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Centre MuseístiC La BenefiCènCia
Carrer Corona, 36    46003 València



     

Museu De PreHistÒria
De VaLènCia

El SIP i el Museu de Prehistòria conserven gran part del llegat material 
dels pobles que van ocupar el territori valencià, des de l’origen de la 
humanitat fins al món visigot. El museu desenvolupa la seua programa-
ció anual amb projectes acadèmics, expositius i educatius al voltant de 
l’arqueologia i a l’abast de la societat.

Museu VaLenCiÀ 
D’etnOLOGia

El Museu Valencià d’Etnologia estudia i difon el patrimoni material i 
immaterial de les societats tradicionals valencianes i és un espai de 
diàleg i difusió de les cultures del món. A la seua seu realitza exposi-
cions, tallers, concerts, conferències, presentacions de llibres, cicles 
de cinema, etc.



     
7 de JuLiOL, diumenge

Contacontes. Contar por contar, cantar por cantar
Vicent Cortés 
11:30 h – Valencià. Lloc: al pati
Contar per contar contes, històries, llegendes, endevinalles... Cantar per 
cantar cançons, faules, romanços..., d’ací, d’allà i d’enllà, pel mer fet 
de gaudir a l’abric de les seues paraules. Aquest espectacle està creat 
senzillament per a passar-ho bé amb la màgia i la música de les paraules. 
Si a més es donen els altres dons que aquestes aporten, ¡mel de romer!

14 de JuLiOL, diumenge
Magia escénica. Magia Cadabra 2.0
José Just
11:30 h – Castellà. Lloc: al pati
Un espectacle dedicat especialment als xiquets i les xiquetes on els 
adults ho passaran igual de bé; molt participatiu (fins i tot per als adults). 
Converteix els xiquets i les xiquetes en protagonistes d’un món màgic ple 
de riures i diversió.

Concert. Grup de Danses saragüell
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

20 de JuLiOL, diumenge
Museus del Centre Museístic la Beneficència oberts fins 
a les 2 de la matinada 
Fins a les 2:00 h de la matinada
Els Museus romandran oberts amb motiu de la Fira de Juliol.

21 de JuLiOL, diumenge
titelles. el misteri de la casa encantada
Actuando entucole
11:30 h – Valencià. Lloc: al pati
Pau i Jordi estan jugant amb la seua pilota, però per accident cau dins de la 
biblioteca abandonada que hi ha al poble, diuen que és una casa encantada. 
Entraran a buscar-la i trobaran nous amics i un fum d’aventures.



     
25 de JuLiOL, dijous

ii Congrés de l’associació Valenciana de Musicologia «La 
Mediterrània: sons migrants» 
16:00 h. Lloc: sala VIII. Museu Valencià d’Etnologia

28 de JuLiOL, diumenge
teatre infantil. Bocazas
Teatro Reforma
11:30 h – Castellà. Lloc: al pati
Dos pallassos dramatitzen una situació en la qual, per una quantitat 
excessiva de sucre, un dels pallassos ha d’acudir al dentista. En aquest 
cas es tracta que siguen els mateixos xiquets i xiquetes els qui guien la 
pallassa amb els consells del dentista a fer certs hàbits saludables, en 
aquest cas el raspallar-se les dents.

aGOst
Visites autònomes al Museu de Prehistòria
Mitjançant l’activitat-quadern «ENIG + buscant respostes en el museu», col-
leccionable per a públic familiar, els plànols-itineraris a les sales perma-
nents: Societats prehistòriques / Sales del Món romà / Sales Cultura ibèrica 
/ Sala Història del diners, com també la proposta Relectures. Itineraris Mu-
seístics, per a conéixer les col·leccions dels museus valencians des d’una 
perspectiva de gènere.
Per a la visites autònomes hi ha, a disposició del visitant, una sèrie de fullets 
i col·leccions per a facilitar els itineraris de les visites a les sales permanents 
d’una forma didàctica i amena. 

Biblioteca del Museu de Prehistòria
Oberta a la investigació, l’aprenentatge i la difusió de la prehistòria i 
l’arqueologia. 
Els xiquets i les xiquetes poden consultar el fons de llibres infantils, quan 
vagen acompanyats per un adult. Horari de juny a setembre: de dilluns a 
divendres, de 8:30 a 14:00 h.

4 d’aGOst, diumenge
titelles. Visca la imaginació
Teatre Buffo
11:30 h – Valencià. Lloc: al pati



     
Una escenificació creativa de contes que tracten temes actuals, com ara la 
pau, l’ecologia i la sostenibilitat, amb diferents tipus de titelles (cartró, fusta 
reciclada, paper arrugat...).

