
B UTL L E T Í   
ASSOCIACIÓ AMICS DE LA NAU GRAN  

HORARI: De dilluns a divendres de 10:30 a 12:30 h. y dimecres des de 9:30 h. TELÈFON: 963 82 86 80 
PÀGINA WEB: www.amigosnaugran.org CORREU ELECTRÒNIC: amigosnaugransuscripciones@gmail.com 

DOMICILI: Av. Tarongers, s/n Campus Universitat de València. Aulario Sud, corredor central.  

Número 50 

Octubre 2018 

ATENCIÓ DEL DESPATX TANT PERSONAL COM PER TELÈFON: 
dilluns, dimarts, dijous i divendres de 10:30 a 12:30. Els dimecres de 9:30 a 12:30. 

L'ATENCIÓ TELEFÒNICA ÉS EXCLUSIVAMENT EN L'HORARI INDICAT.NO FACEN TELEFONADES FORA DE L'HORARI. 
 

MOLT IMPORTANT: NOU NÚMERO DE COMPTE PER A VIATGES I SENDERISMES.  
A par�r d'este mes tots els pagaments per a dites ac�vitats es faran al compte següent, que subs�tuïx a l'anterior:  

ENTITAT: Bankia.TITULAR: PROGEST CONSULTORA I SERVICIS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885 

AVISOS 
LOTERIA DE L'ASSOCIACIÓ. Ja està a la venda en l'administració 35 (Plaça de la Reina, 16), el número que hem reservat per a la lote-
ria de Nadal. És el 26059.  No cal més que dir en l'administració indicada que voleu el número que juga l'Associació Amics de la Nau 
Gran. Que �nguem sort amb este número! 

CINECLUB.  A l'octubre no hi ha sessió 
CINE I ART (4 Sessions).En col·laboració amb el Museu de Belles Arts, igual que durant cursos anteriors, portarem a terme quatre ses-
sions (amb presentació i debat) al llarg del primer quadrimestre, dedicades cada una de les pel·lícules que es voran en relació amb 
alguna de les arts.Les projeccions seran a les 17 hores en el saló d'actes del Museu de Belles Arts (c/ Pio V). Els films i dates de projec-
ció són els següents: dijous 18 d'octubre (el cine): Good Morning Babilònia (1986) dels Germans Taviani. Dijous 22 de novembre (la 
dansa): Els contes d'Hoffmann (1951) de Michael Powell i Emeric Pressburger; dijous 29 de novembre (música): Whiplash (2014) de 
Damien Chazelle, premiada amb tres Oscar i dijous 20 de desembre (pintura-escultura):  A�erimage (2016) d'Andrzej Wajda. Número 
de places: 70. La inscripció és per les quatre sessions. Primer dia d'inscripció pels mètodes habituals (personal i telèfon): dijous 4 
d'octubre. 

CICLE DE CINE Deconstruint l'amor romàn�c. Divendres 19 d'octubre a les 17 hores en el saló d'actes del Col-legi Major Rector Peset 
(Plaça de Sant Nicolau s/n. Nou cicle organitzat per un grup d'associades davall el Ptol Deconstruint l'amor romàn�c. En la primera 
sessió es projectarà una de les obres mestres d'un dels més grans realitzadors de la història del cine, Max Ophüls: Carta d'una desco-

neguda. Empara Romero coordinarà la sessió, presentant el cicle Charo Altable Vicario, Llicenciada en Història i Mestra especialista en 
Pedagogia Terapèu�ca, Terapeuta en Psicosíntesis i experta en coeducació emocional i sexual. Cal assenyalar que en este cicle de 
pel·lícules s'analitzen les claus de l'amor romàn�c, així com altres vincles igualadors tractats, en alguns casos dels què vorem, per di-
rectores. L'entrada és lliure fins a completar aforament. 

CICLE DE CINE INTERGENERACIONAL (7 sessions). Un cicle ja amb molts anys i que, com sempre, es porta a terme en col·laboració 
amb diverses en�tats, en el que se seguirà amb la temà�ca sobre Drets i llibertats, projectant-se les pel·lícules, igual que el passat 
any, en el MUVIM (Quevedo, 8) a les 17 hores. La primera sessió amb presentació i debat del catedrà�c de Filosofia, Jesús Alcolea, 
serà el 29 d'octubre amb el film de Laurent Cantet, Recursos humans (1999). Entrada lliure fins a completar aforament. 

