Concert. Orfeó Veus Juntes. Quart de Poblet
18:00 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim. Cicle Llavors de la Terra

19 de FEBRER diumenge
Visites a la carta. «Cultura ibèrica»
11:00 h. Lloc: Sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces de la cultura ibèrica i amb elles descobrireu algunes 
curiositats de les col·leccions del Museu.

Contacontes. Contes a dins d’una caixa
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: Pati. Per Núria Urioz
Prrr, prrr, prrr... redoble de tambors. S’obri la caixa i... n’apareixen 
moltes més! A dins de cada caixeta hi ha un tresor: un barret, un secret, 
un objecte curiós o altres sorpreses que representen i intervenen en 



     
els contes. Contes contemporanis, contats amb frescor, acció i molta 
participació del públic.

Visites guiades. «Descobreix l’ETNO»
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició permanent i temporals
Visites guiades a les exposicions de L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia.

Taller familiar. «Carnestoltes moltes voltes»
12:00 h. Lloc: Sala de tallers de L’ETNO
Carnestoltes és una de les festes preferides per tal d’acomiadarnos d’un 
hivern dur i feixuc. Aquesta festa anticipa una època més alegre i simbolitza 
allò bo que està per vindre, en una transició alliberada i divertida. El fred 
s’ha acabat i a carnestoltes ens hem trobat. Farem una festa amb màgia i 
disfressa. Vine a fer una carasseta que, de segur, serà boniqueta.

Taller. «Parlem dels Neandertals» 
12:00 h. Lloc: Pati / Aula taller del Museu de Prehistòria
Voleu descobrir les característiques físiques i culturals dels homo nean
derthalensis? Sabeu quins trets culturals els diferenciaven dels homo 
sapiens? Com era el seu hàbitat i el seu món simbólic? Cicle de tallers 
dedicats a aprofundir en el coneixement dels neandertals en el paleolític, 
lligats amb la presentació del neandertal de la Cova Foradada de la nostra 
sala permanent.

22 de FEBRER dimecres
Tertúlia-Col·loqui. Exposició «De granotes, gats i 
palmeres. Els orígens del Levante UD»
Organitza: L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia
19:00 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim. 
Tertúliacol·loqui amb jugadors i jugadores actuals de la plantilla del 
Levante UD, moderada pel periodista Emilio Nadal amb motiu de l’exposició 
«De granotes, gats i palmeres. Els orígens del Levante UD». 

25 de FEBRER dissabte
Visites a la carta. «Món romà»
11:00 h. 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. «Parlem dels Neandertals» 
12:00 h. Lloc: Pati / Aula taller del Museu de Prehistòria
Voleu descobrir les característiques físiques i culturals dels homo nean
derthalensis? Sabeu quins trets culturals els diferenciaven dels homo 



     
sapiens? Com era el seu hàbitat i el seu món simbólic? Cicle de tallers 
dedicats a aprofundir en el coneixement dels neandertals en el paleolític, 
lligats amb la presentació del neandertal de la Cova Foradada de la nostra 
sala permanent.

26 de FEBRER diumenge
Visites a la carta. «Món romà»
11:00 h. 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.

Circ. Obri’m!
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: Pati. Per Sargantana Circ inclusiu
És la història d’una maleta extraviada que cau entre les mans curioses 
d’un grup de vianants que intentarà obrirla per a descobrir quins somnis 
conté. Un viatge amb rumb indefinit cap a la part més profunda de la nostra 
imaginació...

Visites guiades. «Descobreix l’ETNO»
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició permanent i temporals
Visites guiades a les exposicions de L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia.

Taller familiar. «Carnestoltes moltes voltes»
12:00 h. Lloc: Sala de tallers de L’ETNO
Carnestoltes és una de les festes preferides per tal d’acomiadarnos d’un 
hivern dur i feixuc. Aquesta festa anticipa una època més alegre i simbolitza 
allò bo que està per vindre, en una transició alliberada i divertida. El fred 
s’ha acabat i a carnestoltes ens hem trobat. Farem una festa amb màgia i 
disfressa. Vine a fer una carasseta que, de segur, serà boniqueta.

Taller. «Parlem dels Neandertals» 
12:00 h. Lloc: Pati / Aula taller del Museu de Prehistòria
Voleu descobrir les característiques físiques i culturals dels homo nean
derthalensis? Sabeu quins trets culturals els diferenciaven dels homo 
sapiens? Com era el seu hàbitat i el seu món simbólic? Cicle de tallers 
dedicats a aprofundir en el coneixement dels neandertals en el paleolític, 
lligats amb la presentació del neandertal de la Cova Foradada de la nostra 
sala permanent.