11 d’aGOst, diumenge
teatre infantil. nanets Band rock
Mira Rosana Proyectos Teatrales
11:30 h – Valencià. Lloc: al pati
Una banda súper divertida de rock en valencià per a xiquets i xiquetes. Combinen 
cançons amb temàtiques del món de la infància i els valors endolcits amb 
temes d’actualitat. Una posada en escena amb músics tocant en directe, que 
es complementa amb diversos esquetxs teatrals interpretats per la pallassa 
Pupetes, que interactua amb la cantant i fan participar els xiquets i les xiquetes. 
Amb aquesta banda, i temes dels anys cinquanta i seixanta, gaudiran tant xiquets 
i xiquetes com grans, sense parar de ballar i de riure.

18 d’aGOst, diumenge
titelles. Don Pepino
Circ de la Safor
11:30 h – Valencià. Lloc: al pati
Don Pepino és un personatge alegre, despistat, irreverent, irònic i un poc 
estrafolari, però sobretot molt graciós. Té més anys que una tortuga i és més 
vell que Maria Castanya, però malgrat tot segueix caminant d’un lloc a un altre 
i ofereix generosament, allà on va, el millor espectacle de titelles del món: 
aquell on l’amor, el desig i l’humor triomfen sobre el mal, l’odi i l’apatia.

25 d’aGOst, diumenge
Magia escénica. el show de Mirco, Magia, Malabar y Circo
Altv Producciones
11:30 h – Castellà. Lloc: al pati
No et deixarà indiferent el nostre mag Mirco, el qual combina a la perfecció 
no sols trucs de màgia sinó també utilitza molts elements circenses per a 
aconseguir un espectacle d’allò més dinàmic, participatiu i sobretot diferent 
d’allò més habitual.



prorrogada fins el 08/09/2019
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www.museuprehistoriavalencia.es

Segueix-nos en:   
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EXPOSICIÓ
MUSEU VALENCIÀ

D’ETNOLOGIA
05 JUNY  2019  
29 SETEMBRE

EXPOSICIÓ
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SALES 
PERMANENTS
MUSEU DE 
PREHISTÒRIA 
DE VALÈNCIA

www.museuprehistoriavalencia.es   ·   Segueix-nos en:





DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

«PREHISTÒRIA I CÒMIC»

Gandia, Casa de Cultura Marqués de González de Quirós. 

Des del 9 de juliol fins a l’1 de setembre.

DeL Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

«FAIXA ROJA, FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

Bicorp. 

Del 12 de juny al 8 de setembre

EL PAÍS QUE VA FASCINAR JEAN DIEUZAIDE 

Quartell. 

Del 25 d juliol al 16 de setembre

«FESTES VALENCIANES»

Yàtova. 

Del 27 de juny al 10 de setembre

iTiNeRàNCieS
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VISITES GUIADES 
ALS jACIMENTS ARqUEoLÒGICS
A L’ESTIU 2019
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1.- VISITA AL JACIMENT 
DE PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
Organitza: Museu de Prehistòria de València
De 9:30-13:30 h. 
Visites guiades gratuïtes juliol i agost
Informació i reserves: 672 794 404
puntal.llops@olocau.es

2.- VISITA AL JACIMENT DE 
LA BASTIDA DE LES ALCUSSES (MOIXENT)
Organitza: Museu de Prehistòria de València
Horari del jaciment: de dimarts a diumenge 
de 10:00 a 14:00 h i de 18:00 a 19:30 h 
(15 de juny-15 de setembre). Horari de visites 
guiades gratuïtes: de dimecres a diumenge de 10:30 a 14:00 h.
Informació i reserves: 687 836 717 i 687 836 545 / labastida@moixent.es

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

4.- VISITA EL TOSSAL DE SANT MIQUEL I CASTELLET DE BERNABÉ 
(LLÍRIA)
Visita lliure o guiada
Informació: Tourist-Info Llíria, 962 791 522 / lliria@touristinfo.net
Horari d’obertura de Tourist-Info: de dimarts a divendres de 10:00 a 14:00 h i 
de 16:00 a 18:00 h. Dissabtes i diumenges: de 10:00 a 14:00 h. Dilluns tancat. 



