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     València, 2 de maig  2018                    Nùmero  48                        Telèfon: 963 82 86 80      amigosnaugransuscripciones@gmail.com

OBERT EL TERMINI D'ADMISSIÓ DE NOUS SOCIS

La sol·licitud per a poder pertànyer a l'Associació Amics de la Nau Gran haurà de lliurar-se del 2 al 31 de 
maig, tots dos inclusivament, en el despatx de l'associació en horari d'oficina (laborables de 10.30 a 12.30 
h. menys els dimecres en què l'horari és de 9.30 a 12.30). 

Els sol·licitants hauran de: 

a) Tenir més de 55 anys
b) Posseir correu electrònic
c) Emplenar tots els apartats de la sol·licitud
d) Presentar els documents que acrediten haver cursat els estudis que s'indiquen. 

A l'hora de baremar les corresponents sol·licituds es tindrà en compte el següent ordre de prioritats:

1) Estar cursant o haver cursat algun itinerari de la Nau Gran de la Universitat de València
2) Estar realitzant o haver realitzat alguna activitat de Nau d’Estiu, d’Hivern o Nau en Obert de la      
 Universitat de València
3) Haver sigut funcionari (professor, administratiu, servei…) de la Universitat de València
4) Cònjuge o parella associat/a
5) Haver cursat estudis en la Universitat de València
6) Interessats/as en general

Una vegada acabat el termini d'inscripció, i d'acord a les places que puguen cobrir-se, la Junta directiva 
resoldrà comunicant-ho als qui han sigut acceptats al juny o/i setembre de 2018.

X CONCURSOS DE L'ASSOCIACIÓ

La nostra associació ha convocat els concursos d'enguany 2018, en la seua 10ª edició, en les modalitats de 
RELAT, MICRORELAT, POESIA, ARTS PLÀSTIQUES I FOTOGRAFIA. 

Animem a tots els associats a participar amb les seues obres en totes les modalitats, així com als alumnes 
que estan cursant algun itinerari en La Nau Gran de la Universitat de València que també poden fer-ho en 
Relat, Microrelat, Poesia i Fotografia.

Aquests són els terminis de presentació de les obres personalment en el nostre despatx:

Narrativa i poesia: del 2 a l'11 de maig 2018.

Arts plàstiques i fotografia: 18 al 22 de maig 2018.

El tema obligatori de totes les fotografies és Racons amb especial encant en xicotetes localitats de la 
Comunitat Valenciana.

Les bases poden consultar-se en el nostre despatx i en la nostra web:
http://www.amigosnaugran.org/



X ANIVERSARI DE L'ASSOCIACIÓ: 10 ANYS COMPARTINT VIDA
El nostre X aniversari acaba en aquest mes de maig amb una sèrie d'importants activitats que es duran a 
terme en el Centre Cultural La Nau i en el Col·legi Major Rector Peset. Mes en el qual, al costat d'açò, també 
inaugurarem l'exposició commemorativa del X aniversari en el Col·legi Major Peset, es presentarà el número 
especial de la nostra revista, tindrà lloc l'exposició en el Mercat de Colom dels treballs presentats als nostres 
concursos anuals de pintura i fotografia i el lliurament de premis que tindrà lloc durant el dinar fi de curs. 

Us esperem a tots vosaltres i als vostres familiars i amics per a acomiadar brillantment el nostre X aniversari 
i el curs 2017-2018. Tots els actes són d'entrada lliure fins a completar aforament, llevat que s'indique el 
contrari.

Dimecres 2 de maig. 19 h. Col·legi Major Rector Peset. X ANYS DE L'AUDIOVISUAL VALENCIÀ. Projecció dels 
curtmetratges Bikini d'Óscar Bermárcer, La bona fe de Begoña Soler, Casetes de Javier Marco i Onemoretime 
de José González, Elisa Martínez i Tonet Calabuig amb debat dels realitzadors, conduït per José Luis Moreno 
(Director Adjunt del IVAC) i Dora Martí (Responsable de producció Audiovisual del IVAC).

Dimarts 8 de maig. 19 h. Col·legi Major Rector Peset. Sala la Muralla. INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ DEL 
DESÈ ANIVERSARI i PRESENTACIÓ DEL NÚMERO ESPECIAL DE LA NOSTRA REVISTA UNIDIVERSIEDAD. Una 
exposició que ens portarà a recórrer/recordar el camí seguit en aquests deu anys a través de les diferents 
activitats. Una exposició de tots i per a tots. Us convidem a aquesta inauguració on a més presentarem el 
número especial de la nostra revista UNIDIVERSIEDAD, especial en la seua dedicació al X aniversari. L'exposició 
la comissària de la qual ha sigut Diana Miró amb la coordinació d'Alfredo Domínguez, estarà oberta fins al 
diumenge 3 de juny sent l'horari de visita de dimarts a diumenge d'11 a 19 hores.