MARÇ
Inauguració exposicions temporals: 
Les fosses del franquisme

INAU
GURA
CIÓ



     
«Arqueologia de la memòria. Les fosses de Paterna»
Lloc: Sala 1. Museu de Prehistòria de València
«2238 Paterna. LLoc de perpetració i memòria»
Lloc: Sala 2 i patis II i III. L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia

2 de MARÇ dijous
En veu alta. Presentació de llibre
Organitza: L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia
18:00 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim
Presentació de la publicació Cuando el estado es violento, de Bellaterra 
Edicions i coordinat per Marta Cabezas Fernández i Ana Martínez Pérez 
dins de les activitats #EnVeuAlta de la Biblioteca de L’ETNO, Museu 
Valencià d’Etnologia. 

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

Taller. «Parlem dels Neandertals» 
12:00 h. Lloc: Pati / Aula taller del Museu de Prehistòria
Voleu descobrir les característiques físiques i culturals dels homo nean
derthalensis? Sabeu quins trets culturals els diferenciaven dels homo 
sapiens? Com era el seu hàbitat i el seu món simbólic? Cicle de tallers 
dedicats a aprofundir en el coneixement dels neandertals en el paleolític, 
lligats amb la presentació del neandertal de la Cova Foradada de la nostra 
sala permanent.

Concert. Silenciades
Eolia Quintet. Cicle Música en construcció
18:00 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim

5 de MARÇ diumenge
Visites guiades. «De granotes, gats i palmeres. Els 
orígens del Levante UD»
10:30 i 11:30 h. Lloc: Sala X de L’ETNO i Estadi del Levante UD. 
Visita guiada a l’exposició «De granotes, gats i palmeres. Els orígens del 
Levante UD» de L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia, i posterior visita 
a l’estadi de futbol del Levante UD. Places limitades. Reserva prèvia en 
letno@dival.es 



     
Visites a la carta. «Història dels diners»
11:00 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.

Teatre infantil. Disparatario de contes
11:30 h – Valencià. Lloc: Pati. Per Ameba teatre
La maleta de les històries les té per tot arreu! Històries a dos narradors 
boges, divertides i tendres a parts iguals. Històries contades amb música, 
cançons, paraules, gestos i jocs amb el públic. Dins o fora, de vesprada o 
de nit, sempre assenta bé una història absurda!

Visites guiades. «Descobreix l’ETNO»
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició permanent i temporals
Visites guiades a les exposicions de L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia.

Taller familiar. «Carnestoltes moltes voltes»
12:00 h. Lloc: Sala de tallers de L’ETNO
Carnestoltes és una de les festes preferides per tal d’acomiadarnos d’un 
hivern dur i feixuc. Aquesta festa anticipa una època més alegre i simbolitza 
allò bo que està per vindre, en una transició alliberada i divertida. El fred 
s’ha acabat i a carnestoltes ens hem trobat. Farem una festa amb màgia i 
disfressa. Vine a fer una carasseta que, de segur, serà boniqueta.

Taller. «Parlem dels Neandertals» 
12:00 h. Lloc: Pati / Aula taller del Museu de Prehistòria
Voleu descobrir les característiques físiques i culturals dels homo nean
derthalensis? Sabeu quins trets culturals els diferenciaven dels homo 
sapiens? Com era el seu hàbitat i el seu món simbólic? Cicle de tallers 
dedicats a aprofundir en el coneixement dels neandertals en el paleolític, 
lligats amb la presentació del neandertal de la Cova Foradada de la nostra 
sala permanent.

Concert. Orquestra de Pols i Pua Micalet. Llíria
18:00 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim. Cicle Llavors de la Terra

11 de MARÇ dissabte
Visites a la carta. «Societats caçadores i recol·lectores 
de la prehistòria»
11:00 h. Lloc: Sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del paleolític i amb elles descobrireu algunes 
curiositats de les col·leccions del Museu.



     
Taller. «Parlem dels Neandertals» 
12:00 h. Lloc: Pati / Aula taller del Museu de Prehistòria
Voleu descobrir les característiques físiques i culturals dels homo nean
derthalensis? Sabeu quins trets culturals els diferenciaven dels homo 
sapiens? Com era el seu hàbitat i el seu món simbólic? Cicle de tallers 
dedicats a aprofundir en el coneixement dels neandertals en el paleolític, 
lligats amb la presentació del neandertal de la Cova Foradada de la nostra 
sala permanent.

