
BUTLLETÍ 

ASSOCIACIÓ AMICS DE LA NAU GRAN 
ATENCIÓ DEL DESPATX TANT de PERSONAL COM PER TELÈFON 963 82 86 80: 

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. 

PÀGINA WEB: amigosnaugran.org. CORREU ELECTRÒNIC: amigosnaugransuscripciones@gmail.com. 

Número 53 

Enero  2019 

MOLT IMPORTANT 
Les transferències per a viatges i senderismes s'han de realitzar al compte de Bankia. TITULAR: PROGEST CONSULTORIA I SERVICIS, 
S.L. ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 
Les transferències per a teatres, òperes o les acAvitats que s'indiquen s'han de realitzar al compte del Banc de Santander TITULAR: 
Amics de la Nau Gran ES61 0049 67220526 1001 3736. 
Les transferències han d'incloure el CONCEPTE que aparega en el butlleF per a cada esdeveniment. 

AVISOS 

INSCRIPCIONS A TALLERS. 

El número 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 número de pla-

ces. No compten en eixe còmput les ac3vitats realitza-

des en col·laboració amb altres en3tats, com per exem-

ple les conferències o el Seminari Cine i Art que es por-

ten a terme en el Museu de Belles Arts. 

Només poden acudir als tallers els que es confirmen 

des del despatx; si s'acudix sense 3ndre plaça seran 

baixa per a tot el curs en eixe taller. Les baixes en un 

taller es cobriran per orde d'inscripció i no3ficació des 

del despatx. 

Els que ja van parAcipar en un taller també han d'ins-

criure's si desitgen repeAr el taller. Es prega puntualitat 

a l'hora d'assisAr als tallers per a evitar interrupcions en 

els mateixos. Els tallers són gratuïts i s'impar3xen de 

forma altruista per part d'associats. En els tallers que no 

s'indica l'hora o l'aula, es comunicarà posteriorment als 

inscrits.  

 AGENDES: Recordem  als associats que poden arreple-

gar l'agenda de 2019 en el despatx en horari d'oficina. 

XI CONCURS ASSOCIACIÓ AMICS 
NAU GRAN 

La nostra Associació convoca en 2019 
l'onzé concurs en les modalitats de RE-
LAT, MICRORELAT, POESIA, ARTS 
PLÀSTIQUES I FOTOGRAFIA.   

Animem a tots els associats a par3cipar 
amb les seues obres, en totes les moda-
litats, també pot par3cipar l'alumnat 
que cursa algun i3nerari o taller en LA 
NAU GRAN de la Universitat de València 
en Relat, Microrelat, Poesia i Fotogra-
fia. El tema obligatori per a par3cipar 
en Fotografia és ELS COLORS DE LA 
TARDOR.  

Els terminis de presentació de les obres 
en el despatx de l'associació seran del 
dilluns 6 de maig al dijous 9 de maig, 
estos dos inclusivament, per a NarraAva 
i Poesia, i del dilluns 13 de maig al di-
jous 16 de maig, estos dos inclusiva-
ment, per a Arts PlàsAques i Fotografia. 

Les bases d'estos concursos poden con-
sultar-se en el despatx, així com en  
www.amigosnaugran.org 

PASSEIG PER LA CIUTAT (NOMÉS ASSOCIATS) 

Dimecres 16 de gener. VALÈNCIA PRINCIPIS DEL XIX: un passeig pel que van ser les residèn-

cies reials. Anirem des de les ruïnes del Palau Reial al Palau de Cervelló que visitarem. Punt de 

trobada: a les 9:45 en la porta central de Vivers (taquilles) enfront del pont del Reial. Número 

de places: 45. Primer dia d'inscripció (personalment o per telèfon): dimecres 9 de gener.  El 

passeig serà portat per Esther Vaya. Preu: 3 euros que es pagaran a l'inici del passeig a Esther. 

Dissabte 2 de febrer: El CARMEN. A través d'un recorregut pels carrers del barri coneixerem 

la història i evolució de l'an3c raval medieval de Roteros per a acabar en el Convent del Car-

me. Lloc de trobada: Torres de Serrano a les 9:45. Número de places: 40. Primer dia d'inscrip-

ció (personal o per telèfon): dimecres 9 de gener. El passeig el portarà Esther Vaya. Preu: 3 

euros que es pagaran a l'inici del passeig. 

