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

ATENCIÓ DEL DESPATX TANT  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. 

PÀGINA WEB: amigosnaugran.org. CORREU ELECTRÒNIC: amigosnaugransuscripciones@gmail.com. 
DOMICILI; Av. Tarongers, s/n. Campus Tarongers de la Universitat de València. Aulari Sud, corredor central.  

Número 55 

Març  2019 

ASSEMBLEA GENERAL DE L'ASSOCIACIÓ 

El dimecres 27 de març a les 17 hores en primera convocatòria i 17:30 en segona, tindrà lloc l'as-
semblea anual de l'associació. D'ací a uns dies s'enviarà l'orde del dia i la resta de detalls sobre la 
mateixa. L'assemblea tindrà lloc en la sala Joan Fuster (saló d'actes) de la Facultat de Geografia i 
Història (primer pis). 

CONFERÈNCIES (ASSOCIATS I NO ASSOCIATS) 
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 Gó-
mez.  
 

Dijous 21 de març. 19 hores en la Facultat de Geografia i Història. Saló de Graus. Conferència: ELS SÒLS 
VALENCIANS: FUNCIONS ‘VERSUS’, AMENACES DE DESTRUCCIÓ, per Carmen Antolín, presidenta de 
l'Associació de Professors Jubilats de la Universitat de València. 
 

Ambdós conferències es realitzen en col·laboració amb l'Associació de Professors Jubilats de la UV. 

SOLIDARITAT 

 

CREIXEMENT PERSONAL (Inscrits). Lloc: Facultat de 
Psicologia. El dilluns 11 de març de 10 a 11:30 en la 
Sala Polivalent 02 del 2n pis el professor Javier Ferrero 
del Departament de Personalitat, Avaluació i Tracta-
ment Psicològic desenrotllarà la quinta sessió del taller 
que versarà sobre Autocontrol i llibertat. 
Este taller es porta a terme a través de la vocalía de 
Solidaritat de l'Associació. 

 

GRUP DE SOLIDARITAT. El grup de solidaritat ofe-
rix ajuda a les persones de l'associació que, per la 
seua situació personal o per viure soles, necessiten 
qualsevol tipus d'ajuda (acompanyament, gestions, 
per enfermetat…). 
Tant els que de la nostra associació necessiten ajuda 
com els que desitgen incorporar-se al grup de treball 
sobre solidaritat, hauran de comunicar-ho al despatx 
ben personalment, per telèfon o per correu electrònic  

 

amigosnaugransuscripciones@gmail.com. 

XI CONCURS  

ASSOCIACIÓ AMICS NAU GRAN 

La nostra Associació convoca en 2019 l'onzé concurs 
en les modalitats de RELAT, MICRORRELAT, POE-
SIA, 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 Uni-
versitat de València en Relat, Microrrelat, Poesia i 
Fotografia. El tema obligatori per a participar en Fo-
tografia és ELS COLORS DE LA TARDOR. Els ter-
minis 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 Poe-
sia, i del dilluns 13 de maig al dijous 16 de maig, es-
tos dos inclusivament, per a Arts Plàstiques i Foto-
grafia. 
Les bases d'estos concursos poden consultar-se en 

el despatx, així com en   
www.amigosnaugran.org/bases-concursos/ 

  

PALAU DELS ARTS  

Arreplegada d'entrades per als pròxims esdeveniments: IOLANTA (òpera). Dijous 28 de març. 20 
hores. Al tancar este butlletí disposem d'una entrada per a esta grandiosa òpera de Chaikovski. 
Els interessats han de presentar-se o cridar al despatx. Preu de l'entrada 52 euros. Arreplegada 
d'entrades en el despatx 21 i 22 de març. El mateix dia entrega de localitats per als que van el di-
lluns 25 de març al concert del pianista Lang Lang. 



VIATGES (ASSOCIATS I NO ASSOCIATS) 
 

Les transferències per als viatges han de fer-se al compte de Bankia TITULAR: PROGEST CONSUL-
TORÌA I SERVICIS, SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885 indicant el concepte indicat en cada viatge. 
 

Febrer dijous 28 a les 19 hores. REUNIÓ INFORMATIVA per a tots els que van al VIATGE A VENÈCIA, VE-
RONA I MOLT MÉS (complet) en el Saló de Graus de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. És 
important l'assistència ja que s'indicarà hora de trobada, per a l'eixida, en l'aeroport de Manises; s'entregarà el 
dossier als que l´han demanat en paper, a banda d'informar de qüestions importants relacionades amb el viatge. 
 