12 de MARÇ diumenge
Visites a la carta. «Societats caçadores i recol·lectores 
de la prehistòria»
11:00 h. Lloc: Sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del paleolític i amb elles descobrireu algunes 
curiositats de les col·leccions del Museu.

Titelles i Màgia. El nou Merlí
11:30 h – Valencià. Lloc: Pati. Per Companyia Miquel Ribera
En l’actual món del màgic Merlí, viurem les aventures i desventures del 
jove Artur, amb el brúfol Arquímedes i la bruixa Morgana. Espectacle de 
màgia, titelles i actors per a acostar els xiquets i les xiquetes a un món 
d’il·lusió i fantasia.

Visites guiades. «Descobreix l’ETNO»
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició permanent i temporals
Visites guiades a les exposicions de L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia.

Taller familiar. «Acolorint la memòria»
12:00 h. Lloc: Sala de tallers de L’ETNO
L’acoloriment manual de la fotografia ha sigut una opció comuna i popular 
des del principi de la fotografia reproduïble. Aquesta divertida i didàctica 
activitat està creada per a gaudir de la tècnica fotogràfica d’acolorir les 
fotografies del Levante UD. Treballarem amb fotografies de futbolistes, 
escenes esportives, arquitectures de l’estadi i alguna sorpresa més.

Taller. «Parlem dels Neandertals» 
12:00 h. Lloc: Pati / Aula taller del Museu de Prehistòria
Voleu descobrir les característiques físiques i culturals dels homo nean
derthalensis? Sabeu quins trets culturals els diferenciaven dels homo 
sapiens? Com era el seu hàbitat i el seu món simbólic? Cicle de tallers 
dedicats a aprofundir en el coneixement dels neandertals en el paleolític, 
lligats amb la presentació del neandertal de la Cova Foradada de la nostra 
sala permanent.



     
19 de MARÇ diumenge

Visites guiades. «Descobreix l’ETNO»
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició permanent i temporals
Visites guiades a les exposicions de L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia.

Taller familiar. «Acolorint la memòria»
12:00 h. Lloc: Sala de tallers de L’ETNO
L’acoloriment manual de la fotografia ha sigut una opció comuna i popular 
des del principi de la fotografia reproduïble. Aquesta divertida i didàctica 
activitat està creada per a gaudir de la tècnica fotogràfica d’acolorir les 
fotografies del Levante UD. Treballarem amb fotografies de futbolistes, 
escenes esportives, arquitectures de l’estadi i alguna sorpresa més.

23 de MARÇ dijous
Lliurament del XI Premi d’Investigació J.F. Mira 
Organitza: L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia
19:00 h. Lloc: Sala VIII, Secà i Muntanya. 
Acte de lliurament del XI Premi d’investigació Joan Francesc Mira que té 
l’objectiu de contribuir a la investigació, l’estudi i la difusió de l’antropologia 
sociocultural a la Comunitat Valenciana.

25 de MARÇ dissabte
Visites a la carta. «Societats agrícoles i ramaderes de la 
prehistòria i l’edat dels metalls»
11:00 h. Lloc: Sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del neolític a l’edat del bronze i amb elles descobrireu 
algunes curiositats de les col·leccions del Museu.

Taller. «Parlem dels Neandertals» 
12:00 h. Lloc: Pati / Aula taller del Museu de Prehistòria
Voleu descobrir les característiques físiques i culturals dels homo nean
derthalensis? Sabeu quins trets culturals els diferenciaven dels homo 
sapiens? Com era el seu hàbitat i el seu món simbólic? Cicle de tallers 
dedicats a aprofundir en el coneixement dels neandertals en el paleolític, 
lligats amb la presentació del neandertal de la Cova Foradada de la nostra 
sala permanent.

Concert. 
Agrupació Nuestra Señora de Tejeda de València
Cicle Llavors de la Terra
18:00 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim



     
26 de MARÇ diumenge

Visites guiades. «De granotes, gats i palmeres. Els 
orígens del Levante UD»
10:30 i 11:30 h. Lloc: Sala X de L’ETNO i Estadi del Levante UD. 
Visita guiada a l’exposició «De granotes, gats i palmeres. Els orígens del 
Levante UD» de L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia, i posterior visita 
a l’estadi de futbol del Levante UD. Places limitades. Reserva prèvia en 
letno@dival.es 

Visites a la carta. «Societats agrícoles i ramaderes de la 
prehistòria i l’edat dels metalls»
11:00 h. Lloc: Sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del neolític a l’edat del bronze i amb elles descobrireu 
algunes curiositats de les col·leccions del Museu.

