
NOU CURS 

Donem a conéixer, en este primer butlletí del curs 2019-2020, algunes de les activitats que es van a portar a terme al llarg del curs  
tals com senderismes inicials i avançats, passejos per la ciutat, eixides i viatges, així com alguns tallers (altres apareixeran en 
posteriors butlletins), les immediates activitats de cine (cine club, cine i art, cicle de cine organitzat per diverses associades), as-
sistència a determinades sessions de teatre, Es comprovarà que per a diverses activitats s'indica el dia d'inici de la inscripció. Les 
inscripcions per a les restants aniran apareixent en successius butlletins, que s'iran remetent  mensualment des del despatx als 
associats, amb la suficient anticipació per a poder realitzar la corresponent activitat. 

  Quan apareguen activitats especials d'interés, no incloses en els butlletins, es procedirà a remetre un correu electrònic anunciant
-les i indicant la forma de realitzar la corresponent inscripció. 

TALLERS CURS 2019-2020 (Només associats) 

Els tallers com la resta de les activitats es regixen, per a este curs, per les normes indicades en l'annex remés al costat d'este pri-
mer butlletí de l'actual curs. S'indiquen a continuació la relació de tallers, i data d'inscripció, que comencen  abans de finals d'octu-
bre. També es relacionen aquells altres tallers el començament dels quals és posterior. La inscripció per a ells, d'acord amb la 
seua data de començament, anirà apareixent en posteriors butlletins. En la majoria dels tallers indicats no apareix l'aula en què 
s'impartirà, ja que en el moment de preparar este butlletí encara no ha pogut ser confirmada pel que s'indicarà als que participen 
en el moment de realitzar la inscripció. Per motius de necessitats d'utilització de l'aula per la Facultat on es realitza el taller, podria 
produir-se algun canvi. En el cas que es produïra seria comunicat en el moment de la inscripció. 
ALEMANY PER A VIATGERS (setmanal). Dilluns de 10:30 a 11:30. Lloc: Facultat de Fisioteràpia (C/ Gascó Oliag, 5). Impartix: 
Ulrich Buterman. Un taller on ens iniciarem de manera fàcil i divertida a l'alemany. Nombre de places: 25 (es reserven 10 places 
per als participants d'anys anteriors). Primer dia d'inscripció: dimecres 18 de setembre. Començament de l'activitat: dilluns 7 d'oc-
tubre 

BOIXETS (setmanal) Dia: dimecres. Hora: 16 a 18 hores en la Facultat de Fisioteràpia (Gascó Oliag 5. Campus Blasco Ibáñez). El 
treball conegut com a randa de boixets és molt antic. A Espanya es tenen notícies d'esta tècnica des del segle XVI. El primer dia 
del curs s'indicaran els materials necessaris. El curs està dirigit per Asunción Menchón i Teresa Vinyes. Nombre de places no-
ves: 5. Primer dia d'inscripció: dimecres 11 de setembre. Inici de l'activitat: 25 de setembre. 
CORAL AMICS NAU GRAN (setmanal). Assaig: dilluns de 17:30 a 19:30 (també alguns dijous). Lloc: Facultat de Magisteri 
(Ramón Llull, 7 al costat d'Avinguda dels Tarongers): Aula 0401 (4a planta, aula de piano). Impartix: Agustí Alamán Picazo. En 
este taller es treballa la veu (a través de l'harmonia, el ritme, exercicis de respiració i d'impostació d'esta, nocions de llenguatge 
musical) a fi d'aconseguir que el repertori musical es vaja ampliant i refermant. Si esteu interessats en superar-vos dia a dia, si 
penseu que mai és tard per a iniciar un projecte nou, si teniu el somni que se senta la vostra veu, si vos agradaria pertànyer a un 
grup de persones que disfruten cantant juntes; llavors vos invitem a integrar-vos en la nostra coral. És molt important el treball en 
equip, la convivència i el gaudi, sentir-se membre d'un grup que va a fer fructífer el seu aprenentatge en els concerts que vagen 
sorgint. Primer dia d'inscripció: dimecres 11 de setembre. Començament de l'activitat: dilluns 16 de setembre. La relació dels 
associats de cursos anteriors, que seguixen en la coral, ha de ser entregada en el despatx, pel director o encarregat/a del grup, 
abans del 16 de setembre. 
 DECLAMACIÓ POÈTICA (setmanal). Dimarts de 9:30 a 11. Lloc. Aula Espai Cultural (primer pis) de la Facultat de Filologia, Tra-