PASSEIG PER LA CIUTAT (només associats). 
EL GRAU. Dimecres 21 de novembre. Ens citarem amb la nostra guia Esther Vaya a les 9:45 en la Plaça del Tribunal de les aigües (Al 
Costat de l'església de Santa Maria del Mar en l'avinguda del Port) .Es visitarà l'an�ga Villanova del Grau per a conéixer la història del 
barri i del port a través d'alguns dels seus edificis més emblemà�cs com l'Església de Santa Maria del mar, les Drassanes, els Tingla-
dos… Número de places: 45. Primer dia d'inscripció pels mètodes habituals: dimecres 31 d'octubre. Preu: 3 euros, que es pagaran a 
la guia al començament del passeig.  

SOLIDARITAT MESA REDONA: COM PODEN COL·LABORAR ELS IAIOS, COM A VOLUNTARIS, EN ELS COL·LEGIS DELS SEUS NETS. Saló de graus 
de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. Dia: dilluns 22 d'octubre. Hora: 17:30. En esta mesa redona, coordinada per Gaspar 
Izquierdo, par�ciparan persones amb experiència com a voluntaris en diferents centres educa�us. Després d'una breu presentació 
per part dels integrants de la mesa, es portarà a terme un diàleg, sobre el tema, entre els assistents. Esta ac�vitat té caràcter infor-
ma�u i no es dirigix exclusivament als iaios i iaies sinó a totes aquelles persones que es�guen interessades en el projecte. 
 GRUP DE SOLIDARITAT: El grup de solidaritat oferix ajuda a les persones de l'associació que, per la seua situació personal o per viure 
soles, necessiten qualsevol �pus d'ajuda (acompanyament, ges�ons, malal�a…). Tant qui de la nostra associació necessite ajuda com 
els que desitgen incorporar-se al grup de treball han de comunicar-ho al despatx personalment, per telèfon o per correu electrònic .



SENDERISME (Associats i no associats). 

Cal portar roba i calçat adequat i, sobretot en l'avançat, es recomanen bastons de trekking. En el senderisme inicial es dina en un res-
taurant, però, llevat que s'indique el contrari, en l'avançat es dina durant la ruta. Les transferències per a estos dos senderismes es 
portaran a terme en el compte de  

Bankia. PROGEST CONSULTORA I SERVICIS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 
SENDERISME INICIAL. Dissabte 20 d'octubre. Agres-Cava del senyor Miguel-Agres. Eixida: 8 del maP. Lloc. Facultat de Geografia i 

Història (estar a les 7:45 en el punt de par�da). Longitud: 9 quilòmetres. Recorregut d'anada i tornada, amb eixida i arribada a Agres, 

per a visitar la Cova del senyor Miquel situada en el terme d'Alfafara. La cova és un depòsit cilíndric de neu situat a mitja vessant, sent 

reforçat per contraforts en la part contrària de la vessant. Un agradable passeig per un preciós lloc. Dinar a Agres. Número de places: 

35 Preu associats: 35 €. No associats: 45 €. Primer dia d'inscripció pels mètodes habituals (personalment o per telèfon): dimecres 3 

d'octubre per als associats, 5 d'octubre per als no associats. El preu inclou: bus, guia, dinar i assegurances. Concepte de la transferèn-

cia: AGRES. Recordem que el compte és:  PROGEST CONSULTORA I SERVICIS SL ÉS68 2038 9612 1660 0024 9885.  

Dissabte 10 de novembre.  L'Almeza-La Torre (Trevina la Juana). Eixida. 8 del maP. Lloc: Facultat de Geografia i Història (estar a les 

7:45 en el punt de par�da). Dificultat: senzilla. Recorregut, en el terme d'Alpont, des de l'aldea de L'ALMEZA, per les dos CANALOSAS a 

l'aldea de LA TORRE, per a admirar el sabinar, l'estrela del qual és TREVINA LA JUANA, amb un tronc de 5,80 metres de circumferència. 

 Dinar a Alpont. Número de places: 35. Preu associat: 35 €. No associat: 45 €. Primer dia d'inscripció pels mètodes habituals 
(personalment o per telèfon): dimecres 17 d'octubre per als associats i 18 d'octubre per als no associats. El preu inclou: bus, guia, di-
nar i assegurances. Concepte de la transferència: TORRE. Recordem que el compte és:   

PROGEST CONSULTORA I SERVICIS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885.  