Teatre infantil. Les tres porquetes
11:30 h – Valencià. Lloc: Pati. Per Xarop Teatre
És la història de tres porquetes menudes que es veuen obligades a saltar al 
mar per sobreviure i buscar els seus pares. A la granja comença a passar 
coses que elles van descobrint, es van desvetllant personatges misteriosos 
que apareixen i ho canvien tot, de manera que les tres porquetes s’han 
d’enfrontar en solitari a un llarg viatge. Podran aconseguirho les tres 
juntes? Sun, Quim i Xa, cadascuna amb les seues inquietuds i les tres amb 
la necessitat de sobreviure i fer la seua vida una mica millor.

Visites guiades. «Descobreix l’ETNO»
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició permanent i temporals
Visites guiades a les exposicions de L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia.

Taller familiar. «Acolorint la memòria»
12:00 h. Lloc: Sala de tallers de L’ETNO
L’acoloriment manual de la fotografia ha sigut una opció comuna i popular 
des del principi de la fotografia reproduïble. Aquesta divertida i didàctica 
activitat està creada per a gaudir de la tècnica fotogràfica d’acolorir les 
fotografies del Levante UD. Treballarem amb fotografies de futbolistes, 
escenes esportives, arquitectures de l’estadi i alguna sorpresa més.

Taller. «Parlem dels Neandertals» 
12:00 h. Lloc: Pati / Aula taller del Museu de Prehistòria
Voleu descobrir les característiques físiques i culturals dels homo nean
derthalensis? Sabeu quins trets culturals els diferenciaven dels homo 
sapiens? Com era el seu hàbitat i el seu món simbólic? Cicle de tallers 
dedicats a aprofundir en el coneixement dels neandertals en el paleolític, 
lligats amb la presentació del neandertal de la Cova Foradada de la nostra 
sala permanent.
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Diumenge 5 de febrer, a les 11 i 12.45 h
T’apuntes al club?
Cecilia Silva - El ombligo y la pelusa

Diumenge 12 de febrer, a les 11 i 12.45 h
El petit príncep
Rebombori Cultural

Diumenge 19 de febrer, a les 11 i 12.45 h
Contes dins d’una caixa
Núria Urioz

Diumenge 26 de febrer, a les 11 i 12.45 h
Obri’m!
Sargantana Circ Inclusiu

Diumenge 5 de març, a les 11.30 h
Disparatario de contes
Ameba teatre

Diumenge 12 de març, a les 11.30 h
Titelles i Màgia. El nou Merlí
Companyia Miquel Ribera

Diumenge 26 de març, a les 11.30 h
Les tres porquetes
Xarop Teatre

Teatre a la Bene

Diumenges
de teatre per
a la xicalla

sarc
servei d’assistència 
i recursos culturals

Conservatori
Superior de Música
Joaquín Rodrigo
de València



Música 
en construcció

Concerts de cambra
Divulgació musical
Joves promeses

Dimeres 15 de febrer, a les 18 h
Neøcnymus
Viaje a lo remoto

Dissabte 4 de març, a les 18 h
Eolia Quintet
Silenciades

Llavors de la terra

Música
Folklore
i tradicions

Dissabte 18 de febrer, a les 18h.
Orfeó Veus juntes, de Quart de Poblet 

Diumenge 5 de març, a les 18h.
Orquestra de Pols i Pua Micalet. Llíria 

Dissabte 25 de març de 2023, a les 18.30h.
Agrupació Musical Nuestra Señora de Tejeda. València 



iTiNeRàNCieS
DEL MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA

«PREHISTÒRIA I CÒMIC»

Paleomágina. Centro de investigaciones prehistóricas 

de Sierra Mágina. Bedmar (Jaén). Fins a l’abril de 2023.

«RESTES DE VIDA, RESTES DE MORT»

Ajuntament de Salem. Març de 2023.

DE L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia

PRIETAS LAS FILAS 

Xàtiva. Casa de la Cultura. Fins al 14 de febrer.

Xirivella. Casa de la Cultura. Del 16 al 28 de febrer.

Sagunt. Centre Cultural Mario Monreal. Del 25 de març al 23 d’abril.

VALÈNCIA EN BLANC I NEGRE. EL CABANYAL

Aldaia. Museu del Palmito. Fins al 19 de febrer.

 
JARQUE, LA CÀMERA I LA VIDA

Petrés. Casa de la Cultura. De l’1 al 20 de febrer.

Aldaia. Museu del Palmito. De l’1 de març fins al 2 d’abril.

LA VALÈNCIA OBLIDADA

Vallada. Pavelló Multiusos. Fins al 27 de febrer.

