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

Número 49. Setembre 2018 

N0U CURS 
Acabat l'es�u iniciem les ac�vitats del curs 2018-2019. Vos donem a conéixer, en este primer butlle , algunes de les ac�vitats que es 
van a portar a terme: determinats tallers (diversos més apareixeran en el pròxim butlle ), relació dels senderismes inicial i avançat, 
passejos per la ciutat, viatges i l'assistència a alguna sessió de teatre. Com veieu apareix ja la inscripció per a aquelles ac�vitats pròxi-
mes a realitzar.  

BUTLLETINS MENSUALS 

Al final de cada mes s'enviarà el butlle  per correu electrònic amb les ac�vitats del mes següent, així com els dies d'inscripció per a les 

mateixes. També es pot consultar en la nostra pàgina web obrint la pestanya “Butlle�ns”. 

Aquells associats que reben per correu postal el butlle  seria convenient que comunicaren al despatx un correu electrònic per a po-

der informar-los de les ac�vitats d'úl�ma hora, ja que només es poden fer arribar per eixe sistema.De totes les maneres, eixes ac�vi-

tats extres apareixeran també en la web i en el tauler d'anuncis del despatx. En el despatx també poden arreplegar-se els butlle�ns 

mensuals. 

PAGAMENT QUOTA ANUAL 

El cobrament de la quota anual, corresponent a l'actual curs, es passarà a l'en�tat bancària en la que teniu domiciliada la quota a par-

�r de la segona quinzena de setembre. Els associats que no �nguen domiciliada la quota anual hauran de fer efec�va la quan�tat de 

30 euros abans del 30 de setembre del 2018 en el compte de l'Associació Amics de la Nau Gran (en avant AANG) del BANC DE SAN-

TANDER ES11 0049 6722 0625 1001 3698. En cas contrari causaran baixa en l'AANG. 

HORARI DE DESPATX I DADES DE L'ASSOCIACIÓ 

L'horari d'atenció al públic en el despatx de l'AANG, tant personalment com per telèfon, és de dilluns a divendres de 10:30 a 12:30 h. 

 Els dimecres l'horari és de 9:30 a 12:30 h. Este horari i les altres dades de l'AANG els trobaràs exposats en la part superior de la pri-

mera pàgina del butlle . 

NORMES PER A TOTES LES ACTIVITATS 

LES INSCRIPCIONS. Llevat que es comunique una altra cosa, es portaran a terme sempre de forma presencial o per telèfon. El primer 

dia de la inscripció, excepte alguna excepció, es reservarà el 25 % de les places per a les sol·licituds per telèfon. 

RENÚNCIA A L'ACTIVITAT. Els associats inscrits en qualsevol ac�vitat i que no puguen acudir a la mateixa, hauran de no�ficar-ho en el 
despatx amb la suficient antelació per a poder ocupar la seua plaça aquells associats que es troben en la corresponent llista d'espera. 
 NO PRESENTAR-SE A L'ACTIVITAT SENSE HAVER RENUNCIAT. En el cas que l'associat inscrit en l'ac�vitat no acudisca i no haja avisat, 

no podrà inscriure's en les tres convocatòries següents corresponents a una acEvitat semblant. 

 ASSOCIATS EN LLISTA D'ESPERA. Aquells associats que es troben en llista d'espera només podran acudir a l'acEvitat si li'ls comunica 

des del despatx que poden fer-ho.  

INSCRIPCIONS QUE POT FER UN SOCI. Cada associat únicament pot inscriure's a si mateix i a un altre associat.  

