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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.

CORAL (NOMÉS ASSOCIATS)
CONFERÈNCIES (ASSOCIATS I NO ASSOCIATS)
Dijous 14 de febrer.19 hores en el saló de graus de la Facultat de Geografia i Història. LA VALÈNCIA SEFARDITA impartida per Salvador Aldana sent presentada per Marc Adell. En
col·laboració amb l'Associació de Professors Jubilats de la
Universitat de València (APRJUV).
Dimecres 20 de febrer. 18:30 h. en el saló de graus de la Facultat de Geografia i Història: EL CORREDOR MEDITERRANI: Per què, com i quan per Francisco García Calvo, enginyer
industrial, assessor del president de FERRMED (Ferrocarril del
Mediterrani) i de l'Associació Valenciana d'Empresaris.
Dijous 28 de febrer. 19 hores en Aules seminari del Centre
Cultural La Nau (C/ universitat), ÉS POSSIBLE UNA LLIBERTAT IGUALITÀRIA? Una resposta des dels drets humans
per Mª José Añón, professora de Filosofia del dret i investigació de l'Institut de Drets Humans de la Universitat de València.
Presenta: Pepa Gómez. En col·laboració amb l'associació de
professors jubilats de la Universitat de València (APRJUV).

XI CONCURS
ASSOCIACIÓ AMICS NAU GRAN
La nostra Associació convoca en 2019 l'onzé concurs en les modalitats de RELAT, MICRORRELAT, POESIA, ARTS PLÀSTIQUES I FOTOGRAFIA. Animem a tots els associats a participar
amb les seues obres, en totes les modalitats,
també pot participar l'alumnat que cursa algun itinerari en LA NAU GRAN de la Universitat de
València en Relat, Microrrelat, Poesia i Fotografia. El tema obligatori per a participar 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 Narrativa i Poesia, i del dilluns 13 de maig
al dijous 16 de maig, estos dos inclusivament, per
a Arts Plàstiques i Fotografia. Les bases d'estos concursos poden consultar-se en el despatx,
així com en www.amigosnaugran.org.

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 participar en les actuacions que es tenen previstes per a
este curs. Animeu-vos! Vos estem
esperant! Les inscripcions es realitzen en el despatx presencialment o
per telèfon en horari d'oficina en el
despatx, també per correu electrònic
(amigosnaugransuscripciones@gmail.com).

El taller s'impartix 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 impartit per Agustín
Alamán Picazo.

CREIXEMENT PERSONAL (Inscrits). Lloc: Facultat de Psicologia. El dilluns 11 de febrer de 10
a 11:30 en la sala Polivalent 02 del 2n pis, el
professor Javier Ferrero (Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic) desenrotllarà la quarta sessió del taller que versarà
sobre assertivitat. Este taller es porta a terme a
través de la vocalia de Solidaritat de l'Associació.
RECITAL LÍRIC
MÚSICA I POESIA (ASSOCIATS I NO ASSOCIATS)

Dimarts 19 de febrer. 19.30 hores. Capella de la
Sapiència del Centre Cultural La NAU (c/ Universitat s/n). Un gran recital en què intervindran
Tanya Durán (soprano), Neus Fuster (soprano),
Llluis Martínez (baríton), Victòria Ros (veu) i Andreu Soler (piano i composicions originals) amb
poesia, entre altres, d'Antonio Machado, Vicente
Andrés Estellés, Ovidi Montllor. Entrada lliure
fins a completar aforament.

