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Decembre 2020 

NORMES PER QUÈ REGIRÀ EL CURS 2020-2021 

Estan publicades en el butlle� d'octubre del 2020.  

TANCAMENT DE L'OFICINA PER FESTES DE NADAL   

 L'oficina de l'Associació Amics de la Nau Gran romandrà tancada des del 24 de desembre de 

2020 fins al 6 de gener de 2021 tots dos inclusivament. BONES FESTES!  

NOTA SOBRE EL COST D'ALGUNA ACTIVITAT 

“Les ac�vitats que suposen un cost, el assistents ho ges�onaran directament amb la persona responsable de 

l'ac�vitat”. 

INSCRIPCIONS PER A TALLERS I ACTIVITATS 

QUI POT ANAR ALS TALLERS? Només podran realitzar tallers o ac�vitats, aquells associats als que li'ls confirme la plaça per mitjà 

d'un  correu electrònic des de l'Associació. 

COM INSCRIURE'M? Cal enviar un correu electrònic per cada acCvitat o taller a què se vullga inscriure. Indicant: 

 en l'ASSUMPTE el nom del dit taller o ac�vitat i en el MISSATGE, el nom o noms dels associats-se inscriuen. Cada soci podrà inscriure's 

a si mateix i a un altre soci, però un correu per a cada ac�vitat o taller 

A QUIN CORREU L'ENVIE? Les inscripcions als tallers i acCvitats proposats en este butlle� es realitzaran exclusivament per correu elec-

trònic a:inscripciones@amigosnaugran.org  Tot correu que arribe a una altra adreça de correu, no es �ndrà en compte. 

QUAN PUC ENVIAR EL CORREU?  A par�r de les 09:00 hores del primer dia d'inscripció. Tot correu que arribe abans d'eixa hora no 

es �ndrà en compte. 

QUAN ESTIC INSCRIT? Quan rebes la confirmació des de la oficina de l'Associació en el teu correu electrònic. 

QUAN I ON PAGAR LES ACTIVITATS QUE REQUERIXEN PAGAMENT?   Es tenen tres dies hàbils per al pagament per transferència, a 

par�r de la confirmació de la inscripció, al compte que s'indica en l'ac�vitat que requerix pagament. Cal indicar el concepte i el nom de 

la persona associada. 

TALLERS AMB NOVA OFERTA 

TALLERS 2020-2021 (Només associats) 
Les persones inscrites en un taller ho són només durant el període que s'indica per a eixe curs. Qualsevol repe�ció que es desitge ha 
de sol·licitar-se cada any. Les persones responsables del taller rebran del despatx de l'Associació el llistat dels inscrits i el responsable 
del taller informarà als inscrits de la modalitat online elegida i la forma d'accés o, en el seu cas, del lloc de realització 

TALLERS QUE DISPOSEN DE PLAÇA 

TALLER DE DECLAMACIÓ Per a inscriures envieu un correu electrònic  a: inscripciones@amigosnaugran.org 

 

Dies i hores Modalitat Places 1er dia inscripciò Inici taller 

Dimarts 9:30 a 11 Online disponibles Dimecres 14 octubre 17 novembre fins al 25 maig 

ImparCx: Miguel García Casas. Taller pràc�c en el que s'explora la dimensió acús�ca de la poesia. Par�nt bàsicament de 
WhatsApp el professor proposarà els materials de treball que l'alumne treballarà i penjara sent corregit posteriorment. S'explo-
rarà la disponibilitat de l'alumnat per a u�litzar Zoom o Meet per a reunions online. La dinàmica del taller és incorporar nous poe-
mes per a treballar-los. Enguany estem treballant diversos poetes valencians i aqueix és el programa del curs 2020–2021. 

TALLER SMARTPHONES Para inscribirse enviad un correo electrónico a: inscripciones@amigosnaugran.org 

 

GRUPS Dies Hora Places 1er dia inscripció 
A Dimarts 12, 19 y 26 gener 10:30 a 11:30 10 2 de decembre 

B Dijous 14, 21 y 28 gener 16:30 a 17:30 10 

ImparCx: Guillermo Escalona. Taller que es realitzarà u�litzant, en el seu cas, “google meet” 

TEMA: Coneguem el nostre Telèfon intel·ligent  



ACTIVITATS QUE DISPOSEN DE PLACES 

TALLER DE GUITARRA. Per a inscriures envieu un correu electrònic  a: inscripciones@amigosnaugran.org 