FESTES VALENCIANES

Vallés. Del 2 de febrer al 2 de març.

Castelló. Del 7 de març a l’11 d’abril.

 
RITUALS DE FESTA I FOC

La Font de la Figuera. Del 25 de febrer al 19 d’abril.
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ACTIVITATS FORA DEL
CENTRE MUSEÍSTIC LA BENEFICÈNCIA
Dissabte, 11 de març
Cantà del Carme
16:30 h. Lloc: Eixida des de la porta de L’ETNO (carrer Corona, 36)
L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia, i l’Associació d’Estudis del Cant Valencià 
organitzen la Cantà del Carme, un recorregut per les falles del barri del Carme 
per tal de recuperar una tradició oral valenciana genuïna, desapareguda fa més de 
quaranta anys. 

VISITA ELS JACIMENTS ARQUEOLÒGICS
VISITES COMENTADES ALS JACIMENTS ARQUEOLÒGICS.
Gratuïtes prèvia concertació.

LA BASTIDA DE LES ALCUSSES (MOIXENT)
Organitza: Ajuntament de Moixent i Museu de Prehistòria de València. Visites 
comentades de dimarts a dissabte. 10:0014:00 h i de 16:00 a 18:00 h. Diumenges i 
festius, horari de 10:30 a 14 h. Prèvia concertació en: telèfon 687 836 545 / 687 836 
717 / labastida@moixent.es

VISITA AL JACIMENT DE COVA DEL BOLOMOR (TAVERNES DE LA VALLDIGNA)
Organitza: Museu de Prehistòria de València / Ajuntament Tavernes de la Vall
digna. Visites guiades organitzades per l’Ajuntament. Més informació en: telèfon 
645 977 022 / 962 885 264 / visitas@bolomor.com

VISITA AL JACIMENT DE PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
Organitza: Museu de Prehistòria de València. 9:3013:30h. Visites comentades de 
dimecres a diumenge. Prèvia concertació per telèfon 672 794 404 / puntal.llops@
olocau.es

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



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

Carrer Quevedo 10    València



4 de FEBRER dissabte
Planetari MuVIM
11:00 h; 12:30 h i 17:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
Estrelles i constel·lacions, planetes, la lluna i les seues fases, eclipsis..., tot 
això i més en el planetari del MuVIM. Una sessió de planetari de 45 minuts que 
quedarà impregnada per sempre en les nostres ments. Amb reserva prèvia.

Taller didàctic «Electricitat divertida»
18:00 h. Lloc: sala Didàctica
Pretenem explicar els fonaments de l’electricitat i l’electromagnetisme d’una 
manera senzilla, amena, divertida i segura en el qual podran participar els 
xiquets amb els seus pares. Els participants muntaran un senzill motor amb 
fil de coure, una pila doble AA i un imant de neodimi (motor homopolar) que es 
podran emportar a casa. De 5 a 12 anys.

Visita guiada «Disseny + Salut»
18:30 h. Lloc: Sala Baixa
L’exposició i el llibre que la complementa mostren l’important rol del disseny en 
el sector de la salut, i la seua capacitat com a eina per al progrés i el benestar 
de les persones. Oferirà un recorregut pel passat, el present i el futur.

5 de FEBRER diumenge
Planetari MuVIM
11:30 h i 12:30 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
Estrelles i constel·lacions, planetes, la lluna i les seues fases, eclipsis..., tot 
això i més en el planetari del MuVIM. Una sessió de planetari de 45 minuts que 
quedarà impregnada per sempre en les nostres ments. Amb reserva prèvia.

Taller didàctic «Electricitat divertida»
11:00 h. Lloc: sala Didàctica
Pretenem explicar els fonaments de l’electricitat i l’electromagnetisme d’una 
manera senzilla, amena, divertida i segura en el qual podran participar els 
xiquets amb els seus pares. Els participants muntaran un senzill motor amb 
fil de coure, una pila doble AA i un imant de neodimi (motor homopolar) que es 
podran emportar a casa. De 5 a 12 anys.

Visita guiada: «Orígens de la València cristina: 
Sant Vicent Màrtir»
12:30 h. Lloc: vestíbul del MuVIM
Tornen les visites guiades a la Maqueta de València! Descobreix com era 
l’horta valenciana i la ciutat en el segle XVIII a través de les visites guiades 
gratuïtes a la Maqueta de València segons el plànol del pare Tosca de 1704.