ducció i Comunicació. Impartix. Miguel García Casas. Es treballa, en el taller, de forma lúdica, la dimensió sonora de la poesia 
procedint a perfeccionar la dicció. Un dels principals objectius del taller consistix a declamar les poesies en públic. Nombre de 
places: 20. Inici de la inscripció: dimecres 18 de setembre. Inici de l'activitat: 8 d'octubre. 
ESCRIPTURA DE RELATS (setmanal). Dimecres de 10 a 12. Lloc: Aules de tercera edat (C/ Burriana, 39). Impartix: Elena Fus-
ter. Una experiència inoblidable: endinsar-se en les formes i escriptures dels relats. Des de plantejaments lúdics, a partir de xicote-
tes idees dels participants, i utilitzant tècniques senzilles, es procedirà a escriure una sèrie de relats, que posteriorment seran co-
mentats. Nombre de places:20, Primer dia d'inscripció: dimecres 25 de setembre. Inici de l'activitat: dimecres 16 d'octubre. 
FOTOGRAFIA INICIAL (setmanal). Dimarts de 10 a 11:30. Lloc: Campus de Tarongers. És precís que els participants posseïs-
quen correu electrònic i càmera digital. Durant el curs es portaran a terme eixides en dies distints als del taller. Impartix: Manuel 
Marzal. Nombre de places: 25. Primer dia d'inscripció: 18 de setembre. Inici del taller: 1 d'octubre. 
FOTOGRAFIA AVANÇADA (setmanal). Dimecres de 10 a 11:30. Lloc: Campus de Tarongers. Els inscrits han de tindre 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 distints als de la impartició del taller. 
Impartix: Manuel Marzal. Nombre de places: 25. Primer dia d'inscripció: 18 de setembre. Inici del taller: 2 d'octubre. 
FRANCÉS (setmanal). Dilluns de 10 a 12. Lloc: Aules de tercera edat (C/ Burriana, 39). Impartix: Elena Fuster. De manera lúdica 
es possibilitarà la comunicació de la llengua francesa. S'utilitzen, per a això, diversos mitjans: cançons, lectures, debates… Nom-
bre de places: 15. Primer dia d'inscripció: dimecres 25 de setembre. Inici de l'activitat: dilluns 14 d'octubre.  

Número 58 

Setembre 2019 

B UTL L E T Í    
ASOCIACIÓ 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.  