GRUP DE MÙSICA. Per a inscriures envieu un correu electrònic  a: inscripciones@amigosnaugran.org

 

PASSEIG CULTURAL PER LA CIUTAT DE VALÈNCIA(EN VALENCIÀ. NOMÉS SOCIS) 

DIRIGIT PER EMILI GASCÓ SOCI DE L'ASSOCIACIÓ I PER TANT AQUESTA ACTIVITAT ÉS GRATUÏTA  

LA VALÈNCIA MÀGICA, MIRACULOSA I OBSCENA. Para inscribirse enviad un correo electrónico a par�r de las 9 horas  del día 

de inscripción a: inscripciones@amigosnaugran.org 

 

NOTA: Aquesta ac�vitat queda supeditada a les restriccions d'aforament i mobilitat que es�guen ac�ves en aqueix moment, arri-
bant a poder modificar-se, suspendre's o cancel·lar-se per aquest mo�u.  

Dies i hores Modalitat Places 1er dia inscripciò Inici taller 

Dimecres de 17-19h online disponibles oberta 14 octubre 

Impar�x: Professor: Enrique Benítez Ramón. Una lúdica forma d'integrar-se en el món de la música. Els assistents han de �ndre 
guitarra.  

Dies i hores Modalitat Places 1er dia inscripciò Inici taller 

Viernes de 11 a 13h Aire lliure. Indicarem el lloc al inscriure's disponibles oberta 16 octubre 

Impar�x: Juan Vicente Ruiz.  Es pretén disfrutar de la música interpretant obres adaptades al ritme i gust dels components del grup. 
Si tens afició a tocar algun instrument musical tens cabuda en este grup. 

Dies i hores Lloc Places Dia d’inscripció 

Dimarts 15 de 

desembre a les 10:00 

Portes de Serrans. La visita començarà a les 10 del maM (estar 15 

minuts abans) i acabarà cap a les 13:30h. Farem una paradeta per 

a fer-nos un cafenet. 

20 Dimecres 2 desembre a 

par�r de las 9h. 

L’objec�u de la visita és fer-vos entrar en el cor d’una ciutat sorprenent i integrar-vos dins l’ambient medieval de la València dels 

segles XIII, XIV i XV. Una València plena de sensualitat que us abraçarà des de diverses òp�ques, la literària, l’eclesiàs�ca, l’erò�ca i 

la miraculosa. La ruta passa per tres eixos emparellats, que són: Ausiàs March i de retruc referències a Joanot Martorell. Els dos 

Borges: Calixt III i Alexandre VI. Els dos sants: Sant Vicent Ferrer i Sant Vicent MarCr 

CORAL AMICS NAU GRAN (semanal). ImparCx: Agus� Alamán Picazo. En esta ac�vitat 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, sen�r-se membre d'un 

grup que va a fer fruc�fer el seu aprenentatge en els concerts que vagen sorgint.Els assistents del curs passat que vull-

guen con�nuar, han d'inscriure's igualment. 

CONFERÈNCIA 

Títol: La felicitat Mite o realitat? Com podem acon-
seguir-la? ImparCda per Ángel Latorre, Catedrà�c de 
Psicologia Evolu�va i de l'Educació de la Universitat 
de València. Dia: dimecres 16 de desembre  Hora: de 
10:30 h a 12:00 h 
Modalitat: on line, s'informarà als inscrits de la pla-
taforma per on s'impar�rà NÚM. places: obert Data 
d'inscripció: 11 de novembre a par�r de les 9 h per 
mitjà de correu electrònic a :  
inscripciones@amigosnaugran.org 

Esdeveniment organitzat pel grup de Solidaritat. 

SOLIDARITAT 
El grup SOLIDARITAT, de moment anul·la els possibles acompanyaments 
per mo�us de prevenció del coronavirus. No obstant van a con�nuar les 
"Quedades dels dissabtes", con�nuant les mateixes coordinadores que el 
curs passat: Empar i Marí Ángeles. 
“KEDADAS”: per al present curs i excepte noves mesures, a causa del co-
ronavirus, es mantenen les reunions el segon i quart dissabte de cada 
mes. Mentres seguisca el bon temps ens reunirem a les 7 de la vesprada, 
en la "Cafeteria Lateral" en la plaça del Patriarca. Quan ja no es puga estar 
a l'aire lliure les reunions seran en la cafeteria del Cine Rialto. 
Informació del grup: WhatsApp 606306670. Pera inscriure's envieu un 
correu electrònic a: inscripciones@amigosnaugran.org  