Dimecres 9 de maig. 19 hores. Aula Magna del Centre Cultural La Nau. COM AFRONTAR EL DESAFIAMENT 
ENERGÈTIC, EN EL CURT I MIG TERMINI. Conferència d'Avel.lí Corma (Professor investigador en l'Institut de 
Tecnologia Química de la Universitat Politècnica de València i del Consell Superior de Recerques Científiques. 
Ha publicat més de 1.000 articles en revistes internacionals. Membre, entre altres entitats de la Real Acadèmia 
d'Enginyers d'Espanya, National Academy of Engineering, USA, Acadèmia Europea, Royal Society. Ha rebut 
multitud de premis i guardons com el Premi Príncep d'Astúries a la Recerca, Gran Medalla de l'Acadèmia 
de les Ciències de França, Mèrit científic de la Generalitat València, Royal Society of Chemistry Centenary 
Prize. Doctor Honoris causa per diverses Universitats tals com València, Utrecht, Munich, Ottawa). Presenta: 
Francisco Tomás Vert (catedràtic de Química Física de la Universitat de València, Medalla d'honor de la UV, 
Acadèmic de la Real Acadèmia de Medicina de la UV. Rector de la Universitat de València de 2002 a 2010).

Dilluns 14 de maig. 19 h. Col·legi Major Rector Peset. DEU ANYS DE MÚSICA A VALÈNCIA. Conferència de 
Javier Casal Novoa (Enginyer agrònom. Ha sigut Director de nombroses entitats i organismes com a Àrea de 
Música del IVAECM, director del Palau de la Música de València, director tècnic de l'Orquestra i Cors Nacionals 
d'Espanya, director del Teatre de la Zarzuela). Presenta: José Sempere (Gestor Cultural). 

Dimecres 16 de maig. 12 h. Col·legi Major Rector Peset. TINC MÉS DE 80 ANYS, I?. Una trobada informal 
amb quatre persones de l'Associació que ens transmetran els seus “secrets” per a mantenir-se actius, amb 
entusiasme i amb ganes de saber i conèixer més. La trobada serà presentada i moderada per Pepa Gómez 
Moya (Doctora en Sociologia, Màster en Drets Humans, Treballadora Social i Professora d'Universitat). 

Dimecres 16 de maig. 19 h. Col·legi Major Rector Peset. COM AFRONTAR LES NOVES MANIFESTACIONS DE LA 
MOBILITAT FORÇADA?. Conferència per Javier De Lucas (Catedràtic de Filosofia del Dret i Filosofia Política de la 
Universitat de València. Fundador i primer director de l'Institut de Drets Humans de la Universitat de València, 
membre de l'UNESCO HPSD. Ha sigut president de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat. Conferenciant i 
professor convidat en diverses universitats com a Ginebra, Estrasburg, Bolonya, Colònia). Presenta: Carles X. 
López (Llicenciat en Pedagogia per la Universitat de València, Director del Col·legi Major Rector Peset; membre 
de la Coordinadora Valenciana de ONGD i del consell valencià de Cooperació per al desenvolupament).
 
Dijous 17 de maig, 19 h. Capella de la Sapiència del Centre Cultural La Nau. Actuació del taller de guitarra de 
l'Associació dirigit per Enrique Benítez.

Dissabte 19 de maig, 12 h. Museu de Belles arts. Pati de l'Ambaixador Vic. Actuació de la nostra coral dirigida 
per Agustín Alamán que oferirà un excel·lent concert amb motiu del dia dels Museus.

Dilluns 21 de maig. 19 h. Col·legi Major Rector Peset. TRANSGÈNICS SENSE POR. Conferència impartida per 
José Miguel Mulet (Professor de Biotecnologia en la Universitat Politècnica de València. Director del Màster 
de Biotecnologia Molecular i cel·lular de plantes. Col·laborador en diversos mitjans de comunicació com és 
el programa Hoy por Hoy de la SER, autor de diversos llibres). Presenta Antonio Rey (Doctor en Medicina 
i Cirurgia per la Universitat de València i especialista en Psiquiatria. Ha publicat nombrosos treballs sobre 
psiquiatria).



Dimarts 22 de maig, 19 h. Col·legi Major Rector Peset. Actuació musical de Black & White duo format per 
Miguel Ángel Cuadrado (piano) i Andreu Soler (Marimba) que ens oferiran diverses peces com Suite de l'òpera 
Carmen (Bizet), Elements: Aire –maduresa-, foc –Ocàs (A. Soler), II Moviment del concert per a guitarra i 
orquestra Aranjuez (J. Rodrigo), Dansa espanyola (Granados)….