INSCRIPCIONS EN ACTIVITATS QUE REQUERIXEN PAGAMENT Una vegada confirmada la inscripció en qualsevol ac�vitat de pagament 
hauran de fer efec�u el pagament per transferència bancària al compte que s'indique en el butlle , per a eixa ac�vitat, en un màxim de 
TRES dies laborables.En el cas de no fer-ho, la seua plaça passaria a ser ocupada pels que es troben en llista d'espera. Si es realitza el 
pagament per un altre sistema diferent de la transferència bancària s'haurà de comunicar inexcusablement per telèfon o per correu 
electrònic al despatx. 
INSCRIPCIONS A TALLERS. El nombre màxim de tallers a què es pot inscriure cada associat és de tres, llevat que un altre taller a què es 
desitge inscriure no haja completat el nombre de places. No compten en eixe còmput les ac�vitats realitzades en col·laboració amb 
altres en�tats, com per exemple les conferències o el Seminari Cine i Art que es porten a terme en el Museu de Belles Arts. 
Només poden acudir als tallers els que es confirmen des del despatx; si s'acudix sense �ndre plaça seran baixa per a tot el curs en eixe 

taller. Les baixes en un taller es cobriran per orde d'inscripció i no�ficació des del despatx. 

Els que ja van parEcipar en un taller també han d'inscriure's si desitgen repeEr. Es prega puntualitat a l´hora d´assiEr als tallers per a 

evitar interrupcions en els mateixos. Els tallers són gratuïts i s'impar�xen de forma altruista per part d'associats. 



INFORMACIÓ ESPECÍFICA SOBRE VIATGES 

INSCRIPCIONS 

- S'ha d'indicar exactament el nom i els cognoms que figuren en el DNI o en el passaport, pel fet que qualsevol variació d'eixos dades 
produirà problemes si precisa l'ús de l'assegurança, vols amb avió o passos de fronteres. 
- Cal de donar el nom d'un acostat que no viatge i un número de telèfon per si sorgira un problema. 

- Comunicar les al·lèrgies o intemperàncies que es puguen sofrir a fi de �ndre-ho previst per a menjars inclosos en el viatge. 

- Quan l'ac�vitat requerix l'ús d'autobús, cal triar el seient del bus que es desitja. Pel fet que, en el primer dia d'inscripció, per telèfon 

es pot optar al 25 % de les places oferides, el seient, en estos casos, s'adequarà a eixe tant per cent. De manera que, per exemple, si 

s'oferixen de 48 a 50 els inscrits per telèfon �ndran disponibles els seients 15,16, 17, 18, 31, 32, 33, 34, 47, 48, 49 i 50.  

- Per als viatges amb tren o avió es reserven les places oferides, sent el preu total del viatge l'assenyalat en el butlle  corresponent. Si 

haguera possibilitat d'augmentar alguna plaça caldria contactar amb RENFE o amb la companyia aèria per a saber si és possible, així 

com si es produïx variació en el preu. En este cas, abans la inscripció defini�va, es comunicaria als interessats. 

HABITACIONS. Només s'oferixen habitacions dobles. Si algú opta per una habitació triple o individual caldrà comunicar-ho a l'agència 
per a vore si és possible. En estos dos casos el nombre seria mínim i es comunicaria als pe�cionaris indicant el preu d'eixes habitacions. 
L'AANG no ges�ona el cas que algú vullga compar�r habitació, l'interessat és qui realitza la recerca. 

PAGAMENT DELS VIATGES. El pagament dels viatges i del senderisme, llevat que s'indique el contrari, es realitzarà al compte de  
BANKIA GHI CATERING Y SERVICIOS ES31 2038 9612 1960 0021 6066 

ASSEGURANÇA DE VIATGE. En el preu total del viatge està inclòs l'assegurança de cancel·lació, que implica la devolució de l'import fins 
al moment d'iniciar-se el viatge sempre que l'impediment per a portar-ho a cap siga per una causa jus�ficada i d'acord amb la pòlissa 
de l'assegurança. En el cas de no poder realitzar el viatge, haurà de posar-se en contacte amb l'agència que ho porta, qui al seu torn 

 VIATGES (Associats i no associats. Inscripció al setembre) 

ELS SERRANS. Dissabte 29 de setembre. A les 7.45 en la Facultat de Geografia i Història. Eixida a les 8:00 h. Al ma  visita a la vila medieval 

de Alpuente recorrent la localitat, així com els museus Etnològic i Paleontològic que alberga una interessant col·lecció de fòssils de dinosaures. 