VISITES TEMÀTIQUES MUSEU DE BELLES ARTS DE VALÈNCIA  

(En valencià. Només socis) 

AQUESTA ACTIVITAT ÉS GRATUÏTA  

EL PESADOR D'ÀNIMES I ELS JUÍS FINALS: UNA VISIÓ DEL MÉS ENLLÀ 

Quan el cristianisme adopta  de la cultura egípcia els Juís d'Osiris,  la representació del Pesador d'Ànimes, 
Sant Miquel, adquireix la categoria d'obra d'art. No trobareu en la pintura de cap època un arcàngel més 
templat i significatiu que aquest. El Museu ens el mostra amb tota la seua bellesa conjugat amb Crist en 
Majestat al moment de la resurrecció de la carn. Moment decisiu plasmat a l'Apocalipsi.  

Dies i hores Lloc Places Dia d’inscripció 

Divendres 18 desembre 10:30 En el hall del Museu 10 minuts abans 6 Dimecres 2 decembre a par�r de les 9h. 

Dies i hores Lloc Places Día d’inscripció 

Divendres 18 desembre 11:30 En el hall del Museu 10 minuts avans 6 Dimecres 2 decembre a par�r de les 9h. 

Per a inscriure's envieu un correu electrònic a par�r de les 9 hores  del dia d'inscripció a: inscripciones@amigosnaugran.org  especi-
ficant  el grup de les 10.30 o el de les 11.30.NOTA: Aquesta ac�vitat queda supeditada a les restriccions d'aforament i mobilitat que 
es�guen ac�ves en aqueix moment, arribant a poder modificar-se, suspendre's o cancel·lar-se per aquest mo�u.  

EL SANT GRIAL I LA MÍSTICA DE JOAN DE JOANES: UNA HISTÒRIA FASCINANT   

El misteri del Sant Grial i la seua recerca ha estat motiu de tot tipus de creacions: musicals, literàries, fíl-
miques i, per suposat, les pictòriques i iconogràfiques. Al Museu tenim un dels principals conreadors, la 
figura potent, mística i preciosista de Joan de Joanes que ens desvetllarà algun del seus secrets. 

Dies i hores Lloc Plazas Día de inscripción 

Dimecres 13 gener 10:30 En el hall del Museu 10 minuts avans 6 Dimecres 2 decembre a par�r de les 9h. 

Dies i hores Lloc Plazas Día de inscripción 

Dimecres 13 gener 11:30 En el hall del Museu 10 minuts avans 6 Dimecres 2 decembre a par�r de les 9h. 

Per a inscriure's envieu un correu electrònic a par�r de les 9 hores  del dia d'inscripció a: inscripcio-
nes@amigosnaugran.org  especificant  el grup de les 10.30 o el de les 11.30.NOTA: Aquesta ac�vitat queda 
supeditada a les restriccions d'aforament i mobilitat que es�guen ac�ves en aqueix moment, arribant a poder 
modificar-se, suspendre's o cancel·lar-se per aquest mo�u.  

VISITES TEMÀTIQUES MUSEU DE BELLES ARTS DE VALÈNCIA (En castellà. Només socis) 

AQUESTA ACTIVITAT ÉS GRATUÏTA  

VISITA A l'EXPOSICIÓ PERMANENT DEL MUSEU DE BELLES ARTS 

La temàtica de la visita és un recorregut per la col·lecció permanent amb una selecció d'obres de cada perí-
ode i, en el seu cas, un recorregut general a les exposicions temporals. 

Dies i hores Lloc Places Dia d’inscripció 

Dijous 3 decembre 11 h. En el hall del Museu 10 minuts abans 6 Dimecres 2 desembre a par�r de les 9 h. 

Dijous 10 desembre 11 h. En el hall del Museu 10 minuts abans 6 Dimecres 2 decembre a par�r de les 9 h. 

Dijous 14 gener 11 h En el hall del Museu 10 minuts abans 6 Dimecres 2 decembre a par�r de les 9 h. 

Per a inscriure's envieu un correu electrònic a par�r de les 9 hores  del dia d'inscripció a: inscripciones@amigosnaugran.org  indicant 

el dia triat. NOTA: Aquesta ac�vitat queda supeditada a les restriccions d'aforament i mobilitat que es�guen ac�ves en aqueix mo-

ment, arribant a poder modificar-se, suspendre's o cancel·lar-se per aquest mo�u.  