Visita guiada «Disseny + Salut»
12:30 h. Lloc: Sala Baixa



L’exposició i el llibre que la complementa mostren l’important rol del disseny en 
el sector de la salut, i la seua capacitat com a eina per al progrés i el benestar 
de les persones. Oferirà un recorregut pel passat, el present i el futur.

11 de FEBRER dissabte
Taller didàctic per a adults «Les tècniques del gravat: 
dibuixar un exlibris»
17:00 h. Lloc: Sala Didàctica
Coneixerem les característiques i peculiaritats dels exlibris i aprendrem 
a dissenyarne un, amb el qual identificarem els nostres libres. Places 
limitades. Cal fer reserva prèvia.

Visita guiada «Disseny + Salut»
18:00 h. Lloc: Sala Baixa
L’exposició i el llibre que la complementa mostren l’important rol del disseny 
en el sector de la salut, i la seua capacitat com a eina per al progrés i el 
benestar de les persones. Oferirà un recorregut pel passat, el present i el 
futur.

12 de FEBRER diumenge
Taller didàctic per a adults «Les tècniques del gravat: 
dibuixar un exlibris»
11:00 h. Lloc: Sala Didàctica
Coneixerem les característiques i peculiaritats dels exlibris i aprendrem 
a dissenyarne un, amb el qual identificarem els nostres libres. Places 
limitades. Cal fer reserva prèvia.

Contacontes
11:00 h. Lloc: Vestíbul del MuVIM
Contacontes cada matí de diumenge en el MuVIM amb històries breus, 
divertides i carregades de valors com la llibertat, l’amistat, la igualtat… 

Visita guiada «Torre Medieval del MuVIM»
11:30 h. Lloc: Sala Torre
Coneix amb els nostres guies aquest nou espai museogràfic del MuVIM, un 
museu amb patrimoni arqueològic.

Visita guiada «Disseny + Salut»
12:30 h. Lloc: Sala Baixa
L’exposició i el llibre que la complementa mostren l’important rol del disseny 
en el sector de la salut, i la seua capacitat com a eina per al progrés i el 
benestar de les persones. Oferirà un recorregut pel passat, el present i el 
futur.



16 de FEBRER dijous
Inauguració «Paraules d’amor»
20:00 h. Lloc: Sala Alta
L’artista Wijdam Al Hassimi mostra com l’amor és l’origen i la força motriu 
que estimula l’home cap a tot allò que és bell, bo i compassiu. Com l’art, 
l’amor crea un equilibri entre totes les contradiccions de la vida.

18 de FEBRER dissabte
Taller didàctic «Carnestoltes: tu fas la màscara del que 
vols ser»
18:00 h. Lloc: Sala Didàctica
El carnestoltes és una de les festes més populars i divertides per als xiquets i 
xiquetes. Deixarem volar la imaginació per a crear un personatge i dissenyar 
un barret. Taller per a xiquets i xiquetes de 5 a 12 anys. Places limitades. 

Visita guiada «Disseny + Salut»
18:00 h. Lloc: Sala Baixa
L’exposició i el llibre que la complementa mostren l’important rol del disseny en 
el sector de la salut, i la seua capacitat com a eina per al progrés i el benestar 
de les persones. Oferirà un recorregut pel passat, el present i el futur.

19 de FEBRER diumenge
Taller didàctic «Barrets de carnestoltes»
11:00 h. Lloc: Sala Didàctica
El carnestoltes és una de les festes més populars i divertides per als xiquets i 
xiquetes. Deixarem volar la imaginació per a crear un personatge i dissenyar 
un barret. Taller per a xiquets i xiquetes de 5 a 12 anys. Places limitades. 

Visita guiades «Orígens de la València cristina: Sant 
Vicent Màrtir»
11:30 h. Lloc: Vestíbul del MuVIM
Tornen les visites guiades a la Maqueta de València! Descobreix com era 
l’horta valenciana i la ciutat en el segle XVIII a través de les visites guiades 
gratuïtes a la Maqueta de València segons el plànol del Pare Tosca de 1704.

Visita guiada «Disseny + Salut»
12:30 h. Lloc: Sala Baixa
L’exposició i el llibre que la complementa mostren l’important rol del disseny en 
el sector de la salut, i la seua capacitat com a eina per al progrés i el benestar 
de les persones. Oferirà un recorregut pel passat, el present i el futur.

23 de FEBRER dijous
Inauguració «L’amor està en la lletra»
20:00 h. Lloc: Sala Jerónima Galés
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Begoña Jordá ens presenta els amors llegits mitjançant més de 20 obres 
de gran format impreses en llenç laminat, on l’artista experimenta amb la 
tipografia i la il·lustració originada amb diferents tècniques plàstiques i digitals.