GUITARRA (setmanal). Dimecres de 17 a 20. Lloc: Facultat de Fisioteràpia (C/ Gascó Oliag, 5). Impartix: Enrique Benavent. Dos 
nivells: inicial i avançat. Una lúdica forma d'integrar-se en el món de la música. Els assistents han de tindre guitarra. Primer dia 
d'inscripció: 11 de setembre. Per al nivell inicial s'oferixen 5 places. Començament de l'activitat: dimecres, 25 de setembre. 
La relació dels associats que han pertangut el curs anterior al taller, i que desitgen continuar, haurà d'entregar-se en el despatx, 
pel director del grup,  abans de final de setembre. 
GRUP DE MÚSICA (setmanal). Dijous de 17:30 a 19:30. Lloc: Facultat de Fisioteràpia (C/ Gascó Oliag, 5)El grup musical que es 
va presentar per primera vegada al final del curs passat, ho coordina José Vicente Ruiz. Invitem a participar a tots aquells asso-
ciats que toquen algun instrument musical. Primer dia d'inscripció: dimecres 11de setembre. Iniciarà els seus assajos el 26 de 
setembre. 
GRUP DE TEATRE (setmanal). Dilluns de 18:30 a 20:30. Lloc: Facultat de Fisioteràpia (C/ Gascó Oliag, 5). Director del grup: Cle-
mente Carrasco. Els interessats a formar part del grup hauran d'inscriure's, però tenint en compte que només hi ha dos vacants 
d'actors (un per a actriu i un altre per a actor) Una vegada (molt pocs) inscrits hauran de tindre una entrevista amb el director des-
prés de la qual decidirà si s'incorporen al taller. Primer dia d'inscripció: dimecres 25 de setembre. Començament de l'activitat: 
dilluns 14 d'octubre. La relació dels associats que han pertangut el curs anterior al taller, i que desitgen continuar, haurà d'entregar
-se en el despatx, pel director del grup, abans de final de setembre. 
HISTÒRIA DE LA PINTURA NORD-AMERICANA (12 setmanes). Dimarts de 10 a 11:30 hores. Taller en què s'estudiarà la impor-
tant, i no molt coneguda, pintura nord-americana de gran importància en l'art actual. Impartix Manuela García en l'aula M-30 de la 
Facultat de Fisioteràpia (C/ Gascó Oliag, 5). Nombre de places: 45. Primer dia d'inscripció: dimecres 18 setembre.  Data d'inici 
del taller: dimarts 1 d'octubre. 
 INFORMÀTICA (setmanal): Totes les classes s'impartiran per la Comissió informàtica de l'Associació d'acord amb els següents 
nivells i cursos:  
Primer Nivell d'Informàtica Bàsica. Coneixements generals d'Informàtica: Programari, Maquinari, Perifèrics, coneixement del 
PC, Arxius, Carpetes, Introducció a Internet, utilització del correu electrònic, etc. 
Segon Nivell d'Informàtica Bàsica Per a aquells que han realitzat i passat el Primer Nivell o que tinguen algun coneixement ge-
neral d'informàtica. Es tractarà d'aprofundir en el Word, així com explicar la forma de navegar per l'EXCEL i confeccionar un full de 
càlcul. 
Tercer nivell: Curs de Power Point. Cada u dels nivells serà coordinat respectivament per José Luis Moreno, José Vaig seguir i 
Teresa Albert.  Els horaris estan per determinar (seria al matí) així com les facultats en què s'impartirà que s'indicaran en el mo-
ment d'inscriure's. 
Nombre de places: per als tres nivells s'admeten sol·licituds sense límit i en funció del nombre de llocs amb què es pot comptar 
en les aules. Amb posterioritat es procedirà a comunicar  la inscripció definitiva, la qual  es farà efectiva d'acord amb l'orde en què 
ha sigut sol·licitada (tenint en compte el tant per cent que correspon a la inscripció personal o per telèfon). 
 Data d'inici de la inscripció per a qualsevol d'estos tallers: dimecres 11 de setembre. Per a realitzar estos cursos és necessa-
ri comptar amb correu electrònic, llapis USB amb un mínim 4GB i disposar d'USUARI I PASSWORD de la Universitat de València 
(qui no el tinga haurà de sol·licitar informació per a obtindre'l en el nostre despatx). 
Està previst començar el primer i el segon nivell el 7 d'octubre i el tercer nivell l'1 d'octubre. 
ANGLÉS NIVELL MITJÀ (setmanal). Dimecres de 10 a 11 hores. Campus de Tarongers. Impartix: David Boodhoo. Nombre de 
places: 25 (es reserven 10 places per als que han acudit el passat curs). Primer dia d'inscripció: dimecres 25 de setembre. Inici 
del taller: 16 d'octubre.  
L'AVENTURA DE VIURE (mensual). Tercer dilluns del mes. Horari: 10 a 11:30 hores en la Facultat de Psicologia. Este taller, im-
partit pels psicòlegs Manuel Ramos Gascó (Director de l'Institut de Teràpia Gestalt) i per Sergio Pérez (especialista en Comunica-
ció i Teràpia Breu Estratègica), està organitzat per la vocalía de solidaritat de l'associació i constarà dels següents temes: sentit de 
l'humor en la vida quotidiana; acariciar la soledat des de l'experiència; conviure amb la culpa; la imperfecció com a recurs; parlant 
no sempre s'entén la gent; com fer front a la vida canviant de perfil; per a canviar no canvies; véncer la batalla contra la por: estra-
tègies per a superar-ho. Nombre de places: 40. Primer dia d'inscripció: dimecres 25 de setembre.  Inici: dilluns 21 d'octubre.  
LA PSICOLOGIA EN EL SEGLE XXI: Temes emergents (mensual). Segon dilluns del mes. Horari: 10 a 12 hores en la Facultat de 
Psicologia. El taller, organitzat per la vocalía de solidaritat de l'associació, serà impartit per Ángel Latorre Latorre, catedràtic d'es-
cola universitària del departament de Psicologia evolutiva i de l'educació. Nombre de places: 40. Primer dia d'inscripció: dime-
cres 25 de setembre. Inici: dilluns 14 d'octubre.  
LA TERTÚLIA (mensual).  Continuarem en este curs amb les nostres reunions mensuals, per a dialogar i/o debatre sobre els te-
mes 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 partici-
pants, amb intervencions restringides al tema exposat, amb arguments i opinions clares i respectuoses. La Tertúlia, coordinada 
per Rosa Pérez, generalment es reunirà els segons dimarts de mes de 18 a 20 hores en l'aula de la Facultat de Psicologia 
(Avinguda Blasco Ibáñez, 21) que s'indicarà als inscrits. 
 La primera reunió serà (de forma excepcional) el 15 d'octubre. Primer dia d'inscripció: dimecres 25 de setembre. Nombre de 
places: 30 (15 per a les noves inscripcions, 15 per als d'anys anteriors). 
LLEGINT EL CINE: (deu sessions al llarg del curs en les dates que s'anirà indicant). Divendres de 10:30 a 13:30. Lloc: Saló de 
Graus de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. Impartix: Adolfo Bellido López. Si un text literari s'analitza, també ocorre 
amb el cine: com a text ha de ser objecte de lectura. En este curs s'estudiarà l'obra d'un dels grans mestres del cine, Jena Renoir 
Renoir. Nombre de places: 55 (30 reservades per a assistents del curs passat). Primer dia d'inscripció: dimecres 18 de setem-
bre. Primera sessió: divendres  4 d'octubre.   
MITOLOGIA (setmanal): dilluns de 9:30  a 10:30. Lloc: Facultat de Fisioteràpia (C/ Gascó Oliag, 5). Impartix: Miguel Ángel Mo-
reno. Com en anys anteriors, oferim un taller de Mitologia per als que desitgen acostar-se a la Religió antiga, als condicionaments 
socials, literaris i artístics de les seues llegendes. Este curs el taller se centrarà en el món dels herois, la qual cosa podia conside-
rar-se la segona divisió de la Mitologia grega: els fills de déus, sobretot Hèrcules, Perseo…y també seguirem a personatges hu-
mans com a Ulisses. Dedicarem temps a la guerra de Troia, així com a les aventures dels argonautes i en general a les gestes 
dels creadors de la llegenda mitològica. Nombre de places: 30. Primer dia d'inscripció: dimecres: 18 de setembre. Inici de l'ac-
tivitat: dilluns 7 d'octubre. 