   TEATRES 

INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE PAGAMENTS DE TEATRES. 
Davant de les preguntes realitzades en l'oficina de l'associació i, després dels impagos que, per error, han comés alguns soci@s respec-

te a les entrades dels teatres indiquem el següent: 

1. Les inscripcions realitzades a les diferents obres de teatre que s'oferixen, no suposen una reserva, sinó UNA COMPRA D'ENTRA-

DA per a assis�r a la representació el dia indicat. 

2. Des del moment que es produïx eixa inscripció, l'associació procedix a comprar l'entrada, per la qual cosa l'import indicat 

(inferior al de taquilla) és immediatament carregat a l'associació. 

3. L'asociad@ haurà de pagar l'import de l'entrada en tres dies hàbils després d'haver realitzat la inscripció. 

No es podrà anul·lar l'entrada (excepte cas d'una impossibilitat de manifesta consideració) una vegada realitzada la inscripció. 

 Si, transcorreguts els 3 dies hàbils, l'asociad@ no ha fet efec�u el pagament de l'esdeveniment al qual s'ha inscrit, l'associació proce-

dirà a carregar en el compte de l'asociad@ l'import de l'entrada. 

Recordeu que l'Associació, després de la inscripció, procedix a comprar tantes entrades com a persones hi ha inscrites a la represen-

tació. Hi ha persones  que no paguen pensant que així s'entén que no van a eixa representació i l'Associació s'ha vist en la situació 

de �ndre comprades entrades que després s'han rebutjat i ha �ngut un gasto innecessari. 

TEATRE (associats i acompanyants) 

Per a inscriure's envieu un correu electrònic a parCr de les 9 hores  del 1r dia d'inscripció a: 

 inscripciones@amigosnaugran.org  Els associats podran inscriure a la persona, siga associada o no associada, que ho acompanye. 

En el correu d'inscripció caldrà indicar el nom de les persones que s'inscriuen i que s'asseuran juntes, perquè el teatre puga procedir 

al protocol *COVID-19 deixant espai lliure entre grups de persones. 

PAGAMENT D'ENTRADES:  

Les transferències per a les entrades de teatre es faran al compte: AMICS DE LA NAU GRAN Banc Santander número  

ES61 0049 6722 0526 1001 3736, indicant el concepte de la transferència i el nom de la persona associada. 

Dies i hores TEATRE Inscripció Preu Transferència Entrades 

Diumenge 17 gener a les 18 h. PRINCIPAL 2 desembre 12 MARIANA  15 minuts abans en el teatre. 

Mariana Pineda. En 1924, Federico García Lorca escriu aquesta obra teatral la veu principal de la qual, 

la de Mariana Pineda Muñoz, aflora d'una dona que va ser condemnada a mort en el segle XIX per la seua 

sòlida defensa d'idees liberals.  

La representació en els escenaris de Mariana Pineda es va veure condicionada per les traves que va imposar 

la censura de Primo de Rivera. L'estrena va �ndre lloc en 1927, en el Teatre Goya de Barcelona. El paper prin-

cipal el va encarnar Margarita Xirgu i les escenografies van ser dissenyades per Dalí. 

Mariana Pineda cons�tueix una obra de joventut de García Lorca, però en ella estan ja presentes totes les vir-

tuts del poeta i dramaturg granadí. La subordinació de l'univers polí�c a l'emocional humanitza el nus 

dramà�c de la narració i li atorga un sen�t etern i universal: ¿¡Jo soc la Llibertat, perquè l'amor ho va voler !? 

Días y horas TEATRO Inscripción Precio Transferencia Entradas 

Domingo 20 de diciembre a las 19 h. RUSSAFA 2 diciembre 12 NAVE  15 minutos antes en el teatro. 