25 de FEBRER dissabte
Taller didàctic «Barrets de carnestoltes»
18:00 h. Lloc: Sala Didàctica
El carnestoltes és una de les festes més populars i divertides per als xiquets i 
xiquetes. Deixarem volar la imaginació per a crear un personatge i dissenyar 
un barret. Taller per a xiquets i xiquetes de 5 a 12 anys. Places limitades. 

Visita guiada «Disseny + Salut»
18:00 h. Lloc: Sala Baixa
L’exposició i el llibre que la complementa mostren l’important rol del disseny en 
el sector de la salut, i la seua capacitat com a eina per al progrés i el benestar 
de les persones. Oferirà un recorregut pel passat, el present i el futur.

26 de FEBRER diumenge
Taller didàctic «Carnestoltes: tu fas la màscara del que 
vols ser»
11:00 h. Lloc: Sala Didàctica
El carnestoltes és una de les festes més populars i divertides per als xiquets i 
xiquetes. Deixarem volar la imaginació per a crear un personatge i dissenyar 
un barret. Taller per a xiquets i xiquetes de 5 a 12 anys. Places limitades. 

Visita guiada «Torre medieval del MuVIM»
11:30 h. Lloc: Sala Torre
Coneix amb els nostres guies aquest nou espai museogràfic del MuVIM, un 
museu amb patrimoni arqueològic.

Visita guiada «Disseny + Salut»
12:30 h. Lloc: Sala Baixa
L’exposició i el llibre que la complementa mostren l’important rol del disseny en 
el sector de la salut, i la seua capacitat com a eina per al progrés i el benestar 
de les persones. Oferirà un recorregut pel passat, el present i el futur.

1 de MARÇ dimecres
Inauguració «Sent i ment»
20:00 h. Lloc: Cub del MuVIM
SENT i MENT és una proposta immersiva de gran format que vol traslladar 
l’experiència física i visceral de la Mascletada de la plaça de l’Ajuntament a 
l’espai expositiu. 
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4 de MARÇ dissabte
Taller didàctic infantil
18:00 h. Lloc: Sala Didàctica
Cada cap de setmana el MuVIM proposa activitats didàctiques per a gaudir 
en família. Amb reserva prèvia.

Visita guiada «Disseny + Salut»
18:30 h. Lloc: Sala Baixa
L’exposició i el llibre que la complementa mostren l’important rol del disseny en 
el sector de la salut, i la seua capacitat com a eina per al progrés i el benestar 
de les persones. Oferirà un recorregut pel passat, el present i el futur.

5 de MARÇ diumenge
Taller didàctic infantil
11:00 h. Lloc: Sala Didàctica
Cada cap de setmana el MuVIM proposa activitats didàctiques per a gaudir 
en família. Amb reserva prèvia.

Contacontes
11:00 h. Lloc: Vestíbul del MuVIM
Contacontes cada matí de diumenge en el MuVIM amb històries breus, 
divertides i carregades de valors com la llibertat, l’amistat, la igualtat…

Visita guiada «Torre medieval del MuVIM»
11:30 h. Lloc: Sala Torre
Coneix amb els nostres guies aquest nou espai museogràfic del MuVIM, un 
museu amb patrimoni arqueològic.

Visita guiada «Disseny + Salut»
12:30 h. Lloc: Sala Baixa
L’exposició i el llibre que la complementa mostren l’important rol del disseny en 
el sector de la salut, i la seua capacitat com a eina per al progrés i el benestar 
de les persones. Oferirà un recorregut pel passat, el present i el futur.

Inauguració «Difícil decisió» 
13:00 h. Lloc: Vitrall del MuVIM
Inauguració de l’obra de Mavi Escamilla amb motiu del Dia Internacional de 
la Dona. Fidel al seu compromís amb les polítiques de gènere i d’igualtat, el 
MuVIM vol unirse a aquesta efemèride amb una obra que fa de nexe entre 
el públic i el context de la lluita feminista.

Inauguració. Art urbà. Artista: Alejandra de la Torre
13:00 h. Lloc: El Mur del MuVIM
El MuVIM confirma la seua aposta museogràfica dedicada a l’art urbà, expressió 
artística amb vocació protestatària que va nàixer en entorns marginals, amb 
una nova proposta amb motiu del Dia Internacional de la Dona.
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11 de MARÇ dissabte
Taller didàctic infantil
18:00 h. Lloc: Sala Didàctica
Activitats didàctiques per a gaudir en família. Amb reserva prèvia.