NIHILISME II (primer quadrimestre). Dilluns de 17 a 19 hores. Lloc: Facultat de Fisioteràpia (C/ Gascó Oliag, 5. Impartix: 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. Este taller serà realitzat a manera de continuació del portat a terme el curs passat i anirà de Dos-
toievski a Camus. Nombre de places: 30.  Primer dia d'inscripció: dimecres 18 de setembre. Inici de l'activitat: dilluns 7 d'octubre. El 
taller de Nihilisme I (de Puskin a Dostoievski) es tornarà a portar a terme en el segon quadrimestre.  
RELAXACIÓ I MOVIMENT (setmanal). Dilluns 10 a 11. Lloc: Jardins dels Vivers (entrada per carrer Jaca) al costat de l'escultura d'Alfa-
ro, al final del passeig dels ciprers. Impartix: 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. Nombre de places: 55. Primer dia d'ins-
cripció: dimecres 11 de setembre. Començament de l'activitat: dilluns 23 de setembre. Han de realitzar la inscripció, inclús els que el 
curs passat ja anaven al taller.  
SMARTPHONES. En este taller es tracta de conéixer, i traure la màxima utilització del telèfon, així com de fer possible la gestió de 
memòria. Cada grup estarà format entre 5 i 7 associats de duració quadrimestral. Primer dia d'inscripció: dimecres 11 de setembre. La 
inscripció podrà fer-se per als dimarts de 10 a 12 en la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, aula 200 (començament el 24 
de setembre), per als dimecres de 10 a 12 en l'aula Doctorat de la Facultat d´Infermeria (inici el 25 de setembre) o per als dilluns de 
10 a 12 en l'aula 3A3 de la Facultat de Ciències Socials (1ª sessió el dilluns 23 de setembre). Impartix el taller: Guillermo Escalona. 
SOCARRAT (8 setmanes). Dimarts d'11:30 a 13:30 en la Facultat de Ciències Socials (Campus de Tarongers). Una tècnica senzilla i 
interessant, amena i creativa. Impartix: Antonio Latorre. El primer dia del taller s'indicarà  el material que es necessita i que correrà a 
càrrec dels participants. Nombre de places: 10. Primer dia d'inscripció: dimecres 25 de setembre. Inici del taller: 22 d'octubre. 

