
  

 

 

 
Miércoles, 29 de enero - 19:00 h. 

EVOCACIÓN DEL AÑO NUEVO CHINO 

  

El próximo jueves, 30 de enero, se inician 

las festividades del Año Nuevo chino, o 

Fiesta de la Primavera. A las 12 de la noche 

comienza el año 4712 de su calendario, que 

corresponde con el Año del Caballo. Es un 

periodo de alegría, de reunión familiar, de 

ágapes y fuegos artificiales, que se suceden 

durante dos semanas. 

 

El Museu d’Història de València, en su 

línea de resaltar los valores de la 

multiculturalidad, quiere sumarse a la 

festividad y ha organizado los siguientes 

actos: 

   

 
 
 

 
Dimecres, 29 de gener - 19:00 h. 

EVOCACIÓ DE L'ANY NOU XINÈS 

 

Dijous vinent, 30 de gener, s'inicien les 

festivitats de l'Any Nou xinès, o Festa de la 

Primavera. A les 12 de la nit comença l'any 

4712 del seu calendari, que correspon amb 

l'Any del Cavall. És un període d'alegria, de 

reunió familiar, d'àgapes i focs artificials, que 

s'allargaran  durant dos setmanes. 

 

El Museu d’*Història de València, en la 

seua línia de ressaltar els valors de la 

multiculturalitat, vol sumar-se a la festivitat 

i ha organitzat els següents actes: 

 

   

 

 

 
 

 



Programa 
29 enero - 19:00 h. 

 - Inauguración de la muestra que evoca la 

festividad 

- Conferencia sobre “El Año Nuevo chino: 
celebraciones y costumbres”  a cargo de 

Modesto Corderi. 
- Pregón de los actos festivos organizados 

por el Instituto Confucio de la Universitat de 

València, para los próximos días en 

Valencia. 

- Degustación de algunos de los platos 

típicos de la gastronomía china en estas 

fiestas. 

 

Entrada libre hasta completar la capacidad 

de la sala. 

La exposición se mantendrá abierta hasta el 

16 de febrero. 

 

Colaboran:  
Instituto Confucio de la Universitat de 

València 
Comunidad china en Valencia 

CAI (Centro de Apoyo a la Inmigración) 
   

más información: 
www.valencia.es/mhv 

 

www.uv.es/confucio 

  

 

Programa 
29 gener - 19:00 h. 

- Inauguració de la mostra que evoca la 

festivitat 

- Conferència sobre “L'Any Nou xinès: 
celebracions i costums” a càrrec de 

Modesto Corderi. 
- Pregó dels actes festius organitzats per 

l'Institut Confuci de la Universitat de 

València, per als pròxims dies a València. 

- Degustació d'alguns dels plats típics de la 

gastronomia xinesa en estes festes. 

 

Entrada lliure fins a completar la capacitat de 

la sala. 

L'exposició es mantindrà oberta fins al 16 de 

febrer. 

 

Col·laboren: 
Institut Confuci de la Universitat de 
València 
Comunitat xinesa a València 
CAI (Centre de Suport a la Immigració) 
   

 

 

més informació: 
Museu d'Història de València 

Institut  Confuci de la Universitat de València 

  

 

 

      

 
 

 

 

http://mhv.us6.list-manage.com/track/click?u=aa2ba08052d3387fcf897009d&id=430e0aad4f&e=32d2c1dc92
http://mhv.us6.list-manage.com/track/click?u=aa2ba08052d3387fcf897009d&id=043f85274e&e=32d2c1dc92
http://mhv.us6.list-manage2.com/track/click?u=aa2ba08052d3387fcf897009d&id=4366ff6d53&e=32d2c1dc92
http://mhv.us6.list-manage1.com/track/click?u=aa2ba08052d3387fcf897009d&id=ca7a84e238&e=32d2c1dc92
http://mhv.us6.list-manage.com/track/click?u=aa2ba08052d3387fcf897009d&id=fb4fb588bc&e=32d2c1dc92