Abril dissabte 6. BANYERES DE MARIOLA. CASTELLS DE LA COMUNITAT. Eixida. 8:15 de la Facultat de 
Geografia i Història (estar en el punt de partida a les 8 hores). Al matí visita al castell de Banyeres i a la localitat, 
així com als museus del paper (història i tradició paperera del municipi) i al Museu de l’Espardenya. 
Dinar (ensalada, olla casera, abadejo al forn, postres, vino, aigua i café). A la vesprada ruta dels molins. Preu 
associat: 40 euros. No associats: 50 euros. Número de places: 50. Primer dia d'inscripció associats 
(presencialment o per telèfon): dimecres 6 de març. Primer dia d'inscripció per a no associats: dijous 7 de 
març. El viatge comprén: bus, visites, dinar, guia acompanyant (Esther Vayà) i assegurances. Concepte de 
transferència: BANYERES DE MARIOLA.  
 

Maig del 9 al 16. VIATGE A LES MERINDADES I BURGOS (tren i bus). A l'hora de tancar este butlletí queda 
una habitació doble (i possibilitat de llista d'espera). Inscripció oberta (els ja inscrits i que facen el pagament 
fraccionat hauran de transferir al març 250 euros, indicant com a concepte MERINDADES DOS). 

Eixida a les 9:05 de l'estació Joaquín Sorolla. En el pròxim butlletí s'anunciarà la data de la reunió informativa 
per als viatgers. Les Merindades és una de les zones més interessants i de les més boniques d'Espanya a tots 
els nivells (naturalesa, monuments, palaus, esglésies, municipis…). Hi ha moltes pàgines web on poder accedir 
per a acostar-se al que és esta regió. Per exemple Guia turística Merindades-CEDER Merindades: 
www.lasmerindades.com/merindades/guiaturistica.htlm o en la nostra web (www.amigosnaugran.org) tam-
bé podeu vore fotos d'alguns dels llocs que es visiten en el link:  http://www.amigosnaugran.org/6845-2/. El 9 
visitarem ORBANEJA DEL CASTELL i VILLARCAYO on en l'HOTEL DOÑA JIMENA*** ens allotjarem 3 nits. 
El 10 tindrem visita guiada a les ruïnes del MONESTIR DE SANTA MARIA i anirem a ESPINOSA DELS MON-
TEROS, LA ZONA KÀRSTICA DE OJO GUAREÑA i, excavada en roca, ERMITA DE SANT BERNABÉ. Tam-
bé a PUENTEDEY. L'11 ens acostarem al MIRADOR DEL CANTÓ DE RUBEN EN MUNTANYA SANTIAGO. 
ERMITA DE SANT PANTALEON DE LLOSA I MEDINA DE POMAR. El 12 ens sorprendrà la població de FRE-
DES, l'espectacular CASCADA DEL RIU JEREA  i l'impressionant MONESTIR D'OÑA. Després a BURGOS 
ens allotjarem en l'HOTEL CORONA DE CASTILLA****. El 13 tindrem una visita guiada a Burgos i, per des-
comptat a la CATEDRAL. El 14 visita guiada a PEÑARANDA DE DUERO I LERMA. El 15 visita guiada a BRI-
VIESCA i al MONESTIR DE RODILLA. El 16 tornada amb tren a València. PREU ASSOCIATS en habitació 
doble per persona: 740 EUROS. NO ASSOCIATS per persona en habitació doble: 770 EUROS. EL PREU 
INCLOU: tren, bus, allotjament, desdejuni en els hotels de Villarcayo i Burgos, 5 dinars, 4 sopars, guia local en 
diversos llocs, guía acompanyant, assegurança d'anul·lació, assegurança de viatges i entrades (alguna de for-
ma excepcional podria no estar compresa). Al realitzar-se noves inscripcions en el despatx s'indicaria la forma 
de realitzar el pagament fraccionat. Concepte de la transferència: MERINDADES. 

Juny del 19 al 27- VIATGE FI DE CURS. COSTA ADRIÀTICA. 
 (complet). Es pot inscriure plaça en llista d'espera. Els inscrits en el viatge al llarg del mes de març hauran de 
pagar 350 euros corresponents al tercer pagament d'este viatge. Indicar com a concepte: ADRIÀTIC TRES  

PASSEJOS PER LA CIUTAT (NOMÉS ASSOCIATS) 
 

Dimecres 10 d'abril. JARDINS DE MONFORT I PALAU DE L'EXPOSICIÓ. Visita al Jardí de Monfort, 
obra significativa de la jardineria del segle XIX i del Palau d'Exposicions, símbol de l'exposició de 
1900. 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 dimecres 6 de març pels mètodes habituals: perso-
nalment o per telèfon. El passeig serà conduït per Esther Vayà. Preu: 3 euros que es pagaran a Est-
her a l'inici del passeig. 