Y la nave vuelve. (…) amb els pares fundadors del Nou Món a punt de desembarcar en una illa en la qual 

iniciar una nova societat. Però quan arriben a terra, una terrible epidèmia de febre groga els impedeix desem-

barcar i els obliga a confinar-se durant quaranta dies, tancats en el vaixell. (…) Una metàfora de la nostra so-

cietat actual. Una vegada més un reflex de les nostres pròpies misèries, virtuts i incongruències, on tots els 

estaments socials es poden veure iden�ficats (…) 

 



PALAU DELS ARTS 

INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE PAGAMENTS D'ÒPERES I ALTRES ENTRADES AL PALAU DELS ARTS  
Davant de les preguntes realitzades en l'oficina de l'associació i, després dels impagos que, per error, han comés alguns soci@s res-

pecte a les entrades que tenen lloc en el Palau dels Arts, indiquem el següent: 

Entre els asociad@s inscrits per a acudir als espectacles dels Arts, i segons el que indica els butlle�ns, es procedirà al sorteig de les 

entrades que se'ns concedixen. 

Es comunicarà el resultat per email als agraciad@s perquè realitzen el pagament de l'entrada en tres dies hàbils. 

 Si a un soci@ agraciad@ se li comunica i renuncia a l'entrada, en els sortejos corresponents al curs que es tracte, se li considerarà 

com si haguera assisCt als efectes de prioritat de torns.  

Les places vacants, per renúncia dels asociad@s, seran cobertes pels que es troben darrere de l'úl�m agraciad@ en la llista del sor-

teig. 

Una vegada que els asociad@s agraciad@s han confirmat la seua assistència, hauran de pagar la corresponent entrada en tres dies 

hàbils, tenint en compte que no poden renunciar ja a la mateixa. 

PAGAMENT D'ENTRADES: Les transferències per a les entrades al Palau dels Arts  es faran al compte: AMICS DE LA NAU GRAN Banc 

Dies i hores LLOC Inscripció Preu Transferència Entrades 

Diumenge 24 gener a 

les 18 h. 

PALAU DE 

LES ARTS 

2 al 8 decembre i sorteig el 9 a 

les 11 horas 

A par�r de 

85 € 

FALSTAFF  30 minuts abans en el 

Palau de Les Arts. 

Òpera FALSTAFF.  Comèdia lirica en tres actes Llibret de Arrigo Boito basat en The Merry Wives of Windsor i Henry IV de 

William Shakespeare Salieri, Balfe o Adam havien posat música a les aventures de Sir John Falstaff abans que Arrigo Boito presenta-

ra davant Verdi a tan par�cular personatge. Sens dubte, molt apropiada elecció la d'aquest vell oportunista faldiller, ple de saviesa 

abocada en argúcies, per a reavivar l'interés del vell compositor, una mica saturat de Otelos i Macbeths ensangonats. Després de la 

sang i el drama, la ironia i la comèdia. Les alegres comares de Windsor i Enric IV donaran lletra a aquesta tercera incursió de Giu-

seppe Verdi en l'obra shakespeariana, una comèdia crepuscular que il·lumina amb nova vida el mètode composi�u verdiano, nu en 

aparença de les seues formes més melòdiques, vivificat per una par�cular saviesa harmònica i una sorprenent soltesa formal, coses 

totes que fan que el propi compositor autoqües�one la seua carrera i la seua estè�ca prèvies. Tot en el món és burla, després de 

tanta tragèdia. La vida és així quan arriba a la seua fi. 

DATA ACTIVITAT OBSERVACIONS 

2 Dimecres Inscripcions A par�r de les 9 horas 

3 Dijous Visita Museu Belles Arts 11 hores 

6 Diumenge Teatre Principal: La Gaviota 18 hores 

10 Dijous Visita Museu Belles Arts 11 hores 

15 Dimarts Passeig per la ciutat en valencià: La València màgica, miraculosa i obscena  10 hores. En valencià 

16 Dimecres Conferència "La felicitat ¿mito o realitat?¿cóm podem conseguir-la?   10:30 hores 

19  Dissabte Palau de les Arts: concert de "Gustavo Gimeno"  19 hores 

17 Dijous Paseig cultural per la ciutat : "Ruta Benlliure" . En castellà 10:00 en Plaza Cánovas. 

18 Divendres Museu Belles Arts: " El pesador d´ànimes i els juís finals: una visió  del mès enllà" 10:30h 10:30.  En valencià 

23  Dimecres Ul�m dia d’atenció en el despatx Es reobri el  7 de gener 2021 

20  Domingo   Teatro Russafa: Y lanave vuelve 19 hores 

RECORDA:  

A més dels tallers i ac�vitats de grups,  

AQUESTES SÓN LES ACTIVITATS DE DESEMBRE  

LOTERIA DE NADAL. Aquest és el número que juga l'Associació.  

A la venda en l'administració 35 (Plaza de la Reina, 16), Sort ! 