ALTRES TALLERS I/O ACTIVITATS PREVISTOS PER AL PRESENT CURS 

La inscripció per als següents tallers apareixerà en successius butlletins: Club de lectura (un dimarts al mes) i  Lectura Poètica també 
un dimarts al mes. Estos dos de novembre a maig impartits per Gloria Benito; Escriptura de microrrelatos: l'atreviment estructural 
del microrrelato (5 sessions). Dimecres. Començament últim dimecres d'octubre per Paco Tejedo; Escriptura creativa (dimecres; de 
desembre a maig) per María Luisa Lacuesta Contreras; Escriptors valencians contemporanis (un dimarts al mes començant al nove-
mbre) per Gloria De Frutos; Papiroflèxia (4 sessions. Novembre) per Jesús Soldevila. En el segon quadrimestre s'impartiran els se-
güents tallers: Art Floral per Francisco Calabuig; Collage per Emilia Marques Bruguera; El món del vi per Manuel López; Psicopatolo-
gia i cine per Antonio Rei; Taller coral per Magda Tatay; Poesia: lectura i escriptura per Tomás Moreno. Nihilisme I (de Puskin a 
Dostoievski) a partir de gener per Javier Llop. 
S'estan realitzant les corresponents gestions per a posar en marxa els següents tallers: Pintura i arts plàstiques; Danses del món; 
Anglés per a viatgers; Literatura francesa. Durant l'actual curs seguiran funcionant els grups d'audiovisuals i de ràdio.  

PASSEIG PER LA CIUTAT (només associats). 
EL MODERNISME. Dimecres 25 de setembre. Ens citarem amb la nostra guia Esther Vaja a les 9:45 en l'esplanada de l'Estació del 
Nord des d'on es portarà a terme un passeig per l'arquitectura pública del principi del XIX, la qual cosa es correspondria amb l'eixample 
burgés, acabant en el Mercat de Colom. Nombre de places: 45. Primer dia d'inscripció personalment o per telèfon: dimecres 11  de 
setembre. Preu: 3 euros, que es pagaran a la guia al començament del passeig.  
Altres passejos previstos per a este curs: 9 de novembre: La Malva-rosa; 29 de gener: Gremis, mercaders i comerciants; 8 de febrer: 
Ruta Benlliure; 4 d'abril: València. Capital de la República. 

SENDERISME INICIAL I AVANÇAT (Associats i no associats). 
Per a fer senderisme cal portar roba i calçat adequat i, sobretot per a l'avançat, es recomanen bastons de tresc. En el senderisme inicial 
es dina en un restaurant, però, llevat que s'indique el contrari, en l'avançat es dina durant la ruta. Les transferències per a estos dos sen-
derismes es portaran a terme en el compte de BANKIA GHI PROGEST CONSULTORÍA I SERVICIS SL ES 68 2038 9612 1660 0024 9885. 
SENDERISME INICIAL Dissabte 21 de setembre. BARRANC DE L'ENCANTADA (Plans). Eixida a les 8 (estar a les 7:45 en el punt de 
partida) de la Facultat de Geografia i Història. Recorregut lineal amb inici al costat del pont del Barranco del dit nom prop de Catama-
rruch. Passarem per la cascada, pel Molí de L´Encantada i arribada a Plans amb vista al castell i aqüeducte. Longitud: 8 quilòmetres. 
Desnivell: 150 metres. Dificultat: mitjana. Nombre de places: 35 Preu associats: 35 euros. No associats: 40. Primer dia d'inscripció 
pels mètodes habituals (personalment o per telèfon): dimecres 11 de setembre per als associats, dijous 12 per als no associats. El preu 
inclou: bus, guia, menjar i assegurances. Concepte de la transferència: L'ENCANTADA. 
Altres senderismes inicials previstos per al present curs: 26 d'octubre: l'Alcúdia de Veo; 16 de novembre: Castillo de Xivert; 14 desem-
bre: Parc del Túria; 11 de gener: Castillo de Cocentaina; 22 de febrer: Via Verda Benicasim-Oropesa; 28 de març: Caves d’Agres; 25 
d'abril: L'Afona (Ayora). 
 SENDERISME AVANÇAT.  Previsió de senderismes avançats per al present curs. 26 d'octubre: Sendes de Rótova; 30 de novembre: 
Camí Roca Penyalcalva; 17, 18 i 19 de gener: Pels camins de Morella. Amb estada el cap de setmana en Morella. Sendes per les locali-
tats on tenen lloc les festes de Sant Antón; 22 de  febrer: Embassament de Benagéber i Canó del Túria; 28 de març: Andilla-Sacanyet; 
25 d'abril: PENYA Foradada; 16 de maig: Salt de la Nóvia, Barranco de les Salinas, senda circular a Cirat (Castelló). 