TEATRES (NOMÉS ASSOCIATS) 
 

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 indicant 
el concepte que, en cada cas, apareix. Les inscripcions per als teatres es poden fer personal-
ment, per telèfon o per correu electrònic: amigosnaugransuscripciones@gmail.com.  
 

TEATRE RIALTO. Diumenge 24 de març. 19 hores. Tot explota (en valencià). Preu: 6 euros. On 
comença i acaba la classe mitjana? En un país amb poca indústria hi ha la classe obrera? Un cambrer 
és classe obrera? Ho és un futbolista? Estem explotats? Comprenem el significat d'explotació? I, final-
ment, quan explotarà tot? En l'imperi de la classe mitjana, les ideologies es convertixen en grups de 
consum. Comprem camisetes amb eslògans feministes i la paraula "revolució" apareix en les campan-
yes de les grans multinacionals després del 15M. L'obra reflexiona sobretot això davall l'autoria i direc-
ción de Carla Chillida. Primer dia d'inscripció: dimecres 6 de març. Entrega d'entrades: com a ex-
cepció les entrades es repartiran en la porta d'entrada del teatre Rialto a les 18:30 el dia de la repre-
sentació (diumenge 24 de març). Concepte de la transferència: RIALTO. 
 

TEATRE OLYMPIA. Dimecres 3 d'abril. 20 hores. La culpa, una altra de les grans obres d'un dels 
millors dramaturgs de l'actualitat, David Mamet. PREU: 17 euros. 
 Direcció de Juan Carlos Rubio amb la presència de grans intèrprets com són Ana Fernández, Pepón 
Nieto, Magüi Mira i Miguel Hermoso. Primer dia d'inscripció: dimecres 6 de març. Entrega d'entra-
des en el despatx: 2 i 3 d'abril. Concepte de la transferència: OLIMPYA. 
 

TEATRE PRINCIPAL: Domingo 7 d'abril. 18 hores. El mur un excel·lent musical (castellà). Preu: 8 
euros. Inspirant en musical del mateix títol de Pink Floyd la coneguda companyia La Teta Calva, ha 
creat una excel·lent comèdia musical, deguda a María Cárdenas i Xavo Giménez. Preu: 8 euros. Pri-
mer dia d'inscripció: dimecres 6 de març. Entrega d'entrades en el despatx: 4 i 5 d'abril. Concepte 
de la transferència: PRINCIPAL 

 

CINE 

 

LLEGINT EL CINE. Durant el mes de març este taller es portarà a terme els divendres de març: 1, 8, 
22 i 29 en l'Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de 10:30 a 13:30. 
  
CINECLUB: (associats i no associats): últimes sessions d'este curs. Totes les sessions, correspo-
nents al cicle de Federico Fellini, es portaran a terme a les 17 hores en el saló d'actes de la Facultat 

de Filològia, Traducció  i Comunicació. 
Entrada lliure fins a completar aforament. 
Divendres 8 de març. La dolce vita (1960) amb Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée. 
Primer premi en el festival de cine de Cannes. 
Divendres 22 de març. Fellini 8 ½  (1963) amb Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk 
Aimée, Sandra Milo. Oscar a la millor pel·lícula estrangera.  
Divendres 29 de març: Amarcord (1973). Oscar a la millor pel·lícula estrangera. . 
 

CICLE DE CINE INTERGENERACIONAL (associats i no associats): CICLE DRETS I LLIBERTATS 
II. Dilluns 4 de març, 17 hores en el Saló d'Actes del MUVIM (Quevedo, 16). The front (La tapadora) 
(1976) de Martin Ritt amb Woody Allen i Zero Moste. Presentació i debat: Javier Beneït, director d'au-
les de la tercera edat, i Adolfo Bellido director de la revista de cine Encadenados 
(www.encadenados.org). Entrada lliure fins a completar aforament. 
 

CICLE DE CINE DECONSTRUINT L'AMOR ROMÀNTIC (associats i no associats). Divendres 1 de 
març. 17 hores. Saló d'actes del col·legi major Rector Peset (Plaça del Forn de Sant Nicolau s/n): 500 
dies junts (2009) de Marc Webb. 
 Presentació i debat: Amparo García. Entrada lliure fins a completar aforament. 