VISITES AL MUSEU DE BELLES ARTS 

Dimarts 29 de gener. 11:30 hores 

(estar en el hall del museu a les 

11:15). Emili Gascó ens guiarà per la 

pintura del renaixement valencià 

existent en el Museu de Belles Arts 

(c/ Sant Pius V). Número de places: 

25. Primer dia d'inscripció 

(personalment o per telèfon): dime-

cres 9 de gener. (En valencià). 



VIATGES (ASSOCIATS I NO ASSOCIATS) 

Dissabte 26 i diumenge 27 de gener: JORNADES DE LA CARXOFA DE BENICARLÓ (complet). Eixida a les 8 del maF de la Facultat de 

Geografia i Història (estar quinze minuts en el punt de par3da). 

VIATGE DE FALLES (13-20 de març). Venècia, Verona, Parma i molt més (complet). Pagament de la tercera fracció del viatge (300 eu-
ros) en el mes de gener. Transferència al compte de Bankia TITULAR: PROGEST 
 CONSULTORIA I SERVICIS, S.L. ES68 2038 9612 1660 0024 9885.Concepte de la transferència: ITÀLIA TRES 
VIATGE FI DE CURS. COSTA ADRIÀTICA (19 al 27 de juny). Programa. Dimecres 19: Eixida de València en bus cap a l'aeroport de Barce-
lona on ens embarcarem per a volar cap a Split. Des d'allí recorregut per la costa fins a Dubrovnic on 3ndrem l'allotjament i el desdejuni 
tres nits en l'hotel GH Park****. Sopar inclòs. Dijous 20: Visita guiada a Dubrovnick. Dinar inclòs. Sopar lliure. Divendres 21: Passarem a 
Montenegro on visitarem la badia de Kotor/Budva. Dinar inclòs. Dissabte 22: Ens endinsarem a bòsnia-herzegovina: cascades de Kravi-
ce, Pocitelj, Blagaj. Arribada a Sarajevo on ens allotjarem dos nits (desdejuni inclòs) en l'Hotel President****. Dinar i sopar inclosos. 
Diumenge 23: Visita guiada a Sarajevo. Dinar inclòs. Sopar lliure. Dilluns 24: Konjic, Mostar (visita guiada) i Split on 3ndrem l'allotja-
ment i el desdejuni tres nits en l'hotel Ora****. Dinar i sopar inclosos. Dimarts 25: Visita guiada a Split. Dinar inclòs.  Dimecres 26: Za-
dar i Sibenik. Dinar inclòs. Dijous 27: Trogir. Aeroport amb direcció a Barcelona. A l'arribar un bus ens traslladarà a València. Número 
de places: 46. No hi ha habitacions individuals ni triples per a este viatge. Preu associat en habitació doble per persona: 1.700 euros.  
No associat en habitació doble per persona: 1.730. Es podrà realitzar el pagament fraccionadament: 250 euros que hauran de pagar-se 
en tres dies hàbils des del moment que s'inscriuen, 350 en el mes de febrer, 350 al març, 350 a l'abril i la resta al maig. Primer dia d'ins-
cripció associats (personalment: 75% el primer dia o per telèfon: 25%): dimecres 9 de gener. No associats: dijous 10 de gener. El preu 
comprén: bus a Barcelona anada i tornada, bus en el viatge, vols des de Barcelona anada i tornada a Split, maleta de 23 quilos, assegu-
rança d'anul·lació, assegurança de viatges, hotels i desdejunis, 10 entre dinars i sopars, guia acompanyant des de València, guia acom-
panyant de parla espanyola en el recorregut, guies locals en Dubrovnic, Kotor, Budva, Sarajevo, Mostar, Split, Zadar i Sibenick. 
 Entrades incloses (de forma puntual podria no estar inclosa alguna). Les transferències per a este viatge s'han de realitzar al compte de 
Bankia TITULAR: PROGEST CONSULTORIA I SERVICIS, SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. Concepte de la transferència: ADRIÀTIC per 
als que la feren completa o ADRIÀTIC UN per als que la facen fraccionada.  
JORNADES DE LA TRUFA EN MORELLA. Dissabte 16 de febrer.. Eixida a les 7:30 de la Facultat de Geografia i Història (estar quinze mi-

nuts en el punt de par3da): Recorrerem la població amb Esther Vaya visitant la Col·legiata de Santa Maria, el convent de Sant Francesc i 

el castell. Després a casa Roca par3ciparem d'un dinar tofoner. Número de places: 50. Preu associat: 65 euros. No associat: 70 euros. 