SENDERISME AVANÇAT. 
 Dissabte 20 d'octubre. Sant Joan de Penyagolosa-Villahermosa del Riu. Eixida a les 8 del maP. Lloc: Facultat de Geografia i Història 
(estar a les 7.45 en el punt d'eixida). Es portarà a terme la travessia entre el santuari de Penyagolosa i Vilafermosa. Distància: 14 
quilòmetres. Temps: 5 hores. Número de places: 25. Preu: 25 € associats, 30 € no associats. El preu inclou: bus, guia, assegurances de 
viatge. Inici d'inscripció per als associats personalment, per telèfon o per correu electrònic (amigosnaugransuscripciones@gmail.com) 
a par�r del dimecres 3 d'octubre. Per a no socis a parir del 5 d'octubre.  Concepte de la transferència: PENYAGOLOSA.  
Recordem que el compte és:  PROGEST CONSULTORA I SERVICIS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 

VIATGES (Associats i no associats) 

Els pagaments per als viatges es realitzen en el compte de BANKIA  

PROGEST CONSULTORA I SERVICIS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885 

 

OVIEDO (complet). REUNIÓ PRÈVIA AL VIATGE. A fi d'informar del viatge i indicar els números de seients en el tren �ndrem una reunió 
prèvia el dimarts 16 d'octubre a les 19 hores en la sala de juntes (primer pis escala esquerra de l'entrada) de la Facultat de Ciències So-
cials (al costat de la Facultat de Magisteri en el Campus de Tarongers). A esta facultat arriben entre altres els autobusos 18-40-71-93-
98, així com el tramvia amb direcció a la platja i parada en la Carrasca.  

 

MALTA. CAP D'ANY (complet). Recordem que els associats que hagen fraccionat el pagament del viatge hauran de transferir la quan�-
tat de 400 euros corresponent al segon termini. Concepte: MALTA DOS. Tingueu en compte que a par�r d'este mes canvia el compte 
de viatges. En el mes de desembre es portarà a terme una reunió informa�va sobre el viatge en la data, lloc i hora que es comunicarà 
en el butlleP de desembre. Recordem que el nou compte és: PROGEST CONSULTORA I SERVICIS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885.  

  
JORNADES GASTRONÒMIQUES DELS BOLETS: SÒRIA I PROVÍNCIA. 14 al 18 de novembre. Dimecres 14: Eixida a les 7:30 de la Facultat 
de Geografia i Història (estar a les 7:15 en el punt d'eixida). Passejarem per Medinaceli, coneixerem la xicoteta ciutat murallada de Re-
llo i �ndrem temps per a donar una volta per Almazán abans d'arribar a Sòria on ens allotjarem i ens desdejunarem (�pus buffet) les 
quatre nits en el cèntric hotel Alfonso VIII**** (Alfons VIII, 10). Dinar i sopar inclòs. Dijous 15: Visita guiada a Sòria. Dinar i sopar lliure. 
Divendres 16: Vinuesa, Laguna Negra, Calatañazor. Dinar inclos. Sopar lliure. Dissabte 17: Amb guia local visitarem les ruïnes romanes 
de Tiermes, Sant Esteve de Gormaz i Rioseco de Sòria.Dinar inclòs Sopar lliure. Diumenge 18. Visita guiada a Burgo d'Osma i jornada 
gastronòmica dels bolets en eixa població. Preu associat en habitació doble per persona: 470 euros No associat: 500 euros. Si alguna 
persona està interessada en habitació individual, abans de realitzar la inscripció defini�va, haurem de consultar amb l'agència per si 
fóra possible. En este viatge no hi ha possibilitat de cap habitació triple. El preu del viatge inclou: bus, hotel, desdejuni �pus bufet, en-
trades, assegurança de cancel·lació i de viatge, 1 sopar i 4 dinars (un dinar d'ells la gastronòmica dels bolets), guia acompanyant i guies 
local. Primer dia d'inscripció pel mètode habitual (personal o per telèfon) associats: dimecres 3 d'octubre. No associats: divendres 5 
d'octubre. Concepte de transferència: SÒRIA. El compte és:  PROGEST CONSULTORA I SERVICIS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 

 CONFERÈNCIA Dilluns 22 d'octubre a les 19:30 en el Saló de Graus o Aula F02 de la Facultat de Geografia i Història. SOROLLA I LA 
SEUA ÈPOCA per Federico Aguar Olba. Presenta AgusPn Herrera, president del col·legi d'Emèrits de l'Hospital General de València. Or-
ganitzada per APROJUB (Associació de Professors Jubilats de la Universitat de València). 