5.- VISITA KELIN (CAUDETE DE LAS FUENTES)
Visites guiades gratuïtes de dijous a diumenge de 9:30 a 14:00 hores i de 
18:00 a 21:00 h (juliol i agost). «Jornada de Arqueoastronomia» 19 de juliol i 
«Veladas al anochecer en Kelin» 1 i 16 d’agost. Informació i reserves: 962 319 
002 / conocekelin@gmail.com

6.- VISITA EL TÒS PELAT (MONTCADA)
Visites guiades gratuïtes el 29 de juny i el 27 de juliol. 
Eixida des de l’Ermita de Santa Bàrbara (punt de trobada) a les 10:00 h. 
Informació: 961 301 752 / museu@moncada.es

 
7.- VISITA EL MOLÓN DE CAMPORROBLES

Visites guiades gratuïtes: dissabtes i festius de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00 
h, diumenges de 9:00 a 13:00 h (juliol i agost). Setmana Cultural, del 22 al 26 
de juliol, i festa de Ntra. Sra. de la Assumpció, del 12 al 18 d’agost. Producte 
de turisme cultural i gastronòmic «Paisaje con gusto»: visita al Molón amb tast 
o degustació: 
·Tast de vins DO Utiel-Requena: 5,00 €
·Tast de vins DO Utiel-Requena i degustació gastronomia local: 11,00 €
Senderisme interpretatiu «Ibers al natural»: dissabtes a las 9:00 h, amb eixida 
des del Centre d’Interpretació. Activitat gratuïta.
Informació i reserves: 637 593 568 i 962 181 006 / camporrobles.
ayuntamiento@cv.gva.es

8.- VISITA EL TORREJÓN DE GÁTOVA
Visites guiades gratuïtes de dilluns a divendres, i prèvia concertació en cap 
de setmana.
Informació: 964 126 001 / ayuntamientogatova@gmail.com

9.- VISITA LA CELADILLA DE ADEMUZ 
Tourist-Info de Ademuz organitza visites senderistes guiades. En juny, juliol 
i agost, les eixides són els dimecres a les 18 h, els divendres a les 11 h i 
dissabtes a les 11 h. Punt de trobada: Merendero de los Arenales. Cal inscripció 
prèvia. Entrada gratuïta per a xiquets, i adults 3 €.
Informació: 978 782 267 - 673 505 131 / touristinfo_ademuz@gva.es
També es poden sol·licitar visites fora de programa concertant al 676759934.

10 i 11.-ARAS DE LOS OLMOS i SAGUNT ofereixen per la seua part ambdós 
itineraris senderistes senyalitzats, els quals permeten visitar el seu patrimoni 
iber; La Seña de Villar del Arzobispo pot ser visitada lliurement. Més informació 
al respecte en les pàgines web municipals i en el blog de saguntoturismo.



MuViM
Museu VaLenCiÀ De La iL.LustraCiÓ i De La MODernitat

Carrer Quevedo 10    València



4 de JuLiOL, dijous
Presentació del llibre “ribera i jo”, d’artur Heras
Organitza: Institut Alfons el Magnánim
19:30 h. Lloc: Sala Gregori Maians del MuVIM 
Intervindran: Manuel Vicent, Raimon, Anacleto Ferrer i Artur Heras.

5 de JuLiOL, divendres
Cinema. atrapado por su pasado (Brian de Palma, 1993)
22:00 h. Lloc: Pèrgola del MuVIM 
Carlitos Brigante aconsegueix eixir de la presó gràcies a una argúcia del 
seu advocat i està determinat a aconseguir ser feliç i fugir del passat 
que l’ha portat a la presó. Projecció de la pel·lícula protagonitzada per 
Al Pacino i Sean Penn dins del cicle de «Cinema a l’estiu» que enguany 
té per títol «(La quimera) De la felicitat». VOSE. Accés lliure, però seients 
limitats.

El MuVIM [Museu Valencià 
de la Il·lustració i de la 
Modernitat] s’ha construït 
sobre el concepte de «mu-
seu de les idees», reforçat 
amb al·lusions explícites a 
la Il·lustració del Segle de 
les Llums, i a la Moderni-
tat que el segueix. 
El Museu presenta una 
exposició permanent, 
«L’aventura del pen-
sament», orientada a 
reforçar el sentit cívic de 
la societat. A més, treballa 
en l’estudi de l’actualitat, 
mitjançant les exposicions 
temporals que organitza.



6 de JuLiOL, dissabte
Visita guiada. «Pierre Verger. un viatge fotogràfic per 
l’espanya republicana (1935)»
11:30 h. Lloc: Sala Parpalló
Visita guiada a l’exposició «Pierre Verger. Un viatge fotogràfic per l’Espanya 
republicana (1935)». Activitat gratuïta. El grup es conformarà per ordre 
d’arribada.