Dimecres 23 de maig. 19 h. Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació. DEU ANYS DE LA LLEI D'IGUALTAT. 
PERSISTÈNCIA DE BRETXES DE GÈNERE. Conferència per Capitolina Díaz (Catedràtica de Sociologia de 
la Universitat de València. Expresidenta de l'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues. Primera 
directora de la Unitat de Dones i Ciència, 2006 a 2008, Directora General per a la Igualtat en l'ocupació del 
Govern d'Espanya, 2008 a 2010. Ha publicat diversos articles i llibres sobre el tema). Presenta: Jesús Alcolea 
(Catedràtic de Lògica i Filosofia de la Ciència de la Universitat de València. Ha realitzat tasques d'avaluació per 
a diverses revistes nacionals i internacionals i membre dels comitès de diverses revistes de filosofia).

Dijous 24 de maig. 19 h. Col·legi Major Rector Peset. LES FUNCIONS DE LA FISCALIA COM A DEFENSORA DE 
LA SOCIETAT I DELS DRETS DELS CIUTADANS. Conferència per Teresa Gisbert Jordá (Fiscal cap de la Fiscalia 
Provincial de València. Coordinadora de Menors. Autora de nombrosos articles sobre el tema). Presenta. Mª 
Elena Olmos Ortega (Catedràtica de Dret Eclesiàstic de l'Estat en la Facultat de Dret i Secretària General de la 
Universitat de València).

Dilluns 28 de maig. 19 h. INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ EN EL MERCAT DE COLON. Igual que en anys anteriors 
s'exposaran els treballs de fotografia i pintura presentats en el X concurs de la nostra associació. En la 
inauguració intervindrà la nostra Coral que interpretarà algunes de les cançons del seu repertori. L'exposició 
es clausurarà el diumenge 3 de juny. Els concursants no premiats hauran d'acostar-se el dilluns 4 de juny de 
10 a 11 al Mercat de Colom per a arreplegar les seues obres.

Dimecres 30 de maig. 19 h. Aula Magna del Centre Cultural La Nau. LA DEMOCRÀCIA EN CRISI. Conferència 
d'Ignacio Sánchez Cuenca (Sociòleg, Filòsof. Director de l'Institut Carlos III-Juan March de Ciències Socials i 
professor de Ciències Polítiques en la Universitat Carlos III de Madrid. Ha col·laborat i/o col·labora en diversos 
mitjans de comunicació com El País, Infolibre, ctxt així com en diferents programes de televisió com El 
intermedio. Autor de diversos llibres). Presenten i clausuren les conferències i taules redones del X aniversari: 
Mª Vicenta Mestre (Rectora de la Universitat de València. Catedràtica de Psicologia Bàsica de la Universitat 
de València) i Antonio Ariño (Catedràtic de Sociologia en la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de 
València. Vicerector de cultura, esports, publicacions i extensió universitària).

Dijous 31 de maig. 14 h. Hotel Astoria. DINAR FI DE CURS I LLIURAMENT DE PREMIS DELS DIFERENTS 
CONCURSOS. Es donaran a conéixer els guanyadors i es farà lliurament dels premis de Poesia, Relat, Microrelat, 
Pintura i Fotografia. El menú estarà compost per Latita d'ensalada de salmó i creïlla, llagostí amb arròs verd; 
amanida de tomaca teriyaki amb pollastre cruixent i salsa Cessar; sorbet de cítrics i verdures; rellom ibèric 
farcit de pernil i prunes amb confitura de tomaca o peix. 
Com a postres Brownie amb gelat de vainilla o fruita. Café, infusions, cervesa, refrescs i vi Marqués de Requena. 
Preu: 30 euros. Inscripcions: bé personal, telefònicament o per correu electrònic (amigosnaugransuscripciones@
gmail.com) des del 9 al 21 de maig, havent d'indicar si s'opta per carn o per peix. No cal ser soci per a venir al 
dinar. El pagament deu fer-se al compte de l'associació en el Banc de Santander num. ÉS61 0049 6722 0526 
1001 3736, concepte COMIDA

Dilluns 4 de juny. 18:30 h. Teatre Olympia. TROBADA DE CORALS. Set corals s'uniran per a commemorar amb 
la seua actuació el tancament del X aniversari. Actuaran les corals Veus de la memòria, Coral de Campanar, 
Sènior de l'Ajuntament de València, Associació sènior de la Universitat de Gandia, Associació sènior de la 
Universitat Politècnica de València, Club Coral de la Nau Gran i la coral de l'Associació Amics de la Nau Gran. 
Les entrades per a aquesta trobada de corals, sense cap cost, s'arreplegaran en el despatx solament per a 
associats (com a màxim un associat podrà arreplegar la seua entrada i la d'un altre associat), i fins a esgotar-
les, des del dia 23 de maig.