EL preu inclou: bus, entrades, guia, dinar y assegurances. Primer dia d'inscripció associats: dimecres 9 de gener (personalment: 75% el 

primer dia; telèfon: 25 %). No associats: dijous 10 de gener. La transferència s'haurà de realitzar en el compte de Bankia TITULAR: PRO-

GEST CONSULTORIA I SERVICIS, SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. Concepte de la transferència: MORELLLA 

TALLERS QUE COMENCEN AL GENER (NOMÉS INSCRITS) 
EL MÓN DEL VI. Inici: 7 de gener. Final en el mes de març. Horari: de 17 a 19 hores.  Aula MO6A de la Facultat de Fisioteràpia. Impar-
3x: Manuel López Aragó.   TALLER DE CANT. Inici: 10 de gener. Final: 14 de març. Horari: de 19:30 a 21 hores. Aula P0 1 de la Facultat 
de Magisteri. Impar3x: Magda Tatay. SMARTPHON Dimarts (Facultat de Filològia, Traducció i Comunicació) o dimecres (Facultat d’In-
fermeria de 10 a 12. Impar3x: Guillermo Escalona. 

CINE 

LLEGINT EL CINE (únicament associats inscrits).  En el mes de gener este taller es portarà a terme els divendres 11 i 18. L'horari és de 
10:30 a 13:30 en l'Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. 
CINECLUB (associats i no associats). CICLE FEDERICO FELLINI. Divendres 18 de gener: El xeic blanc (1952) amb Alberto Sordi i el medio-
metraje Les temptacions del doctor Antonio (1962) amb Peppino De Filippo i Anita Ekberg. Divendres 25 de gener: Els inú.ls (1953) 
amb Franco Fabrizi i Alberto Sordi i el mediometraje Toby Dammit (1968) amb Terence Stamp. Ambdós sessions a les 17 hores en el 
Saló d'Actes de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. Entrada lliure fins a completar aforament. 
CICLE DE CINE INTERGENERACIONAL (associats i no associats). CICLE DRETS I LLIBERTATS. Al gener no hi ha sessió. La següent projec-
ció serà el dilluns 4 de febrer a les 17 hores en el Saló d'Actes del MUVIM (Quevedo, 18), amb la pel·lícula En el nom del Pare (1993) de 
Jim Sheridan amb Daniel Day-Lewis i Emma Thompson. Primer premi en el fes3val de Cine de Berlín (1994). Presentació i debat: Ángel 
Sant MarW, catedrà3c de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la UV i crí3c de cine i televisió en la revista de cine digital 
Encadenats (www.encadenados.org). Entrada lliure fins a completar aforament. 
CICLE DE CINE: Deconstruint l'amor romànAc (associats i no associats). Divendres 11 de gener. 17 hores. Saló d'Actes del Col·legi Ma-
jor Rector Peset (Plaça del Forn de Sant Nicolau, s/n). Projecció de Madame Bovary (2014) de Sophie Barthes. Presentació i debat: Pa-
qui Guerra. Entrada lliure fins a completar aforament. 
PSICOPATOLOGIA I CINE (només inscrits). Divendres 25 de gener d'11 a 13:30 en el Saló d'Actes del Col·legi Major Rector Peset (Plaça 
del Forn de Sant Nicolau, s/n) 3ndrà lloc la primera sessió sobre el tema Radiografia de la soledat. 

TALLER DE CREIXEMENT PERSONAL (Inscrits). Lloc: Facultat de Psicologia. El dilluns 14 de gener de 10 a 11:30 en la sala Polivalent 02 
del segon pis el professor Javier Ferrero del Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic desenrotllarà la tercera 
sessió del taller que versarà sobre Superar la soledat.  Este taller es porta a terme a través de la vocalia de Solidaritat de l'Associació. 