Visita guiada. «La València del Pare tosca»
13:00 h. Lloc: Vestíbul del MuVIM
Visita guiada a la maqueta que reprodueix en 3D el plànol de la ciutat de 
València dibuixat pel Pare Tosca i que ens servirà per reconstruir com era 
la ciutat al segle XVIII. Activitat gratuïta. El grup es conformarà per ordre 
d’arribada.

Cinema. el apartamento (Billy Wilder, 1960)
22:00 h. Lloc: Pèrgola del MuVIM 
Per a C. C. Baxter la felicitat consisteix a aconseguir promocionar en 
l’empresa i, per això, està disposat a fer sacrificis incomptables que el fan 
profundament infeliç. Projecció d’aquest clàssic del cinema guanyador 
de 5 Oscars i protagonitzat per Jack Lemmon i Shirley MacLaine dins del 
cicle de «Cinema a l’estiu» que enguany té per títol «(La quimera) De la 
felicitat». VOSE. Accés lliure, però seients limitats.

7 de JuLiOL, diumenge
Visita guiada. «Pierre Verger. un viatge fotogràfic per 
l’espanya republicana (1935)»
11:30 h. Lloc: Sala Parpalló
Visita guiada a l’exposició «Pierre Verger. Un viatge fotogràfic per l’Espanya 
republicana (1935)». Activitat gratuïta. El grup es conformarà per ordre 
d’arribada.

Visita guiada. «La València del Pare tosca»
13:00 h. Lloc: Vestíbul del MuVIM
Visita guiada a la maqueta que reprodueix en 3D el plànol de la ciutat de 
València dibuixat pel Pare Tosca i que ens servirà per reconstruir com era 
la ciutat al segle XVIII. Activitat gratuïta. El grup es conformarà per ordre 
d’arribada.



8 de JuLiOL, dilluns
Cinema. Descalzos por el parque (Gene saks, 1967)
22:00 h. Lloc: Pèrgola del MuVIM 
Un any abans de l’«estiu de l’amor» i la revolució hippie, Robert Redford i 
Jane Fonda van protagonitzar aquesta clàssica, però molt divertida, comèdia 
sobre les dificultats de la convivència matrimonial i altres inconvenients de 
l’amor. Projecció dins del cicle de «Cinema a l’estiu» que enguany té per 
títol «(La quimera) De la felicitat». VOSE. Accés lliure, però seients limitats. 

9 de JuLiOL, dimarts
Cinema. up in the air (Jason reitman, 2009)
22:00 h. Lloc: Pèrgola del MuVIM 
Per a Ryan Bingham la felicitat és ben senzilla: consisteix a anar per la vida 
amb poques coses a sobre, tan sols les que caben en una maleta menuda 
de les que es fan servir per a viatjar en avió i sobrevolar els problemes 
de la vida quotidiana. Projecció dins del cicle de «Cinema a l’estiu» que 
enguany té per títol «(La quimera) De la felicitat». VOSE. Accés lliure, però 
seients limitats.

10 de JuLiOL, dimecres
Cinema. Kiki, el amor se hace (Paco León, 2016)
22:00 h. Lloc: Pèrgola del MuVIM 
Els protagonistes descobreixen que tenen fílies sexuals inopinades que els 
fan especialment feliços... però que els creen problemes de convivència 
importants. No recomanada per a menors de 16 anys.  Projecció dins del 
cicle de «Cinema a l’estiu» que enguany té per títol (La quimera) De la 
felicitat. Accés lliure, però seients limitats.

11 de JuLiOL, dijous
Cinema. La llamada (Javier ambrossi i Javier Calvo, 2017)
22:00 h. Lloc: Pèrgola del MuVIM 
Començà sent una obra de teatre contracultural i musical que el 2013 va 
assolir un èxit de públic tan aclaparador que va decidir «Los Javis» a portar 
a la pantalla gran aquest cant a la llibertat individual i el respecte a la 
diversitat ple d’humor surrealista i trencador. Projecció dins del cicle de 
«Cinema a l’estiu» que enguany té per títol «(La quimera) De la felicitat». 
Accés lliure, però seients limitats.



13 de JuLiOL, dissabte
Visita guiada. «Dubón. un artista republicà»
11:30 h. Lloc: Sala Alfons Roig
Visita guiada a l’exposició «Dubón. Un artista republicà», que permetrà 
conéixer de prop l’obra d’aquest artista valencià històricament menystingut. 
Activitat gratuïta. El grup es conformarà per ordre d’arribada.

Visita guiada. «La València del Pare tosca»
13:00 h. Lloc: Vestíbul del MuVIM
Visita guiada a la maqueta que reprodueix en 3D el plànol de la ciutat de 
València dibuixat pel Pare Tosca i que ens servirà per reconstruir com era 
la ciutat al segle XVIII. Activitat gratuïta. El grup es conformarà per ordre 
d’arribada.