Dinarem en La Yesa on ens espera un curiós plat principal: arròs amb javalí. A la vesprada, visitarem la localitat, així com la seua ermita i esglé-

sia. Places: 50. Preu socis. 40 euros. No socis: 50 euros. Inclou: bus, visites, menjades, assegurança de viatge y guia. Primer dia d'inscripció: 

dimecres 12 de setembre per als associats. A parEr del 13 de setembre per als no socis. Concepte de la transferencia: SERRANS. 

OVIEDO. EL PRE-ROMÀNIC ASTURIÀ. Del 22 al 29 d'octubre. Anada i tornada amb tren. Dilluns 22. A les 8:15 en el hall de l'estació 

Joaquín Sorolla doncs al ser el bitllet col·lec�u haurem de passar tots junts. Eixida a les 9:00 a Oviedo. Visita a l'Església de Santa Maria de Ben-

dones. Després a l'HOTEL EXE OVIEDO CENTRO**** C/ Pepe Cosmen,1 on ens allotjarem les set nits. Sopay en l'hotel. Dimarts 23. Amb un 

recorregut guiat, visitarem les esglésies de Santa Maria del Naranco i Sant Miquel de Lillo. Dinar lliure. A la vesprada visita a Oviedo i a la Cate-

dral i la Cambra Santa. Sopar lliure. Dimecres 24. Visita guiada a Cangas de Onís, contemplarem un dolmen de més de 5.000 anys. Dinar en 

Covadonga i visita al santuari. A la vesprada llacs de Covadonga. Sopar lliure. Dijous 25. Eixirem cap a Lena per a visitar l'església de Santa Cris-

�na. Després a Gijón amb visita guiada. Dinar en Gijón. Sopar lliure. Divendres 26. Eixida per al castro de Coaña. Després a Luarca on �ndrem 

el dinar. Sopar lliure. Dissabte 27. Ens dirigirem a les esglésies pre-romàniques de Santa Maria de Arbazal i Sant Salvador de Valdedios 

(coneguda com el Conven�n). Després visita guiada a Villaviciosa i dinarem. A la vesprada esglésies de Colunga i de Priesca. Sopar lliure. Diu-

menge 28. Visitarem les dos úl�mes esglésies pre-romàniques del viatge: S. Adriano i S. Pedro de Nora. Després visita guiada per Avilés i dinar. 

Sopar lliure. Dilluns 29. Tornada amb tren a València. Places: 48. Preus en habitació doble, socis: 725 i no socis: 750. Habitacions individual o 

triple cal consultar amb l'agència. Inclou: tren de València a Oviedo i viceversa; bus per Astúries, 5 dinars i un sopar, entrades, guies locals, 

guia acompanyant, propines, assegurança de cancel·lació i assegurança de viatge. Primer dia d'inscripció associats dimecres 12/9. No asso-

ciats a par�r del dijous 13/9. Concepte de la transferència: ASTÚRIES. 

VIATGE CAP D'ANY. MALTA. Del 29/12 al 2/1. Avió directe des de València. 29/12. Vol des de Manises a Malta . Trasllat  a l'HOTEL GOLDEN 

TULIP VIVALDI**** o semblant. A la vesprada visites per la zona. Sopar en l'hotel. Dia 30/12. Visita a la capital de Malta, La Valeta, Patrimoni de la 

Humanitat per la UNESCO i capital cultural europea 2018 amb la seu concatedral on es troba el famós quadro de Caravaggio, El degollament de Sant 