VIATGES (ASSOCIATS I NO ASSOCIATS)
Febrer 16, dissabte. JORNADA DE LA TRUFA EN MORELLA (Complet). Dissabte 16 de febrer. Eixida del bus a les 7:30 de la Facultat de Geografia i Història (estar quinze minuts abans en el punt de
partida).
Març del 13 al 20. VIATGE A ITÀLIA (complet). Recordem que abans del 15 de febrer s'haurà de
pagar la quantitat que quede encara per pagar d'este viatge. Al fer el pagament indicar en Concepte:
ITÀLIA QUATRE. També indiquem que la reunió informativa per a tots el que van al viatge serà el
dijous 28 de febrer a les 19 hores en el saló de graus de la Facultat de Filosofia i Ciències de
l’Educació.
És important l'assistència ja que se vos indicarà l'hora en què heu d'estar en l'aeroport, així com altres
qüestions referents a este viatge.
Maig del 9 al 16. VIATGE A LES MERINDADES I BURGOS (tren i bus). Programa.
Dijous 9 de maig: Eixida de l'Estació Joaquín Sorolla amb destí a Palència, en l'estació del qual ens
arreplegarà el bus que tindrem durant el viatge. Dinar lliure. Pararem en l'espectacular població d'ORBANEJA DEL CASTELL, abans d'arribar a VILLARCAYO: allotjament (i desdejuni) tres nits en l'HOTEL DOÑA JIMENA*** Sopar inclòs. Divendres 10: Ruïnes del Monestir de Santa Maria. Després
anirem a ESPINOSA DE LOS MONTEROS (dinar inclós). A continuació, OJO GUAREÑA/
PUENTEDEY. Sopar en l'hotel. Dissabte 11: Se n'anirà al Mirador de la Esquina de Rubén en Monte Santiago i a l'ermita de Sant Pantaleón de Losa. Dinar i passeig per MEDINA DE POMAR. Sopar
en l'hotel. Diumenge 12: FRÍAS i cascada del Riu Jerea en Pedrosa de Tobalina. Dinar en OÑA i
visita, amb àudio-guia, al Monestir. A Burgos allotjament i desdejuni (4 nits) en l'HOTEL CORONA
DE CASTILLA****. Sopar en l'hotel. Dilluns 13: Visita guiada a BURGOS. Dinar lliure. A la vesprada
amb àudio-guia visita a la catedral. Sopar lliure. Dimarts 14. Se n'anirà a PEÑARANDA DE DUERO.
Dinarem en Aranda de Duero. A la vesprada LERMA. Sopar lliure. Dimecres 15: BRIVIESCA (dinar
inclós) i MONASTERIO DE RODILLA. Sopar lliure. Dijous 16: Ruïnes del Monestir de Sant Pere
d'Arlanza. Des d'allí a Palència per a agarrar el tren que ens conduirà a l'estació Joaquín Sorolla de
València. Dinar lliure.
Número de places (si s'ocupen totes en habitació doble): 40. El número varia si hi haguera inscripcions per a habitacions triples o quàdruples (estes habitacions de quatre serien només per
a VILLARCAYO ja que a Burgos es convertirien en dobles). No hi ha habitacions individuals.
Preu associat en habitació doble per persona: 740 euros. No associats en habitació doble per
persona: 770 euros. Es podrà realitzar el pagament fraccionat de la forma següent: 250 euros que
es pagaran en tres dies hàbils després de la inscripció, 250 al març i la resta abans del 15 d'abril. Primer dia d'inscripció per a associats (personalment- 75 % de places el primer dia- o telefònicament25%-): dimecres 6 de febrer. Primer dia d'inscripció per als no associats: dijous 7 de febrer. El preu
comprén: places de tren, bus durant el recorregut, allotjament i desdejuni en els hotels de VILLARCAYO i Burgos, nou entre dinars i sopars, guia acompanyant, visites guiades a Burgos, Lerma, Peñaranda de Duero, Briviesca i en el Monestir de Santa Maria, assegurança d'anul·lació, assegurança de viatges i entrades (de forma puntual algunes entrades podrien no estar incloses). Les transferències per a
este viatge s'han de realitzar al compte de BANKIA. TITULAR: PROGEST CONSULTORÌA Y SERVICIOS, SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885.Concepte de la transferència: MERINDADES UNO.
Juny del 19 al 27- VIATGE FI DE CURS. COSTA ADRIÀTICA.
Recordem als inscrits en el viatge que en el mes d'febrer caldrà pagar la quantitat de 350 euros corresponent al segon pagament d'este viatge. Indicar com a CONCEPTE, en la transferència, ADRIÀTICO DOS.
Per a este viatge es disposa d'UNA HABITACIÓ DOBLE. Es pot realitzar la inscripció/reserva personalment o per telèfon en el despatx. Allotjament en Dubrovnick (3 dies), Sarajevo (2 dies) i Split (3
dies). Es visita: Dubrovnick, la badia de Kotor/Budva (Montenegro), cascades de Kravica, Pocitelj,
Blagaj, Sarajevo, Konjic, Mostar i Split. El programa detallat, i el que comprén el viatge, es troba en el
butlletí de gener, en la pestanya butlletins de la nostra web (www.amigosnaugran.com) i en el despatx de l'associació. Preu associat en habitació doble per persona: 1.700 euros. No associat en habitació doble per persona: 1.730 euros. Es pot realitzar el pagament fraccionat de la forma en què
s'indicarà en el despatx al fer la inscripció (per telèfon o personalment). Les transferències per a
este viatge s'han de realitzar al compte de BANKIA TITULAR: PROGEST CONSULTORÌA Y SERVICIOS, SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885.