14 de JuLiOL, diumenge
Visita guiada. «Dubón. un artista republicà»
11:30 h. Lloc: Sala Alfons Roig
Visita guiada a l’exposició «Dubón. Un artista republicà» que permetrà 
conéixer de prop l’obra d’aquest artista valencià històricament menystingut. 
Activitat gratuïta. El grup es conformarà per ordre d’arribada.

Visita guiada. «La València del Pare tosca»
13:00 h. Lloc: Vestíbul del MuVIM
Visita guiada a la maqueta que reprodueix en 3D el plànol de la ciutat de 
València dibuixat pel Pare Tosca i que ens servirà per reconstruir com era 
la ciutat al segle XVIII. Activitat gratuïta. El grup es conformarà per ordre 
d’arribada.

20 de JuLiOL dissabte
Gran nit de Juliol
22:00 h. Lloc: MuVIM 
Amb motiu de la Gran Fira de Juliol, el MuVIM obrirà les seues portes 
fins a les dos de la matinada perquè els visitants més noctàmbuls puguen 
combatre la calor amb altes dosis de cultura refrescant. Entrada lliure. 
Algunes activitats poden tenir l’aforament limitat.





PRORROGADA

fins el 31 d’agost





Exercicis sobre Velluters
Exposició col·lectiva de l’alumnat de l’EASD València

Àrea de Cultura





Polítiques de 
l’enemistat

Achille Mbembe

Primera soledad

Vicent Andrés Estellés

L’educació

Carles Hernàndez 
Francesc J. Hernàndez

Poder y representación 
en la figura de Alfonso el 
Magnánimo (1416-1458)

Gema Capilla Aledón



Fer país. Comunismo 
valenciano y problema 
nacional (1970-1982)

Vega Rodríguez-Flores

La creació de la 
Generalitat Valenciana. 
L’etapa socialista, 1983-1995

Benito Sanz

Classe obrera i qüestió 
nacional

Germania Socialista

Democràcia cristiana 
i valencianisme. Història 
de la UDPV (1965-1978)

Lluís Bernat Prats Mahiques





Àrea de Cultura

La gira de les Arts Volant 2019 visitarà 
els següents municipis valencians

JUNY

29 ALBAIDA

JULIOL

4 LLOSA DE RANES

5 LLOMBAI

7 CHELLA

10 MACASTRE

11 ALZIRA

12 SOLLANA

13 CHULILLA

18 POBLA DE VALLBONA

19 SENYERA

20 SILLA

21 XERESA

Més informació en www.dival.es/lesartsvolant



 
 
Museu de Prehistòria de València
Museu Valencià d’Etnologia

Ajuntament
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Centre MuseístiC La BenefiCènCia
Museu De PreHistÒria De VaLènCia
Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

C/ Corona, 36 - 46003 València. Tel. informació: 963 883 565. 
Botiga-llibreria. Tel. 963 924 746 
Visites concertades per a grups entre setmana, de dimarts a divendres. 
Prehistòria: Tel. 963 883 579 – Etnologia: Tel. 963 883 578 (horari de 
concertació de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 h).
www.museuvalenciaetnologia.org  ·  www.museuprehistoriavalencia.es
Horari: oberts de dimarts a diumenge, de 10:00 a 20:00h. 

MuViM
Museu VaLenCiÀ De La iL.LustraCiÓ i La MODernitat

C/ Quevedo, 10 - 46001 València. Tel. informació: 963 883 730
www.muvim.es  ·  informacion.muvim@dival.es
Llibreria Dadá. Tel. 963 515 138
Horari: de dimarts a dissabte, de 10 a 14h, i de 16 a 20h.

Diumenges, de 10 a 20 h.

Tarifa
Entrada general: 2 euros
Tarifa reduïda: 1 euro [Grups de 10 o més persones i estudiants acreditats]. 

Entrada gratuïta dissabte, diumenge i festius.
Entrada gratuïta per a discapacitats, jubilats, famílies nombroses, aturats, 
etc. Consulteu detalls en taquilla o en la web de cada museu.

L’entrada única permet l’accés als tres museus: Museu de Prehistòria de 
València, Museu Valencià d’Etnologia i MuVIM. 

Les activitats del centre podran ser suspeses en funció de les alertes me-
teorològiques L’horari de les activitats pot modificar-se per imprevistos. Els 
canvis i la informació actualitzada es comunicaran a través de la pàgina web

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