Joan, el Palau del Gran Mestre (seu dels cavallers de Sant Joan), els jardins d'Upper Barrakka… Dinar inclòs. Sopar lliure. Dia 31/12. Visita a les tres 

ciutats: ViZoriosa, Cospicua i Senglea. Dinar lliure. Sopar cap d'any. Dia 1/1. Eixida al poble pesquer de Marsaxlokk, la meravellosa ciutat emmurallada 

de Mdina i el  pic poble maltés de Rabat. Dinar inclos. Sopar lliure. Dia 2/1. Visita als temples megalí�cs. Dinar lliure i trasllat a l'aeroport. Vol directe 

a València. Opcionalment, els que ho desitgen, es preveu puguen realitzar una visita a la Gruta Blava. Per causa de força major o altres que ho acon-

sellen, es podria canviar l'orde de les visites/excursions, per al millor compliment del programa. Places: 34. Preu associat en habitació doble: 1.100 €. 

No associats: 1.130 €. Fraccionant el pagament: inscripció 400 €, octubre 400 € i al novembre 300 € . Possibilitat d'augmentar el nombre de places, 

però el preu pot variar d'acord com es�guen les places d'avió. Inclou: avió, allotjament i desdejuni, bus en l'illa, dos dinars , un sopar i la de cap d'any, 

guia en l'illa, visites i entrades indicades, taxes d'estada, assegurança d'assistència en viatge i d'anul·lació, propines, guia des de València. Primer dia 

d'inscripció: socis dimecres 12/9. No socis a par�r del dijous 13/9. Concepte de la transferència: MALTA (en el cas de fraccionar els pagaments indicar 

MALTA 1, 2 o 3 segons el termini que es transferisca). 



ALTRES VIATGES PREVISTOS AL LLARG DEL CURS (Associats i no associats) 
Novembre 14 al 1. Jornades gastronòmiques dels bolets a Sòria. ÚlEm cap de setmana de gener. Jornade gastronòmiques de la carxofa a Benicarló. 

Febrer 16. Jornada gastronòmica de la trufa en Morella. Març del 13 al 20. Amb avió. Venecia, Verona, Bergamo, Parma, Mantua, Trento, Treviso, 

Vincenza, Padua... . Abril 6. Banyeres. Maig 9 al 16. En tren. Las Merindades, Burgos, Peñaranda de Duero, Lerma, Briviesca, San Pedro de Arlanda… 

Maig (finals). Sueca i Albufera. Viatge fi de curs. Des del 17 de juny recorrent la costa adrià\ca i Sarajevo. 

PASSEJOS PER LA CIUTAT (Només associats) 

Dimecres 3 d'octubre. Sant Joan de l'Hospital i Banys de l'Almirall. Lloc de trobada: 

Plaça de Sant Vicent Ferrer a les 9:45. En 1238 Jaume I va concedir una sèrie de propie-

tats a l'Orde de Sant Joan de Jerusalem, al costat de la porta de la Xerea, per a construir 

un hospital; on hui es troba el conjunt de Sant Joan de l'Hospital. Visita a Sant Joan de 

l`Hospital, els voltants i als Banys de l'Almirall. Guia: Esther Vaya. Preu: 3 euros directa-

ment a la guia a l'inici. Places: 40. Inici de la inscripció: dijous 13 de setembre. 

ALTRES PASSEJOS PREVISTOS (Només associats) 

Dimecres 21/11:  El Grau. Dimecres 16/1: València a 

principis del segle XIX. Ruïnes del Palau Real i Palau de 

Cervelló. Dissabte 2/2: El Barri del Carme i el convent. 

Dimecres 10/4. Jardins de Mon_ort i Palau de l'Expo-

sició. Dissabte 4/5: Gremis, mercaders i comerços a 

València. Pendent de la data d'obertura: Mones�r de 

S. Vicente de la Roqueta. 

CINECLUB Analitzarem part de la primera obra de Federico Fellini. La 1a sessió el divendres 21/9 a les 17 h. amb El camí de l'esperança 

(1950) dirigida per Pietro Germi. Argument i guió de F. Fellini, interpretada per Raf Vallone. Lloc: saló d'actes de la Facultat de Filològia, Tra-

ducció i Comunicació. Entrada lliure fins a completar aforament. 