SENDERISMES (ASSOCIATS I NO ASSOCIATS) 
Ha de tindre's en compte que tant el SENDERISME INICIAL COM L'AVANÇAT SÓN, encara que pa-
rega 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 res-
taurant 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 trans-
ferències per a estos dos senderismes cal fer-les al compte de Bankia. TITULAR: PROGEST CON-
SULTORIA I SERVICIS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 

SENDERISME INICIAL 

Dissabte 9 de març.  
Queden places. Inscripció oberta.  AIN-ALMEDIJAR (COLL 
D'IBOLA). 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 in-
clou: bus, dinar, guia i assegurances. Dificultad: mitjana-alta. 
Longitud: 9 quilòmetres. Desnivell: 330 metres en pujada i 
400 metres en baixada. Concepte de la transferència: AÍN 

 

Dissabte 13 d'abril (últim senderisme inicial d'este curs). 
SERRA DE BENICADELL Primer dia d'inscripció associats 
(personalment o per telèfon) dimecres 6 de març. No asso-
ciats: dijous 7 de març. Preus associats 35 euros, no asso-
ciats 45 euros. Número de places 35. Eixida: 8 del matí 
(estar quinze minuts abans) de la Facultat de Geografia i 

Història. Dificultad: mitjana alta. Longitud: 10 km. Desnivell: 
400 metres en pujada, 550 metres en baixada. Des del port 
d'Albaida ascens a l'última cima cap a Benicadell en la di-
visòria Valencia-Alacant. 
Un paisatge impressionant. El preu inclou: bus, guia, dinar i 
assegurances. Concepte de la transferència: BENICADELL 

SENDERISME AVANÇAT 

Dissabte 13 abril. SERRA DE TUR-
MELL. Primer dia d'inscripció asso-
ciats (personalment, per telèfon o per 
correu electrònic: amigosnaugransus-
cripciones@gmail.com): dimecres 6 de 
març. No associats: dijous 7 de març. 
Preu associats 25 euros, no asso-
ciats 30 euros. Número de places 25. 
Eixida: 8 del matí (estar quinze minuts 
abans) de la Facultat de Geografia i 

Història. 
Dificultat: mitjana. Longitud: 15 
quilòmetres. Temps: 5 hores. Desni-
vell: 500 metres Travessia entre les 
poblacions de Vallibona i el santuari de 
la Vallivana a Castelló. Concepte 
transferència: TURMELL 

RECORDA: ASSEMBLEA GENERAL  DE  
L'ASSOCIACIÓ dimecres 27 de març a les 17 
hores en 1a convocatòria i 17:30 en 2a conv. en 
la sala Joan Fuster (saló d'actes) de la Facultat 
de Geografia i Història (1er pis). 

MUSEU BELLES ARTS 

Març dijous 7 i dijous 21. Conferències en el Museu. Ens informen del Museu de Belles Arts que 
fins maig es desenrotllarà un cicle de conferències sobre els Mestres de l'Art Valencià, a càrrec del 
professor Amando García. Les conferències corresponents al mes de març seran el dia 7  (sobre Pe-
dro Orente) i el 21 (sobre Jerónimo Jacinto d'Espinosa). Hora: 17. Lloc: Saló d'actes del Museu. L'ac-
cés és lliure fins a completar l'aforament, prèvia arreplegada de les invitacions que es podran reti-
rar el mateix dia de cada sessió a partir de les 16:30 h. en el mostrador d'entrada del Museu 
(s'entregarà 1 invitació per persona). 

Març dimecres 27. 11:30 hores (estar en el hall del museu a les 11.15). Pel fet que diversos asso-
ciats es van quedar sense poder assistir a la visita que a finals de gener va portar a terme Emili Gascó 
sobre la pintura del renaixement valencià existent en el Museu de Belles Arts, es repetix esta visita, 
tenint en compte que els associats en llista d'espera tindran prioritat. 
 Les places que queden lliures podran ser ocupades per noves inscripcions, tenint en compte que el 
número màxim d'assistents serà de 20. Inscripcions noves (presencialment o per telèfon) des del 6 
de març. 
 

Abril dimarts 2. 11:30 hores (estar en el hall del museu quinze minuts abans). Emili Gascó ens 
guiarà pel museu de Belles Arts a través del tema Sant Vicent Ferrer, predicador d´habit i d’ofici. 
Número de places: 20. Primer dia d'inscripció dimecres 6 de març, pels mètodes habituals 
(presencialment o per telèfon). 