TEATRES (NOMÉS ASSOCIATS) 

Recordem que el dijous 10 de gener a les 20:30 té lloc la representació en el teatre olympia de La tornada de Nora (Localitats entrega-
des en el despatx el 19 i 20 de desembre). 
 
TEATRE RIALTO: TIRANT. Dijous 14 de febrer. 19 hores. Preu: 6 euros. El gran clàssic valencià de Joanot Martorell es conver3x en una 
gran obra coproduïda per l'Ins3tut Valencià de Cultura i la Companyia de Teatre Clàssic interpretada, entre altres, per Raúl Ferrando, 
Lucía Poveda, Mar Mandli, Raquel Piera, Maribel Baiona y Sergio Ibáñez. Primer dia d'inscripció: dimecres 9 de gener. Entrega d'entra-
des en el despatx: 13 i 14 de febrer. Transferència en el Banc de Santander, TITULAR: Amics de la Nau Gran  
ES61 0049 67220526 1001 3736. Concepte de la transferència: TIRANT 
 
TEATRE OLYMPIA:  
Cinc hores amb Mario. Dijous 31 de gener a les 19:30 hores. Preu: 17 euros.  L'obra de Miguel Delibes torna amb direcció de Josefina 
Molina i amb la gran interpretació de Lola Herrera. 
 Tot un clàssic de la literatura i del teatre. Un document que parla sobre els problemes econòmics, polí3cs i morals de la societat de 
finals dels anys seixanta i que tenen un reflex en la nostra societat actual. 
 Primer dia d'inscripció: dimecres 9 de gener. Entrega d'entrades en el despatx: 30 i 31 de gener. Transferència en el Banc de Santan-
der, TITULAR: Amics de la Nau Gran ES61 0049 67220526 1001 3736. Concepte de la transferència: MARIO. 
 
La família Adams. Diumenge 10 de març a les 17 hores. Preu: 41 euros.  Un gran musical de Broadway que porta als escenaris els per-
sonatges creats per Charles Addams, amb dirección d'Esteve Ferrer i música d'Andrew Lippa. Coneguts els personatges per l'adaptació 
televisiva dels anys seixanta es va conver3r després, en 1991, en pel·lícula i posteriorment en esta comèdia musical amb un gran elenc 
d'ar3stes que ha triomfat en els millors teatres del món. Primer dia d'inscripció: dimecres 9 de gener. Data d'entrega d'entrades: 6 i 7 
de març. Transferència en el Banc de Santander, TITULAR: Amics de la Nau Gran ES61 0049 67220526 1001 3736. Concepte de la trans-
ferència: ADAMS. 

NOUS TALLERS (NOMÉS ASSOCIATS) 
 
TALLER SOBRE R.M. RILKE. Els dilluns de 17 a 19 hores. Començament del curs dilluns 21 de gener. Conclourà l'11 de març. Facultat 
de Fisioteràpia (C/ Gascó Oliag, 5). En el moment de la inscripció se vos indicarà l'aula. 
 Impar3x: V. Javier Llop. El taller oferirà una aproximació a l'univers poè3c de Rainer M. Rilke. Es llegiran les seues famoses Cartes a un 
jove poeta escrites entre 1903 i 1908. Assumptes com la soledat, l'obra d'art, el desW, l'amor, Déu, la vida autèn3ca… es despleguen en 
eixes cartes i ens interpel·len per la seua auten3citat i hondura. U3litzarem preferentment l'edició de Hiperión. Data d'inscripció EX-
CLUSIVAMENT per als que han realitzat el quadrimestre anterior el taller sobre el nihilisme rus (personal, per telèfon o per correu elec-
trònic: amigosnaugransuscripciones@gmail.com): dimarts 8 de gener. Les places que queden vacants es cobriran amb els associats 
que no van estar inscrits en el nihilisme i el primer dia d'inscripció (personalment o per telèfon) serà el dimecres 9 de gener. Número 
total de places: 35.  
 