TALLERS (només associats) 
La inscripció de tots els tallers es portarà a terme pel mètode habitual (personant-se en el despatx o per telèfon) tenint en compte el 
tant per cent de les places atorgades, corresponent al primer dia d'inscripció: 75% personalment, 25% per telèfon. 
 

ANGLÉS NIVELL MITJÀ (setmanal). Dimecres de 10 a 11 hores. Campus de Tarongers. Aulario Nord Aula 502 Impar�x: David Boodhoo. 
Número de places: 25. Primer dia d'inscripció: dijous 4 d'octubre. Inici del taller: 17 d'octubre. 

 

ART FLORAL (setmanal). Dimecres de 9:30 a 11:30. Facultat de Ciències Socials (campus de Tarongers, al costat de la Facultat de Ma-
gisteri). Sala de juntes F2 (primer pis). Taller crea�u en el que es prac�caran tècniques d'artesania i floristeria aplicades a composicions 
amb plantes i flors fresques, deshidratades i ar�ficials per mitjà de l'ocupació dels materials auxiliars corresponents. Impar�x: Plàcid 
Calabuig. Número de places: 10. Primer dia d'inscripció: dimecres 31 d'octubre. Inici de l'acSvitat: dimecres 7 de novembre.  

 
BOIXETS (setmanal). Dia: dimarts. Hora: 18 a 20 hores (primer quadrimestre) i de 16 a 18 hores (segon quadrimestre) en la Facultat 
de Fisioteràpia (Gascó Oliag 5. Campus Blasco Ibáñez). Aula MO7B. El treball conegut com a randa de boixets és molt an�c. A Espanya 
es tenen noPcies d'esta tècnica des del segle XVI. El primer dia del curs s'indicaran els materials necessaris. El taller, com a dada d'inte-
rés, va estar present este es�u a Dénia en una concentració de bolilleros. El curs està dirigit per Asunció Menchón i Teresa Viñas. Nú-
mero de places: 5. Primer dia d'inscripció: dijous 4 d'octubre. Inici de l'acSvitat: 16 d'octubre. 
 
CLUB DE LECTURA (mensual). Tercer dimarts de mes. Horari: 12:00 a 14:00. El primer quadrimestre en l'aula 104 i el segon quadrimes-

tre en l'aula 105 de la Facultat de Filologia i Ciències de la Comunicació (Campus Blasco Ibáñez).Impar�x: Gloria Benito. Número de 

places: 25. Primer dia d'inscripció: dimecres 31 d'octubre. Primer dia del taller: dimarts 20 de novembre. 

CONVERSACIÓ D'ANGLÉS (setmanal). Dimarts de 17 a 18 hores. Lloc: Facultat de Fisioteràpia (Gascó Oliag 5. Campus Blasco Ibáñez). 
Aula M 17 Dirigit a persones amb coneixement d'anglés, sobretot es tractarà de conversar en anglés. Impar�x: Elena Barreto. Número 
de places: 15. Primer dia d'inscripció: dijous 4 d'octubre. Inici de l'acSvitat: 16 d'octubre.  

FOTOGRAFIA INICIAL (setmanal). Dimarts de 10 a 11:30. Lloc: Campus de Tarongers. Aulario SUD Aula: 206 És precís que els par�ci-
pants posseïsquen correu electrònic i càmera digital. Durant el curs es portaran a terme eixides en dies dis�nts als del taller. Impar�x: 
Manuel Marzal. Número de places: 25. Primer dia d'inscripció: dijous 4 d'octubre Inici del taller: 16 d'octubre. 

FOTOGRAFIA AVANÇADA (setmanal). Dimecres de 10 a 11:30. Lloc: Campus de Tarongers. Aulario SUD Aula 202. Els inscrits han de 
�ndre correu electrònic, càmera digital, així com coneixements bàsics de programes de visionado d'imatges, fotografia digital, edició 
d'imatges o haver cursat el taller de Fotografia inicial. Durant el curs es portaran a terme eixides en dies dis�nts als de la impar�ció del 
taller. Impar�x: Manuel Marzal. Número de places: 25. Primer dia d'inscripció: dijous 4 d'octubre. Inici del taller: 17 d'octubre. 