ACTIVITATS DE CINE 

Cicle anual organitzat pel nostre grup d'associades: Es desenrotllarà, igual que en anys anteriors, un divendres al mes, d'octubre a 
abril, a les cinc de la vesprada en el COL·LEGI MAJOR RECTOR PESSET. El cicle d'enguany portarà per títol DONES SINGULARS. 
S'iniciarà a mitjan octubre.  
Cine i art: en col·laboració amb el Museu de Belles Arts. Quatre sessions (una per mes) començant al novembre. La data per a inscriu-
re's apareixerà en el pròxim butlletí. 
CINE CLUB. MOLT IMPORTANT: el cineclub (amb 11 sessions al llarg del curs) canvia de dia i de lloc. En este curs es portarà a terme 
els dimarts a les 17:30 hores en el saló d'actes del Col·legi Major Rector Peset. Este curs es dedicarà el cicle a l'estudi de l'obra de 
l'important escriptor, dramaturg i realitzador nord-americà, guanyador de diversos Oscar, ELIA KAZAN, analitzant diversos dels seus 
films més importants. La primera sessió serà el dimarts 24 de setembre a les 17:30 amb la projecció de El justiciero (1947) amb Dana 
Andrews, Llig J. Cobb i Jane Wyatt. Entrada lliure fins a completar aforament. 
Cine intergeneracional: S'estan realitzant les corresponents gestions per a continuar amb el cicle de cine intergeneracional que des de 
fa dotze cursos vam portar a terme amb diverses entitats i associacions.  S'informarà en posteriors butlletins. 



VIATGES (Associats i no associats) 
La inscripció de tots els viatges serà personalment o per telèfon, realitzant-se la transferència una vegada realitzada la inscripció en el compte 
de BANKIA GHI PROGEST CONSULTORÍA I SERVICIS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 
VIATGE A ORIHUELA. Dissabte 28 de setembre. Eixida a les 7:30 (estar a les 7:15 en el punt de partida) de la Facultat de Geografia i 