INFORMÀTICA (setmanal). Els tallers s'imparAran per la Comissió InformàAca de l'Associació. L'horari i l'aula es comunicarà directa-
ment als inscrits. Cursos:  
I Nivell d'InformàAca Bàsica: dimecres en el Campus de Tarongers: Solfware, Maquinari, Perifèrics, Coneixement de PC, Arxius, Carpe-
tes, Introducció a Internet, U3lització de correu electrònic Data de començament: 6 de febrer. 
II Nivell d'InformàAca Bàsica: dilluns al maW en el Campus de Tarongers: per als que hagen realitzat l'I Nivell o 3nguen coneixements 
generals d'informà3ca. Data de començament de l'acAvitat: 4 de febrer. 
III Nivell: Curs de Power Point. Dimecres al maW en la Facultat de Filològia, Traducció i Comunicació. Data d'inici: el dimecres 6 de fe-
brer. 
Número de places per als tres nivells indicats: s'admeten sol·licituds sense límit i en funció del número de llocs  amb què es compte 
en les aules.  Inici d'inscripcions: dimecres 9 de gener pels procediments habituals (personalment o per telèfon).  
 
PER A REALITZAR ESTOS TALLERS ÉS PRECÍS COMPTAR AMB CORREU ELECTRÒNIC, LLAPIS USB (amb un mínim de 4GB) i disposar del 
corresponent USUARI I PASSWORD de la Universitat de València. En cas de no 3ndre'l s'ha de sol·licitar informació en el despatx en el 
moment de realitzar la inscripció.  

CORAL (NOMÉS ASSOCIATS) 

CORAL AMICS DE LA NAU GRAN. Vos indiquem que seguix oberta la inscripció per a formar part de la Coral. Poden inscriure's tots 
aquells associats que desitgen passar-ho bé convivint i cantant amb la resta dels integrants de la Coral. Totes les noves incorporacions 
(tant corresponents a veus femenines com masculines) podran par3cipar en les actuacions que es tenen previstes per a este curs. 
Animar-vos! Vos estem esperant! Les inscripcions es realitzen en el despatx presencialment o per telèfon en horari d'oficina en el des-
patx, també per correu electrònic (amigosnaugransuscripciones@gmail.com). El taller s'impar3x els dilluns de 17:30 a 19:30 en l'aula 
0401 (4a planta, aula de piano) de la Facultat de Magisteri (Campus de Tarongers). El taller és impar3t per AgusWn Alamán Picazo. 



CONFERÈNCIES I MESES REDONES (ASSOCIATS I NO ASSOCIATS) 
Dimecres 9 de gener. 19 hores. Saló d'Actes del Col·legi Major Rector Peset (c/ Plaça del Forn de Sant Nicolau s/n). El psiquiatre Anto-
nio Rei com a iniciació del taller Psicopatogia i cine, que impar3rà des de final de mes, farà una conferència sobre LA SOLEDAT: EPI-
DÈMIA DEL SEGLE XX? Entrada lliure fins a completar aforament.  
Dimecres 16 de gener. 19 hores. Saló de Graus de la Facultat de Geografia i Història. Conferència sobre El feminisme: debats actuals, 
a càrrec de Concha Gisbert. Presenta: Teresa Yebes Esta conferència està organitzada per APROJUV (Associació de Professors Jubilats 
de la Universitat de València). L'entrada és lliure fins a completar aforament. 

PALAU DELS ARTS (NOMÉS ASSOCIATS) 

Dilluns 25 de març. 20 hores. Actuació de LANG un dels millors pianistes del món que interpretarà l'obertura de Der Freischütz de We-

ber, Concert per a piano NÚM. 24 de Mozart,  El senyor Juan de Strauss i Tod und Verklärung també de Strauss. Les inscripcions per a 

poder assis3r a este concert es podran realitzar presencialment, per telèfon o per correu electrònic 

(amigosnaugransuscripciones@gmail.com) del 10 al 24 de gener. El dimarts 29 de gener a les 12: 15 del maW es realitzarà en el despatx 

el sorteig a què podeu assis3r els que ho desitgeu. Per al sorteig, en eixe cas, no es 3ndrà en compte si ha acudit en este curs a alguna 

òpera. No sabem encara el preu,  però suposem estarà al voltant dels 35/40 euros. La llista amb l'orde per a optar a l'entrada s'expo-

sarà en el despatx des del dimecres dia 30 de gener i en quant se'ns comunique el preu li'ls indicarà als agraciats, els que hauran de 

realitzar la transferència en el Banc de Santander, TITULAR: Amics de la Nau Gran ES61 0049 67220526 1001 3736. Concepte de la 

transferència: CONCERT.  Les entrades s'arreplegaran en el despatx els dies 21 I 22 de març. 