IMPRESSIONISME I AVANTGUARDES (setmanal). Dimarts de 10 a 11:30 hores. En este taller es portarà a terme un recorregut per les 
obres dels pintors més importants dins de l'impressionisme i d'alguna de les avantguardes històriques com per exemple el fauvismo o 
l'expressionisme, ImparSx: Manuela García en l'aula M-30 de la Facultat de Fisioteràpia (C/ Gascó Oliag, 5). Primer dia d'inscripció: 
dijous 4 d'octubre. Data d'inici del taller: dimarts 16 d'octubre.  

LECTURA POÈTICA (mensual). Primer dimarts de mes. Horari: 12:00 a 14:00. El primer quadrimestre en l'aula 104 i el segon quadri-
mestre en l'aula 105 de la Facultat de Filologia i Ciències de la Comunicació (Campus Blasco Ibáñez). Es tracta d'un acostament al fet 
poè�c a través de la lectura per mitjà de dis�nts poemes. Impar�x: Gloria Benito. Número de places: 15. Primer dia d'inscripció: dime-
cres: 31 octubre. Primer dia del taller: dimarts 6 de novembre. 

 

LECTURA COMENTADA DE “EL QUIXOT” (mensual). Segon dimarts de mes. Horari: 12:00 a 14:00. El primer quadrimestre en l'aula 104 
i el segon quadrimestre en l'aula 105 de la Facultat de Filològia i Ciències de la Comunicació (Campus Blasco Ibáñez). Impar�x: Gloria 
Benito. Número de places: 20. Primer dia d'inscripció: dimecres 31 octubre. Primer dia del taller: dimarts 13 de novembre. 

PAPIROFLÈXIA. (4 sessions). Dimecres d'11 a 13 hores. Facultat d´Infermeria (C/ Jaime Roig). Obert a tots els que s'interessen pel sug-
geridor art an�c, nascut al Japó, de la papiroflèxia consistent a realitzar figures amb paper. Lloc: Sala de Juntes. Impar�x Jesús Soldevi-
la. Primer dia d'inscripció: dimecres 17 d'octubre. Inici de l'acSvitat: dimecres 7 de novembre. 

VALENCIÀ (setmanal). Dimarts de 18 a 19 hores. Lloc. Facultat de Fisioteràpia (Gascó Oliag 5. Campus Blasco Ibáñez). Aula: M 17 En el 
taller es conversarà sobre la nostra comarca des del punt de vista geogràfic, històric i cultural al mateix temps que es procedirà a ini-
ciar-se en l'escriptura de l'idioma per mitjà de textos literaris. Impar�x: José María Magraner. Número de places: 15. Primer dia d'ins-
cripció: dimecres 17 d'octubre. Inici del taller: 6 de novembre. 

DIES D'INICI I AULES ON S'IMPARTIRAN ALGUNS DELS TALLERS LA INSCRIPCIÓ DEL QUAL S'ANUNCIAVA EN EL BUTLLETÍ ANTERIOR. 

ALEMANY PER A TOTS. Dilluns de 10:30 a 11:30. Aula (primer trimestre) M06A i M07A (segon trimestre). Començament: 1 d'octubre. 
Facultat de Fisioteràpia (C/ Gascó Oliag, 5. Campus Blasco Ibáñez). LA TERTÚLIA (mensual). Dimarts 16 d'octubre. Facultat de Psicolo-
gia. Aula EL (primer pis). MITOLOGIA. Dilluns de 9:30 a 10:30. Aula: M05A. Comienzo: dilluns 1 d'octubre. Facultat de Fisioteràpia (C/ 
Gascó Oliag, 5. Campus Blasco Ibáñez). NIHILISME EN LA NOVEL·LA RUSSA. Dilluns de 17 a les 19 hores. Aula: M06A. Inici: dilluns 1 
d'octubre. Facultat de Fisioteràpia (C/ Gascó Oliag, 5. Campus Blasco Ibáñez). 