 EIXIDES AL TEATRE. (Només associats) TEATRE TALIA: dijous 20 de setembre. 20 hores. La diver�da obra Per davant i per darrere, tot 

un clàssic de Michael Frayn en versió de Paco Mir on es conta el que hi ha davant i darrere d'una representació. Una obra traduïda a més de 

30 idiomes i representada en més de cinquanta països. Preu: 8 euros. Nombre d'entrades: 30. Només podrà inscriure's per a esta obra el 12 i 

el 13 de setembre, pagant immediatament l'import a causa de la proximitat de la representació. L'entrega de les localitats es portarà a terme 

en el despatx el dijous 20. Pagament per transferència al compte de l'associació del  

BANC DE SANTANDER NÚMERO ES61 0049 6722 0526 1001 3736. Concepte de la transferència: TALIA. 

 TALLERS AMB INSCRIPCIÓ OBERTA. (Només associats) (Vore NORMES PER A TOTES LES ACTIVITATS) 

RELAXACIÓ I MOVIMENT (setmanal). Dilluns de 10 a 11 h. Lloc: Jardins dels Vivers (entrada per carrer Jaca) al costat de l'escultura d'Alfaro, 

al final del passeig dels ciprers. Impar�x: Elvira Ramos. Es tracta d'aconseguir un estat de serenitat, per mitjà de suaus moviments conscients, 

a través de diversos exercicis basats en la respiració. Es recomana roba còmoda. Places:55. Inscripcions a par�r del dijous 13/9. Començament 

de l'acEvitat: dilluns 17/9.  

CORAL AMICS NAU GRAN (setmanal). Dilluns de 17:30 a 19:30 i algun dijous. Lloc: Facultat de Magisteri. C/Ramón Llull, 7. Aula 0401 en 4ª 

planta, aula de piano. Impar�x: Agus n Alamán Picazo. Es treballa la veu a través de l'harmonia, el ritme, exercicis de respiració i d'impostació 

d'esta. Nocions de llenguatge musical per  aconseguir que el repertori musical es vaja ampliant i refermant. És molt important el treball en 

equip, la convivència i el gaudi, sen�r-se membre d'un grup que va a fer fruc fer el seu aprenentatge en els concerts que vagen sorgint. Ins-

cripcions a par�r del dijous 13/9. Començament de l'acEvitat: dilluns 17/9.  

MITOLOGIA (setmanal). Dilluns de 9:30 a 10:30 h. Lloc: Facultat de Fisioteràpia (c/ Gaspar Oliag, 5). Impar�x: Miguel Ángel Moreno. Acostament a 

la Religió an�ga, als condicionaments socials, literaris i ar s�cs de les seues llegendes. Definició de mite, dis�ngint-lo de llegendes i contes, l'estructu-

ra del qual és semblant i relacionant-lo amb la Psicologia. Ràpida ullada al rerefons històric de la mitologia grega per a donar una visió de l'origen del 

món i de les successives generacions de déus amb especial relleu als olímpics, el seu reflex en l'art, en especial en la pintura, en la música clàssica i 

moderna, així com les manifestacions socials, especial relleu a allò que s'ha relacionat amb València. Les llegendes an�gues com referent de �pus 

literari, ar s�c i per a conéixer la psicologia humana. Places: 30. Primer dia d'inscripció: dimecres: 19/9. Inici de l'acEvitat: dilluns 1/10. 

ALEMANY PER A TOTS (setmanal).Dilluns de 10:30 a 11:30 h. Lloc: Facultat de Fisioteràpia. C/ Gascó Oliag, 5. Impar�x: Ulrich Buterman. 