Història. Visita a un dels llocs de la nostra comunitat amb un gran patrimoni artístic i cultural. Entre els llocs que es visitaran no pot faltar la 
casa museu del poeta Miguel Hernández, oriünd d'Orihuela. Al matí es recorrerà el centre històric (església Parroquial de Santiago, Palau 
Marqués d'Arneva -Ajuntament-, església parroquial de les santes Justa i Rufina), visitant la catedral del Salvador i Santa Maria, el Col·legi 
Diocesà Santo Domingo i la casa museu de Miguel Hernández. El dinar tindrà lloc en l'Hotel Palau de Tudemir. Preu associat: 50 euros. No 
associat: 60 euros. Nombre de places: 45. Primer dia d'inscripció: dimecres 11 de setembre per als associats. Per als no associats el di-
jous 12 de setembre. El preu inclou: bus, guia, entrades als llocs indicats, menjar, assegurances de cancel·lació i de viatge. Concepte de 
transferència: ORIHUELA. 
VIATGE CULTURAL A MADRID (Del 15 al 19 d'octubre). En AVE. Dia 15: Eixida al matí de l'estació Joaquín Sorolla amb direcció a Madrid. 
Arreplegada en l'estació d'Atocha i trasllat a l'Hotel II CASTILLA*** on tindrem allotjament i desdejuni quatre dies, situat en ple centre, darrere 
del carrer Preciados. Dinar en l'hotel. A la vesprada visitarem l'església de Sant Antoni de la Florida per a admirar els frescos de Goya. Des-
prés ens acostarem al temple de Debod des d'on es contemplen els millors capvespres de Madrid. Sopar lliure. Dia 16: Després del desdejuni 
visita al Museu del Prado amb audioguía. Dinar i sopar lliure Dia 17: Ens desdejunarem i tindrem una visita guiada pel Madrid dels Àustria. 
Després, amb audioguía, coneixerem el Teatre Reial. Dinar lliure. A la vesprada, els que ho desitgen, visita al Monestir Reial de l'Encarnació. 
Sopar lliure. Dia 18: A continuació del desdejuni ens traslladarem a L'Escorial per a visitar el Monestir. Dinar inclòs. A la tornada visitarem una 
de les més grandioses i importants esglésies de Madrid, Sant Francesc el Gran. Sopar lliure. Dia 19: desdejuni i visita en primer lloc al Mones-
tir de les Descalces Reials. A continuació, ens dirigirem a Sant Antoni dels Alemanys, considerada la Capilla Sixtina Madrilenya pels frescos 
que conté. Els que ho desitgen podran a primera hora de la vesprada visitar el Museu Arqueològic. El dinar és lliure. Sobre les 18:00 arreple-
gada en l'hotel per a anar a l'estació d'on s'eixirà cap a València a les 19:40. Nombre de places: 45. Preu associat en habitació doble per 
persona: 565 euros. No associats en habitació doble per persona: 590 euros. Habitació individual (només per a associats): suplement indivi-
dual de 176 euros (741 euros). Inscrpció: 11 setembre. El preu inclou: bitllets de l'AVE, bus, entrades en els llocs indicats, guia local a Ma-
drid, 2 dinars, guia acompanyant, assegurança de cancel·lació i de viatges. Concepte de la transferència: Madrid. 
VIATGE CAP D'ANY A LA PLUGIA (Itàlia). Del 29 de desembre al 3 de gener. En esta regió italiana es troben des de grandioses ciutats ba-
rroques com Lecce, considerada la Florència barroca, fins a altres amb coves i esglésies rupestres fins al punt de conéixer-se com la Capado-
cia italiana (Matera, Alberobello…). El viatge es farà en vol directe des de València a Bari i viceversa. Diumenge 29: Eixida des de Manises 
amb destí Bari. A l'arribar ens dirigirem al Castel del Muntanya en Andria, un dels millors, i majors, castells italians. A Bari allotjament i desde-
juni les cinc nits en l'HOTEL ORIENTE****. Sopar inclòs. Dilluns 30: Visita guiada a Bari amb entrada en la catedral i en la basílica de Sant 
Nicolau. Dinar i sopar lliure. Dimarts 31: Ens traslladarem a la ciutat de Matera (visita guiada) amb entrada en la cripta del pecat original i en 
les esglésies de Santa Madonna i Sant Giovanni. Dinar inclòs. A Bari sopar de cap d'any. Dimecres 1: Visita guiada a Alberobello, Ostuni i 
Trulli amb entrada en el trull sobirà i en l'església de Sant Cosme i Sant Damià. Dinar inclòs. Sopar lliure. Dijous 2: Visitarem (guiada) Lecce, 
la ciutat que ha sigut considerada per la seua grandesa com la Florència barroca, amb la seua catedral, l'antic seminari, Sant Mateu, Santa 
Clara i Santa Croce. Dinar inclòs. Sopar lliure. Divendres 3: Tornada a València des de l'aeroport de Bari. Associat preu en habitació doble 
per persona: 1.398 euros. No associat: 1.425. Suplement habitació individual (només associat): 395 euros (1.793 euros). Habitació triple per 
persona (només associats): 1.378. El nombre d'habitacions individuals i triples oferides són molt poques. Nombre de places: 35 (per a més 
places l'agència haurà de consultar amb la companyia aèria per a saber la possibilitat del vol, així com si ha variat el preu del bitllet. El preu 
inclou: avió, assegurança de cancel·lació i viatge, guies locals, entrades en els llocs indicats, 3 dinars i 2 sopars (un el de cap d'any). Per a 
este viatge, igual que per al del Marroc, es va preguntar als associats durant el curs passat, el seu interés a fer este viatge. Els que han con-
testat tindran prioritat a l'hora de la inscripció definitiva, però sempre atenent al nombre de places que, en principi, es pot oferir, ja que el nom-
bre dels interessats era superior al de places existents. Per a este grup el primer dia d'inscripció pels mètodes habituals (personal o tele-
fònicament) serà el dimarts 10 de setembre, per a la resta dels associats el dimecres 11 de setembre i per als no associats el dijous 12 de 
setembre. Una vegada confirmada la inscripció es procedirà a realitzar el pagament, que podrà fer-se fraccionat de la següent forma: a l'ins-
criure's 400 euros, en el mes d'octubre 500 € i al desembre la resta segons cada cas. 
IMPORTANT SOBRE ASSEGURANÇA DE VIATGES: Aquelles persones, que s'inscriguen en el viatge i ho desitgen, podran contractar un 
assegurança a tot risc que cobrix l'anul·lació del viatge sense tindre que presentar cap certificat/document fins a 24 hores abans de l'eixida del 
viatge per l'import total del mateix menys un deu per cent corresponent a la franquícia. L'import d'esta assegurança és de 35 euros que hau-
ran de pagar-se immediatament a la inscripció. En el preu total del viatge s'inclou tant l'assegurança de viatge com el de cancel·lació, pel qual 
en el cas de qualsevol problema que sorgisca pot cancel·lar el viatge havent de presentar tots els documents i certificats precisos per a confir-
mar el problema produït i poder reintegrar l'import pagat. Concepte de la transferència: BARI. 
ALTRES VIATGES PREVISTOS PER AL PRESENT CURS. Novembre (19 al 21): La Rioja; Gener (25-26): Jumilla i Yecla. Visites culturals 
a ambdós ciutats i als seus importants cellers amb dinar especial degustació, menú Enoturista en el Celler Barahona de Yecla. Febrer 15: 
Jornades gastronòmiques de la trufa a Terol o Sarrión. Març 12 al 21: El Marroc: de Fes a Marrakech (ciutats imperials, casbas, palmerales, 
fortaleses, desert…). Abril (data a determinar): castells de la Comunitat Valenciana. Els viatges de maig i/o juny estan sent objecte d'estu-
di, ja que els previstos en un principi presenten una sèrie de dificultats. S'indicaran en posteriors butlletins.    