SEGUIX OBERTA LA INSCRIPCIÓ PER A: INFORMÀTICA. Queden places lliures en tots els nivells. Per a inscriure's pot fer-

se personalment, per telèfon o per email (amigosnaugransuscripciones@gmail.com) indicant nivell en què es desitja inscriure. Els nive-
lls, dies d'impar�ció i aules són els següents: INFORMÀTICA ELEMENTAL. Dilluns de 10: 00 a 11: 30. Inici: 1 d'octubre. Aula. N403 
(campus de Tarongers). Impar�x: José Luis Moreno. INFORMÀTICA AVANÇADA. Dilluns d'11: 30 a 13:00. Inici: 1 d'octubre. Aula S300 
(Campus de Tarongers). Impar�x. José Seguí. POWER POINT. Dimarts de 12:00 a 14:00. Inici: 2 d'octubre. Aula 200 de la Facultat de 
Filologia i Ciències de la Comunicació. Impar�x: Tere Albert. SMARTPHONES. Dimecres de 10:00 a 12.00. Inici: dimecres 17 octubre. 
Facultat d’Infermeria. Sala de juntes. Impar�x: Guillermo Escalona.  

LLEGINT EL CINE. Este taller s'impar�rà en l'aula magna de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació pel que els associats que es-
taven en llista d'espera poden acudir. Al mateix temps s'indica que seguix oberta la inscripció per a este taller, les dates (onze diven-
dres de la qual al llarg del curs i en horari de 10:30 a 13.30) s'iran indicant en els diferents butlle�ns. El començament d'este taller serà 
el 9 de novembre. Impar�x: Adolfo Bellido López. 

OPERA, TEATRE I CINE LYS (només associats) 
Els pagaments per a teatres, òpera i la sessió de cine del LYS cal fer-los al COMPTE A NOM DE L'ASSOCIAC IÓ DEL BANC DE SANTANDER Nú-
mero ES61 0049 6722 0526 1001 3736 

LES ARTS (òpera). Estem pendents que se'ns concedisca la quota d'entrades per a les òperes, d'esta temporada, del Palau de Les Arts. En pre-
visió d'això, obrim una inscripció provisional per a la primera de les òperes previstes, que es representarà al desembre. Ni més ni menys que 
La Flauta Màgica de Mozart. Com el normal és que el número de sol·licituds supere al d'entrades, procedirem a un sorteig entre les inscrip-
cions rebudes. Les inscripcions es poden fer presencialment, per telèfon o per correu electrònic (amigosnaugransuscripciones@gmail.com) del 
15 al 19 d'octubre El dimarts 30 d'octubre a les 12 del maP es realitzarà en el despatx el sorteig a què podeu assis�r els que ho desitgeu. No 
sabem el preu. Suposem que serà igual o semblant al del passat any, que estava entre els 50 i 70 euros la butaca. S'indicarà als agraciats en 
quant se'ns comunique la concessió de les entrades. COMPTE A NOM DE L'ASSOCIACIÓ DEL BANC DE SANTANDER  Número ES61 0049 6722 
0526 1001 3736 

TEATRE OLYMPIA. Diumenge 4 de novembre.18 hores. La Gavina de Guillem Clua amb Carmen Maura i Félix Gómez davall la dirección de 
Josep María Mestre, una obra intensa i excepcional representada en llocs tan emblemà�cs com el Cervantes Theatre de Londres o el Teatre 
Gloria d'Atenes. Número d'entrades: 30. Preu: 21 euros. Primer dia d'inscripció (pels mètodes habituals): dimecres 3 d'octubre. Entrega d'en-
trades en el despatx: 30 i 31 d'octubre. Concepte de transferència: GAVINA.  

COMPTE A NOM DE L'ASSOCIACIÓ DEL BANC DE SANTANDER Número ES61 0049 6722 0526 1001 3736 

Diumenge 11 de novembre. 18 hores. Ni més ni menys que una producció del Fes�val Internacional del Teatre Clàssic de Mèrida, estrenada 
este mateix any. Es tracta de l'obra Neró d'Eduardo Galán i Sandra García amb dirección  d'Alberto Cas�llo Ferrer i amb un repar�ment 
d'autèn�c luxe compost entre altres per Raúl Arévalo Itziar Miranda, José María Seda, Diana Palazón, Carlota García… Una intensa trama des-
enrotllada des d'una moderna estructura. Número d'entrades: 30. Preu: 23 euros. Primer dia d'inscripció pels mètodes habituals: 17 d'octu-
bre. Entrega d'entrades en el despatx: 8 i 9 de novembre. Concepte de la transferència: NERÓ. 