Iniciació fàcil i diver�da a l'alemany. Places: 25. Inscripcions a par�r del dimecres 19/9. Començament de l'acEvitat dilluns 1/10. 

LA TERTÚLIA (mensual).  Segons dimarts de mes de 18 a 20 h. Lloc: Facultat de Psicologia (Avinguda Blasco Ibáñez, 21). Con�nuem amb les 
nostres reunions mensuals, per a dialogar i/o debatre sobre els temes que acordem i ens interessen com a persones majors, per a comprendre 
millor el nostre procés de canvi personal, la societat que ens rodeja, o el món canviant que ens toca viure. En cada sessió es presentarà un 
tema per a debatre entre tots els assistents, amb intervencions restringides al tema exposat, amb arguments i opinions clares i respectuoses. 
Places: 15.  Inscripcions a par�r del dimecres 19 de setembre. Primera reunió dia 16 d'octubre en l'aula que s'informarà als par�cipants. 

(Con�nua TALLERS AMB INSCRIPCIÓ OBERTA en la següent pàgina).  

 NOVA DIRECCIÓ PER A LA REVISTA DE L'ASSOCIACIÓ 
La nostra revista UNIDIVERSIEDAD necessita una directora o un director. La persona que es faça càrrec 

de la revista, necessàriament associada  nostra, s'ocuparà de la coordinació de les diferents aportacions i col·laboracions, així com de 

donar el vis�plau final a la maquetació que li presente el professional amb el que es treballe. La revista compta amb un equip de redac-

ció que podrà ampliar o modificar. Les persones interessades han de dirigir-se per correu electrònic al despatx, indicant nom i telèfon 

de contacte ABANS DEL DIA 30 DE SETEMBRE. La junta direc�va de l'associació decidirà i comunicarà el nomenament. 



PINTURA I ARTS PLÀSTIQUES. Iniciació i aprofundiment (setmanal). Dijous en el 1er quadrimestre de 17 a 19:30 hores i en el 2n quadrimestre de 

17:30 a 20 hores. Lloc: Facultat de Magisteri Aula P4-08. Impar�x: Llum Rodríguez Guillén. Curs pràc�c dividit en dos parts: El 1er quadrimestre, d'ini-

ciació: el collage, el dibuix al llapis, esbossos de figura, retrat amb carbó sanguina, conté… i dibuixos de creació amb tempera. 

 El 2n quadrimestre, d'aprofundiment a la pintura, més pràc�c, ampli i perfeccionarà els coneixements, realitzant-se obres sobre taula o llenç en oli i 

acrílic Està dirigit a persones amb interés en la matèria, encara que no �nga experiència en pintura i per a ampliar coneixements. La primera hora es 

dedicarà als nous par�cipants amb explicacions sobre tècniques, procediments i materials que faciliten la creació ar s�ca. Per als de cursos anteriors, 

s'habilitarà una part de l'aula per als seus treballs. Materials per a la 1a sessió: folis, llapis bla, retolador i llapis de colors. Places: 10 per als de nova 

inscripció i 12 per als que han par�cipat en cursos anteriors. Primer dia d'inscripció: dijous 13/9. Inici de l'acEvitat: dijous 27/9.  

INFORMÀTICA (setmanal). Les classes s'impar�ran per la Comissió Informà�ca de l'Associació. Cursos: 1er Nivell d'InformàEca Bàsica, dimecres en 

la Facultat de Filològia, Traducció i Comunicació al ma . Sogware, Hardware, Perifèrics, coneixement del PC, Arxius, Carpetes, Introducció a Internet, 

u�lització del correu electrònic, etc. 2n Nivell d'InformàEca Bàsica. Dilluns al ma  en les aules del Campus de Tarongers: els que hagen passat el 1er 

Nivell o �nguen algun coneixement general. 3er nivell: Curs de Power Point. Dimecres al ma  en la Facultat de Filològia, Traducció i Comunicació. 