Visita guiada «Disseny + Salut»
18:30 h. Lloc: Sala Baixa
L’exposició i el llibre que la complementa mostren l’important rol del disseny en 
el sector de la salut, i la seua capacitat com a eina per al progrés i el benestar 
de les persones. Oferirà un recorregut pel passat, el present i el futur.

12 de MARÇ diumenge
Taller didàctic infantil
11:00 h. Lloc: Sala Didàctica
Activitats didàctiques per a gaudir en família. Amb reserva prèvia.

Contacontes
11:00 h. Lloc: Vestíbul del museu
Contacontes cada matí de diumenge en el MuVIM amb històries breus, 
divertides i carregades de valors com la llibertat, l’amistat, la igualtat… 

Visita guiada a la maqueta. «Les grans festes de València»
11:30 h. Lloc: Vestíbul del museu
Coneixerem les festes més importants de la ciutat servintnos del plànol 
que el pare Tosca va dibuixar a principi del segle XVIII.

Visita guiada «Disseny + Salut»
12:30 h. Lloc: Sala Baixa
L’exposició i el llibre que la complementa mostren l’important rol del disseny en 
el sector de la salut, i la seua capacitat com a eina per al progrés i el benestar 
de les persones. Oferirà un recorregut pel passat, el present i el futur.

25 de MARÇ dissabte
Taller didàctic infantil «Termòmetre de disseny»
18:00 h. Lloc: Sala Didàctica
Dissenyarem, projectarem i fabricarem el nostre termòmetre personalitzat i 
farem un experiment per a comprovar com funciona. Edat: entre 6 i 12 anys. 
Amb reserva prèvia.

Visita guiada «Disseny + Salut»
18:00 h. Lloc: Sala Baixa
L’exposició i el llibre que la complementa mostren l’important rol del disseny en 
el sector de la salut, i la seua capacitat com a eina per al progrés i el benestar 
de les persones. Oferirà un recorregut pel passat, el present i el futur.



26 de MARÇ diumenge
Taller didàctic infantil «Termòmetre de disseny»
11:00 h. Lloc: Sala Didàctica
Utilitzarem una sèrie d’eines creatives i plàstiques per a crear un cor i 
conéixer com funciona. Escoltarem el nostre i el de la resta de xiquets i 
xiquetes amb un estetoscopi. Edat: entre 6 i 12 anys. Amb reserva prèvia.

Visita guiada «Torre medieval del MuVIM»
11:30 h. Lloc: Sala Torre
Coneix amb els nostres guies aquest nou espai museogràfic del MuVIM, un 
museu amb patrimoni arqueològic.

Concert. Per dolce ardore
12:00 h. Lloc: Sala d’Actes del MuVIM
Fundada el 2003, Harmonia del Parnàs interpreta, sota la direcció de 
Marian Rosa Montagut, obres anteriors al 1800 amb instruments i criteris 
històricament documentats. Aforament limitat. Les entrades es podran 
recollir en el Punt d’Informació, a partir de les 11 h.

Visita guiada «Disseny + Salut»
12:30 h. Lloc: Sala Baixa
L’exposició i el llibre que la complementa mostren l’important rol del disseny en 
el sector de la salut, i la seua capacitat com a eina per al progrés i el benestar 
de les persones. Oferirà un recorregut pel passat, el present i el futur.

30 de MARÇ dijous
Inauguració «Què corre × les teues venes?»
20:00 h. Lloc: Cub del MuVIM
Un gran nombre de llums en moviment faran albirar escultures i altres 
formes tridimensionals de gran format que apareixeran davant l’espectador 
selectivament i intermitentment, segons el ritme de les llums LED.

Inauguració «Fals/Fake»
20:00 h .Lloc: Sala Parpalló
El mercat de l’art s’ha convertit en un objecte de classe, a tindre i posseir. 
L’estatus social del triomf s’escenifica en la possessió de béns materials de 
luxe, i com sempre, és la cultura el referent màxim. Fins i tot per a museus 
públics i privats la possessió d’obres singulars augmenta el prestigi de la 
institució. Aquest mercat de l’art que mou ingents i elevades quantitats de 
diners ha fomentat l’existència de tota una indústria perversa dedicada a 
la falsificació. Des de la més remota antiguitat i pels mateixos supòsits. 
El MuVIM, en col·laboració amb la Conselleria de Justícia i a través de la 
Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències, ha decidit exposar el 
treball de l’equip policial que s’ocupa dels fraus d’aquest mercat. 
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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
Tel. reserves: 963 883 730 i 963 883742 
www.muvim.es  ·  informacion.muvim@dival.es
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 modificarse 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
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