TEATRES (NOMÉS ASSOCIATS)
LES INSCRIPCIONS PER ALS TEATRES es poden realitzar personalment, per telèfon o per correu electrònic (amigosnaugransuscripciones@gmail.com)
TOTES LES TRANSFERÈNCIES PER ALS TEATRES s'han de realitzar al compte del Banc de Santander TITULAR: Amics de la NAU Gran ES61 0049 67220526 1001 3736, posant el concepte que s'indique per a cada teatre.
TEATRE RUSSAFA (Dénia, 55). Diumenge 17 de febrer. 19 hores. L'obra Shakespeare a Berlín. Preu:
10 euros. Text de Chema Cardeña que dirigix i interpreta l'obra al costat d'Ira Márquez, Juan Carlos
Garés. Una interessant obra que ens planteja la dificultat de resoldre/enfrontar-se a una situació en qualsevol lloc i temps. Inscripcions del 31 de gener al 6 de febrer. Entrega d'entrades en el despatx: 13 i 14
de febrer. Concepte de la transferència: RUSSAFA
TEATRE MICALET (Guillen de Castro, 73). Diumenge 3 de març. 19 hores. PLAGI (en valencià). Preu:
10 euros. Text de Rodolf Sirera amb Diego Braguinski, Silvia Valero, Jairo Carrasco i dirección de Rebeca
Valls i Edison Valls. PLAGI és una obra inèdita de Rodolf Sirera, el dramaturg més important del teatre valencià. Un joc teatral que des de, inclús, la seua estructura de thriller suposa un testimoni sobre el procés
de creació. Primer dia d'inscripció: dimecres 6 de febrer. Entrega d'entrades en el despatx: 27 i 28 de
febrer. Concepte de la transferència: MICALET
TEATRE PRINCIPAL. Dissabte 9 de març. 20 hores. MAREMAR. Preu: 17 euros. La nova proposta musical de l'important i conegut grup Dagoll Dagom. L'obra es basa en Pericles, príncep de Tiro de Shakespeare. Dagoll Dagom ha adaptat l'obra a l'actualitat mostrant els actuals Ulisses. Paraula, dansa i cançons recorden que encara hi ha esperança. Primer dia d'inscripció: dimecres 6 de febrer. Entrega d'entrades
en el despatx: 6 i 7 de març. Concepte de la transferència: MAREMAR.
TEATRE OLYMPIA. La família Addams. Diumenge 10 de març a les 17 hores. Preu: 41 euros. Un gran
musical de Broadway que porta als escenaris els personatges creats per Charles Addams, coneguts per
l'adaptació televisiva dels anys seixanta i la pel·lícula de 1991.Inscripció oberta. Data d'entrega d'entrades: 6 i 7 de març. Concepte de la transferència: ADDAMS.
CINE
LLEGINT EL CINE: En el mes de febrer no es porta a terme este taller.
PSICOPATOLOGIA I CINE (només associats inscrits). Les sessions sobre el tema Radiografia de la soledat, es portaran a terme els divendres 1, 8, 15 i 22 de febrer d'11 a 13.30 en el saló d'actes del Col·legi
Major Rector Peset (Plaça de Sant Nicolau s/n). Impartix: Antonio Rey
CINECLUB: (associats i no associats) Totes les sessions, corresponents al cicle de Federico Fellini, es
portaran a terme a les 17 hores en el saló d'actes de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Entrada lliure fins a completar aforament.
Divendres 8 de febrer. La Strada (1954) amb Giulletta Masina, Anthony Quinn i Richard Basehart. Lleó de
Plata en el festival de Venècia, Oscar a la millor pel·lícula estrangera.
Divendres 15 de febrer. Ànimes sense consciència (1955) amb Broderick Crawford, Giuletta Masina i Richard Basehart.
Divendres 22 de febrer: Les nits de Cabiria (1957) amb Giuletta Masina, Amedeo Nazzari, Fraçois Perier.
Oscar a la millor pel·lícula estrangera.
CICLE DE CINE INTERGENERACIONAL (associats i no associats): CICLE. DRETS I LLIBERTATS II.
Dilluns 4 de febrer, 17 hores en el Saló d'Actes del MUVIM (Quevedo, 16). En nom del pare (1993) de Jim
Sherindan amb Daniel Day-Lewis i Enma Thompson. Primer Premi en el festival de Berlín. Presentació i debat: Ángel Sant Martí, catedràtic de la Facultat de Filosofia i Ciències de l´Educació de la UV, crític de cine i
TV de la revista de cine digital Encadenados (www.encadenados.org). Entrada lliure fins a completar aforament.
CICLE DE CINE DECONSTRUINT L'AMOR ROMÀNTIC (associats i no associats). Divendres 1 de febrer.
17 hores. Saló d'actes del col·legi major Rector Peset (Plaça del Forn de Sant Nicolau s/n): Revolutionary
Road (Només un somni, 2008) de Sam Méndez amb Kate Winslet i Leonardo DiCaprio. Presentació i debat:
Teresa Yebes Bou. Entrada lliure fins a completar aforament.