Places: per a 1r, 2n i 3er nivell s'admeten sol·licituds sense límit i en funció del nombre de llocs. 4t nivell: Curs de Smartphones amb S.O. Android. 

Dilluns al ma  en la Facultat d’Infermeria. Grups amb un màxim de 6 persones i constaran de dos o tres classes. Una vegada que es �nga en compte, 

es procedirà a comunicar la inscripció defini�va, d'acord amb l'orde de sol·licitud. Inici de la inscripció: dijous 13/9. La data de començament, hora i 

aula es comunicarà directament als inscrits. És precís comptar amb correu electrònic, llapis USB amb un mínim 4GB i disposar d'USUARI I PASSWORD 

de la Universitat de València. Si no es té sol·licitar informació en el nostre despatx.  

LLEGINT EL CINE: (onze sessions els divendres que s'indiquen en la primera sessió).De 10:30 a 13:30 h.Lloc: Saló de Graus de la Fac. de Filosofia i 

CC de l´Educació. Impar�x: Adolfo Bellido López. Si un text literari s'analitza, també ocorre amb el cine i com a text és objecte de lectura. S'analitzaran 

pel·lícules importants dels úl�ms anys, procedint també, en la mesura que es puga, a estudiar films anteriors generadors de models i es�ls nous, sen-

se oblidar la lectura de la part o el tot dels films estudiats com representa�us de l'obra d'un realitzador, gènere o moviment klmic. No es tracta de 

vore pel·lícules sinó d'esmicolar-les, desmuntar-les. Places: 55. Primer dia d'inscripció: dimecres 19/9. Primera sessió: divendres 9/11.  

DECLAMACIÓ POÈTICA (setmanal). Dimarts de 9:30 a 11 h. Lloc. En l'Espai Cultural, 1er pis de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Im-

par�x. Miguel García Casas. Es treballarà, de forma lúdica, la dimensió sonora de la poesia perfeccionant la dicció. Objec�u principal: declamar les 

poesies en públic. Places: 20. Inici de la inscripció: dimecres 19/9. Inici de l'acEvitat: 2/10 

FRANCÉS (setmanal). Dilluns de 10 a 12. Lloc: Aules de 3a edat. C/ Burriana, 39. Impar�x: Elena Fuster. De manera lúdica es possibilitarà la comuni-

cació de la llengua francesa. S'u�litzen, per a això, diversos mitjans: cançons, lectures, debats. Places: 20. Primer dia d'inscripció: dimecres 19/9. Inici 

de l'acEvitat: dilluns 15/10. 

ESCRIPTURA DE RELATS (setmanal).Dimecres de 10 a 12 h. Lloc: Aules de 3ª edat. C/ Burriana, 39. Impar�x: Elena Carpintero. Ens endinsem en les 

formes i escriptures dels relats. Des de plantejaments lúdics, a par�r de xicotetes idees dels par�cipants, i u�litzant tècniques senzilles, es procedirà a 

escriure relats, que posteriorment seran comentats. Places.20. Primer dia d'inscripció: dimecres 19/9. Inici de l'acEvitat: dimecres 17/10. 

NIHILISME EN LA NOVEL·LA RUSSA (d'octubre a desembre). Dilluns de 17 a 19 hores. Lloc: Facultat de Fisioteràpia. C/ Gascó Oliag, 5. Impar�x: 

Javier Llop. El nihilisme va ser popularitzat a través de la novel·la d'Ivan Turgenev, Pares i fills, encara que va ser introduït en el segle XVIII pel filòsof 

alemany Friedrich Heinrich Jacobi. Es prendrà la novel·la de Turgenev com a punt de par�da. Places: 25. Primer dia d'inscripció: dimecres 19/9. Inici 

de l'acivitat: dilluns 1/10.  

GRUP DE TEATRE (setmanal). Dimarts de 18:30 a 20:30. En Facultat de Fisioteràpia i Esports. C/Gascó Oliag, 5. director del grup: Clemente Carrasco. 