Dijous 28 de març. 20 hores. Representació d'una de les grans òperes de Chaikosvki: Iolanta. Les inscripcions per a poder assis3r a 

esta òpera es podran realitzar presencialment, per telèfon o per correu electrònic (amigosnaugransuscripciones@gmail.com) del 10 al 

24 de gener. El dimarts 29 de gener a les 12 del maW es realitzarà en el despatx el sorteig a què podeu assis3r els que ho desitgeu. Tin-

dran preferència els que no resultaren agraciats per a acudir a les òperes anteriors. No sabem encara el preu, però suposem serà igual 

o semblant a les anteriors. La llista amb l'orde per a optar a l'entrada s'exposarà en el despatx des del dimecres dia 30 de gener i en 

quant se'ns comunique el preu li'ls indicarà als agraciats, els que hauran de realitzar la transferència en el Banc de Santander, TITULAR: 

Amics de la Nau Gran ES61 0049 67220526 1001 3736.  Concepte de la transferència: ÒPERA.  Les entrades s'arreplegaran en el des-

patx els dies 21 i 22 de març. 

SENDERISMES (ASSOCIATS I NO ASSOCIATS) 
 
Ha de 3ndre's en compte que tant el SENDERISME INICIAL COM L'AVANÇAT SÓN, encara que parega obvi, SENDERISME, és a dir NO 
són SIMPLES PASSEJOS PEL CAMP: això sí l'avançat serà més didcil i exigent que l'inicial, però en estos dos podrà haver pujades i bai-
xades i camins per sendes. Per a estos dos senderismes caldrà portar roba i calçat adequat. En l'avançat hauran d'emportar-se bastons 
de trekking, per a l'inicial se suggerix portar-los. En el senderisme inicial es dinarà en un restaurant mentres que en l'avançat es dina 
 durant el trajecte pel que hauran d'emportar-se entrepans. I en estos dos aigua, en quan3tat tal que és preferible que sobre que falte. 
Es recorda que les transferències per a estos dos senderismes cal fer-les al compte  de Bankia. TITULAR: PROGEST CONSULTORIA I SER-
VICIS, S.L. ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 
SENDERISME INICIAL 
Dissabte 12 gener:  Via verda de Maigmó (complet). Eixida a les 7.30 de la Facultat de Geografia i Història (estar quinze minuts abans 

en el punt de par3da) 

Dissabte 9 de febrer. Cavall Bernat (Alzira). Primer dia d'inscripció associats (personal o per telèfon): dimecres 9 de gener. No asso-

ciats: dijous 10 de gener. . Número de places: 35. Preu associats: 35 euros. Preu per a no associats: 45 euros. Eixida: 8 del maW de la 

Facultat de Facultat de Geografia i Història (estar quinze minuts abans en el punt de par3da). El preu inclou: bus, dinar, guia i assegu-

rances. Dificultat: mitjana. Longitud: 10 km. Desnivell: 350 m. Es tracta d'un recorregut d'anada i tornada des del barranc de la Murta 

fins a les proximitats del Muntanya CAVALL BERNAT amb panoràmiques cap a La Marjal de Cullera. Transferència al compte de Bankia. 

TITULAR: PROGEST CONSULTORIA I SERVICIS, SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. Concepte de la transferència. ALZIRA.   

SENDERISME AVANÇAT. Dissabte 19 de gener:  l'Alcúdia de Veo-Torralba del Pinar (Parc Natural de la Sierra d'Espadán).  A l'hora de 

tancar el butlleW queden cinc places per a este senderisme. Inscripció oberta. Eixida a les 8 del maW de la Facultat de Geografia i 

Història (estar quinze minuts abans en el punt de la par3da).  La informació en el butlleW anterior. INSCRIPCIÓ OBERTA. Preu: associat: 

25 euros. No associats: 30 euros. El preu inclou: bus, guia i assegurances. Dificultat: mitjana. Temps; 5 hores. Distància: 15,5 km. Des-

nivell: 550 m. Transferència al compte de Bankia. TITULAR: PROGEST CONSULTORIA I SERVICIS, SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 

Concepte de la transferència. SERRA. En la web de l'associació (www.amigosnaugran.org) es troba el perfil de la ruta que se seguirà. 