PALAU DELS ARTS (NOMÉS ASSOCIATS)
Per al sorteig de les entrades, entre els inscrits, per a estos dos espectacles, tindran preferència els que no han anat, durant el curs actual, a cap òpera.
Els agraciats hauran de realitzar la transferència al compte del Banc de Santander. Titular.
Amics NAU Gran ES61 0049 67220526 1001 3736 indicant el concepte corresponent.
DIUMENGE 14 D'ABRIL 18 HORES. LA MALQUERIDA sarsuela amb llibret i música de Manuel Penella sobre l'obra de teatre de Jacinto Benavente. Les inscripcions per a poder assistir a esta sarsuela
es
podran
realitzar
presencialment,
per
telèfon
o
per
correu
electrònic
(amigosnaugransuscripciones@gmail.com) del 4 al 12 de febrer. El dimarts 19 de febrer a les 12:15
del matí es realitzarà en el despatx el sorteig a què podeu assistir els que ho desitgeu. La llista amb
l'orde per a optar a l'entrada s'exposarà en el despatx des del dimecres dia 20 de febrer. En quant ELS
ARTS ens comunique el preu, li'ls indicarà als agraciats. Concepte de la transferència: MALQUERIDA. Les entrades s'arreplegaran en el despatx els dies 9, 10 i 11 d'abril.
DIUMENGE 19 DE MAIG. 18 hores. RIGOLETTO, una de les més grans òperes de Verdi basada en
l'obra de Víctor Hugo. Les inscripcions per a poder assistir a esta òpera es podran realitzar presencialment, per telèfon o per correu electrònic (amigosnaugransuscripciones@gmail.com) del 4 al 12 de
febrer. El dimarts 19 de febrer a les 12 del matí es realitzarà en el despatx el sorteig a què podeu assistir els que ho desitgeu. La llista amb l'orde per a optar a l'entrada s'exposarà en el despatx des del
dimecres dia 20 de febrer i en quant se'ns comunique per part d’ELS ARTS el preu (suposem serà
igual que el de La flauta màgica, és a dir 74 euros) li'ls indicarà als agraciats. Concepte de la transferència: RIGOLETTO. Les entrades s'arreplegaran en el despatx els dies 9, 10 i 11 d'abril.

SENDERISMES (ASSOCIATS I NO ASSOCIATS)
Ha de tindre'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 difícil i exigent que l'inicial, però en estos dos podrà haver pujades i baixades 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 quantitat 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 CONSULTORÍA I SERVICIS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885.
SENDERISME INICIAL
Dissabte 9 de març.
AHIN-ALMEDIJAR (COLL D'IBOLA).
Primer dia d'inscripció associats (personal -75%
primer dia- o per telèfon- 25%): dimecres 6 de febrer. No associats: dijous 7 de febrer. Número de
places: 35. Preu d'associat: 35 euros. Preu no
associat: 45 euros. Eixida: 8 del matí de la Facultat de Geografia i Història (estar quinze minuts
abans en el punt de partida). El preu inclou: bus,
dinar, guia i assegurances. Dificultat: mitjana-alta.
Longitud: 9 quilòmetres. Desnivell: 330 metres en
pujada i 400 metres en baixada. Ascens des d'Ahín
al Coll d’Ibola en la serra d'Espadà, per les proximitats del Castell de Benalí, per a descendir a Almedíjar pel barranc del mateix nom i la Font d'Almanzor.
Concepte de la transferència: AHÍN

SENDERISME AVANÇAT
Dissabte 23 de febrer.
SENDA DE LES CREUS.
Primer
dia
d'inscripció
associats
(personal, telefònica o per correu electrònic:
amigosnaugransuscripciones@gmail.com):
dimecres 6 de febrer. No associats: dijous 7
de febrer. Número de places: 25. Preu
d'associat: 25 euros. Preu no associat: 30
euros. Eixida: 8 del matí de la Facultat de
Geografia i Història (estar quinze minuts
abans en el punt de partida). El preu inclou:
bus, guia i assegurances. Dificultat: mitjana.
Temps. 5 hores. Distància: 16 quilòmetres.
Desnivell: 550 metres. Concepte de la
transferència: CREUS.