 COMPTE A NOM DE L'ASSOCIACIÓ DEL BANC DE SANTANDER Número ES61 0049 6722 0526 1001 3736 

TEATRE PRINCIPAL Diumenge 28 d'octubre 18 hores. Cronologia de les bès�es. Un dels millors muntatges teatrals del 2018.Escrita i dirigida 
per Lautaro Perof i amb un gran repar�ment encapçalament per Carmen Machi.  Una obra de suspens amb tocs de comèdia negra, copro-
duïda pel Teatre Espanyol i Teatre Lliure. Preu: 12 euros. Número d'entrades. 30. Primer dia d'inscripció pels mètodes habituals: dimecres 3 
d'octubre. Entrega d'entrades en el despatx: 24 i 25 d'octubre. Concepte de transferència: CRONOLOGIA.  

COMPTE A NOM DE L'ASSOCIACIÓ DEL BANC DE SANTANDER Número ES61 0049 6722 0526 1001 3736 

Diumenge 18 de novembre. 18 hores, An)gona de Sòfocles en versió lliure de Paco Maciá a través de textos de Brecht, Anouilh, George Stei-
ner, Marguerite Yourcenar…, estrenada este es�u en el fes�val del Teatre Romà de Sagunt amb interpretació d'Eloisa Azorín, Enric Jutgesses, 
Morgan Blasco, María Muños, Clara Crespo. 

Número d'entrades: 30. Preu. 8 euros. Primer dia d'inscripció: 17 d'octubre. Les entrades s'arreplegaran en el despatx els dies 15 i 16 d'octu-
bre. Concepte de la transferència: ANTÍGONA.  

COMPTE A NOM DE L'ASSOCIACIÓ DEL BANC DE SANTANDER Número ES61 0049 6722 0526 1001 3736 

SESSIÓ DE CINE EN EL LYS. Dijous 8 de novembre. 11:30 hores en el cine Lys podrem assis�r a la projecció de la primera pel·lícula realitzada 
per un dels més importants autors de teatre de la nostra comunitat, Carles Alberola. També un gran actor i director teatral, que ara inicia la 
seua labor com a realitzador de llargmetratges. Ho fa amb la diver�da pel·lícula, que escriu i interpreta, M'esperaràs? en valencià i amb sub-
Ptols en castellà i interpretada, a més de per Carles Alberola, per Cris�na García, Rebeca Valls i Alfred Pico. 

Preu de l'entrada: 4 euros. La inscripció a par�r del dimecres 3 d'octubre personalment, per telèfon o per correu electrònic 
(amigosnaugransuscripciones@gmail.amb). Les entrades es repar�ran en el despatx el dimarts 6 i el dimecres 7 de novembre. 

 Concepte de la transferència: ESPERARÀS. COMPTE : BANC DE SANTANDER Número ES61 0049 6722 0526 1001 3736 

ALTRES ACTIVITATS.  MUSICOTERAPIA. María del Mar Bernabé, professora de la Universitat de València ens proposa la par�cipació dels nos-
tres associats en una ac�vitat sobre Musicoterapia. S'estaria present en algunes de les seues classes, junt amb els seus alumnes de la Facultat 
de Fisioteràpia, de forma ac�va i al mateix temps com a observadors. Es tractaria de tres o quatre sessions que es portarien a terme al llarg del 
mes de novembre en la dita facultat, els dimarts en horari de 19:00 a 20:30 hores. A fi d'explicar en el que consis�ria esta par�cipació es �n-
dria una reunió informa�va, i al mateix temps pràc�ca, per a la que caldria acudir amb roba còmoda. Les persones interessades a acudir a la 
dita reunió, a par�r de la qual, decidiran si desitgen o no par�cipar en l'ac�vitat, hauran d'indicar-ho al despatx de l'associació personalment, 
telefònicament o per correu electrònic (amigosnaugrasuscripciones@gmail.com) a par�r de la recepció d'este butlleP. La reunió informaSva 
serà en la Facultat de Fisioteràpia el dimecres dia 10 a les 18 hores. María del Mar rebrà als inscrits en el hall de la Facultat. 
 
GRUP DE MÚSICA. Inscrits a finals del curs 2017-2018: Estem a l'espera que ens confirmen el local on poder realitzar l'ac�vitat els dijous a la 
vesprada. Per a noves inscripcions: Els associats i associades que sàpien tocar algun instrument musical poden inscriure's enviant un correu 
electrònic a l'associació i ens posarem en contacte. Inici de l'acSvitat: 18 d'octubre. Es comunicarà lloc i horari per email o telèfon. 