Dos vacants d'actors (una per a actriu i una altra per a actor). Primer dia d'inscripció: dimecres 19/9. Una vegada (molt pocs) inscrits hauran de �ndre 

una entrevista amb el director que decidirà si s'incorporen. Començament de l'acEvitat. Dimarts 16/10.  

GUITARRA (setmanal). Dimecres de 19 a 21. Lloc: Fac. de Fisioteràpia i Esports. Impar�x: Enrique Benítez. Nivells: inicial i avançat. Una lúdica forma 

d'integrar-se en el món de la música. Els assistents han de �ndre guitarra. Per al inicial s'oferixen 7 places. Inscripció: a par�r del 19/9. Co-

mençament de l'acEvitat: dimecres, 17/10.  

SENDERISME (Associats i no associats) 

Una eixida al mes en l'inicial i en l'avançat. Fa falta portar calçat i roba adequada i, sobretot en l'avançat, bastons de trekking. El senderisme inicial, 

entre 8 i 10 km de baixa o mitjana dificultat són amb dinar inclos en restaurant. Ricardo Pardo, amb la col·laboració de Javier Soriano i Manuel Solís, 

ens portaran per rutes de la CV.  El senderisme avançat coordinat pel nostre guia Luis Pérez i amb la col·laboració d'Antonio Guillemes realitzarà ru-

tes al voltant de 18 Km de dificultat Mitjana-alta en general. Les transferències per a estos dos senderismes cal fer-les al compte BANKIA GHI CATE-

RING Y SERVICIOS ES31 2038 9612 1960 0021 6066. SENDERISME INICIAL. Dissabte, 22/9. Ports dels Fredes. Embassament d'Ulldecona (Portell de 

L’Infern). Eixida: 7.30 de la Facultat de Geografia i Història. Dificultad mitjana-baixa. Longitud: 10 km. Es visitarà el racó més atrac�u del nord de la CV 

en la comarca de Els Ports, en un recorregut des de Fredes a la presa d'Ulldecona passant per l'espectacular Portell de L’Infern. Places: 35. Preu socis. 

35 euros. No socis: 45. El viatge inclou: bus, dinar i assegurances. Primer dia d'inscripció dijous 13 de setembre per als associats, 14 setembre per als 

no associats. Concepte de la transferència: FREDES. Altres senderismes inicials previstos: dissabte 20 d'octubre. Cova del senyor Miguel a Agres. 

Dissabte 10 de novembre. De l'Almeza a La Torre. Dissabte 15 desembre. Muntanya de Cullera. Dissabte 12 gener. Via verda del Maigmó. Dissabte 9 

febrero. Cavall Bernat (Alzira). Dissabte 9 de març. Ruta d'Almedíjar. Dissabte 13 abril. Sierra de Benicadell.  

PREVISIÓ DE SENDERISME AVANÇAT. Dissabte 20/10. Sant Joan de Penyagolosa-Villahermosa del Rio. Dissabte 24/11. Benicadell des de Beniatjar. 
Gener: 18, 19, 20. Tres dies pels pobles de Morella. Festes de S. Antón. Dissabte 23/2.  Senda de les Creus (Tavernes de la Valldigna). Dissabte 23/3.  
Vuelta al Bernia. Dissabte 13/4. Travessia entre Vallbona i el Santuari de la Vallivana. Dissabte 18/5. Peña Saganta (Espadilla)  

RISOTERAPIA (sessió única). Dijous 27/9 d'11 a 13 h. en Jardins de Vivers (ens trobarem en la porta que dóna a Blasco Ibáñez a les 10.45). Impar�x: 

Jano i Héctor Solís Marco. Connecta amb el teu xiquet interior a través de la rialla i els jocs de grup, com feies en la teua infància. Deixa't portar per 

una bona estona de diversió. Es recomana roba còmoda. Places: 30. Inscripcions a par�r del dijous 13/9. 