Dimarts 5 de juny. 19.30 h. Sala Matilde Salvador (Centre Cultural La Nau). VISQUEM UN SOMNI pel nostre 
excel·lent grup de teatre, que representarà una obra, escrita i dirigida per Clemente Carrasco, en la qual 
recorda la seua trajectòria durant aquests deu anys de l'associació, dient adéu a l'actual curs i als actes del 
X aniversari. Les entrades per a l'obra de teatre, sense cap cost, s'arreplegaran en el despatx solament per a 
associats (la seua i la d'un altre soci) des del dia 23 de maig fins a esgotar-les.

NÚMERO ESPECIAL DE LA NOSTRA REVISTA UNIDIVERSIEDAD

La revista d'aquest curs des d'una perspectiva doble en la seua visió de l'actualitat i sobre aquests últims deu 
anys, conté nombrosos articles en els quals han col·laborat moltes de les persones que han participat en les 
conferències i actes del X aniversari. Una revista de 92 pàgines, possible gràcies a l'esforç del seu director, 
Ximo Martí Ferrándiz. A causa de la seua grandària, no s'enviarà per correu als associats, per la qual cosa s'ha 
d'arreplegar en el despatx a partir del dimecres 9 de maig en hores d'oficina.



Recordatori només per als inscrits en aquesta 
activitat. 
El dia 15 de maig a les 18 h. tindrem l'última tertúlia 
d'aquest curs, en l'aula 5 de la Facultat de Psicologia 
amb el següent tema: "La deriva social amb les 
noves tecnologies i mitjans de comunicació"

LA TERTÚLIA
Per als inscrits en els tallers de Gloria Benito:

El 8 de maig en lectura poètica seguirem gaudint de Góngora.
El 15 de maig compartirem opinions sobre El Quixot.
El 22 de maig, en el Club de Lectura, comentarem "Les 
defenses" i dues novel·les més.
El 29 de maig parlarem de "El Guzmán de Alfarache".

TANCAMENT DEL DESPATX
Aquest és l'últim butlletí del curs, però en la pàgina web seguirem en contacte:
http://www.amigosnaugran.org/
L'últim dia d'obertura de despatx serà el divendres 22 de juny, i s'obrirà el dimarts 4 de setembre. 
En la primera setmana de setembre s'enviarà el primer butlletí del curs 2018-2019. 

Feliç estiu per a tots. I a descansar i agafar forces per al nou curs.

EIXIDES Al TEATRE, CONCERTS I ÒPERA (sol socis)  

TEATRE OLYMPIA. Diumenge 10 de juny, 18 h. LA CUBANA, el grup més divertit de l'escena espanyola arriba 
amb la seua nova i absurda obra Adéu Arturo, un cant a la vida i de com viure-la intensament deixant a un 
costat les convencions socials que dificulten el fer-ho. Una boja comèdia al més pur estil de la companyia 
amb sorpreses i molt d'humor. Escrita i dirigida per Jordi Milà i amb 10 actors en escena. Preu (butaca): 28 
euros. Inscripció oberta (personar-se o telefonar al despatx) fins a esgotar les entrades que ens han atorgat. 
Recollida d'entrades en el despatx: 6, 7 i 8 de juny. Realitzar la transferència al compte de l'associació. Banc de 
Santander num. ÉS61 0049 6722 0526 1001 3736 Concepte de transferència: Cubana

PALAU DELS ARTS. TEATRE DE L'ÒPERA. SALA PRINCIPAL

ÒPERA TOSCA. Palau de les Arts. Divendres 18 de maig, 20 hores. Es recorda als agraciats en el sorteig per a 
assistir a aquesta òpera que les entrades es lliuraran en el despatx els dies 16 i 17 de maig.

VIATGES  

ESLOVÈNIA: Recordem a tots els que van al viatge d'Eslovènia i han realitzat el pagament fraccionat del mateix, 
que abans del 15 de maig hauran de fer l'últim lliurament (475 euros amb el que es cobrirà el preu per persona 
del total d'1.675 euros) en el compte de BANKIA de Catering i Serveis num. ÉS31 2038 9612 1960 0021 6066 
Concepte: Eslovènia 4. 

La reunió informativa del viatge serà el dijous 7 de juny a les 19 h. en el saló de graus de la Facultat de Filosofia 
i Ciències de l'Educació.

TORTOSA 2-3 de juny (Viatge complet); Eixida 2 de juny a les 7 h. (estar quinze minuts abans) de la Facultat de 
Geografia i Història.

TERTÚLIES LITERÀRIES

ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS
DIA 3 DE MAIG a les 17 h en primera convocatòria i a les 17,30 en segona convocatòria, en el Saló d'Actes 
de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació.  

És important l'assistència i participació de tots els socis.
Comptem amb la vostra presència, us esperem.