TEATRES 

Les inscripcions per als teatres poden fer-se, llevat que s'indique el contrari, personalment, telèfon o correu electrònic. 
 

TEATRE OLYMPIA 

Dijous 26 de setembre 20:30 hores. Escenas de la vida conyugal. La tornada als escenaris del gran actor argentí Ricardo Darín amb l'adapta-
ció d'una obra d'Ingmar Bergman. Al Costat de Darín l'actriu Andrea Pietra. La dirección corre a càrrec de Norma Aleandro. Preu. 36 euros 
(corresponen a la primera fila del primer pis). Nombre d'entrades: 25. A causa del reduït nombre d'entrades que poden oferir-nos la inscripció 
en este cas només podrà realitzar-se personalment o per telèfon. Inscripcions (i transferències) fins a esgotar les entrades de l'11 al 16 de se-
tembre. Concepte de la transferència: Darín. 
Dimecres 2 d'octubre. 20 hores. Viejo amigo Cicerón. Obra d'Ernesto Cavaller amb dirección d'un dels millors directors d'escena Mario Gas i 
interpretada, en el paper principal, per un dels nostres grans actors, José María Pou. L'obra va ser estrenada este mateix any en el  festival inter-
nacional de teatre de Mèrida. Preu: 18 euros (butaca). Primer dia d'inscripció: dimecres 11 setembre. Concepte de la transferència: Cicerón. 
TEATRE TALIA  
Diumenge 6 d'octubre. 18:30 hores. La reina del baile de cou 1995. Una comèdia, que suposa un fresc sobre la vida dels pobles de la nostra 
província. L'obra és també una comèdia musical amb cançons que emmarquen els anys 90 i, en especial, es referixen de forma més específica a 
València i les localitats pròximes. Preu: 13 euros (butaca). Primer dia d'inscripció: dimecres 11 setembre. Concepte de la transferència: 1995. 


