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Número 68 

Gener 2021 

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 acBvitat 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 acBvitats 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 QUE DISPOSEN DE PLACES (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. 

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

Dies i hores Modalitat Places inscripciò Inici taller 

Dimarts 9:30 a 11 Online Disponibles Oberta Es reinicia fins al 25 maig 

ImparBx: 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'explorarà 
la disponibilitat de l'alumnat per a u�litzar Zoom o Meet per a reunions online. La dinàmica del taller és incorporar nous poemes per 
a treballar-los. Enguany estem treballant diversos poetes valencians i aqueix és el programa del curs 2020–2021. 

TALLER DE PINTURA I TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES Per a inscriures enviad un email a: inscripciones@amigosnaugran.org 

Dies i hores Modalitat Places inscripciò 
Els dijous de 17 a 19 hores Online y WhatsApp Disponibles Oberta 

Impar�x: Carlos Pérez-Bermudez Anglés Classe teòrica i correccions.  Consultes par�culars: a diari via Wasap o email. Les eixides 

tant a pintar o dibuixar com per a visites podrien ser quinzenals o mensuals, segons l'oferta cultural. Les classes seran no presen-

cials, seran per e.mail o wasap , també estem preparant eixides : 

1. A Pintar o Dibuixar en Jardins, Places o Carrers, o fer fotos per a pintar a casa.  

2. Fer visites, en xicotets grups,  a Museus, Centres Culturals (en Bancaixa Sorolla, Antonio López...) i Exposicions. 



CAMINANT ENS TROBEM MILLOR  Per a inscriures envieu un correu electrònic  a: inscripciones@amigosnaugran.org 

 

Dies i hores Lloc de trobada Places inscripciò Inici taller 

Dimarts I dijous de 9:30 a 11 Veure rutes en el text 14 Oberta 12 gener al 27 de maig 

Impar�x: Concha Gisbert Jordá i Mª Teresa Yeves Bou.El taller possibilitarà fer exercici regularment i reprendre contactes entre els 

socis, sempre mantenint les normes indicades per les autoritats sanitàries, nombre, distància social i màscares. Consis�x a fer 

caminades col·lec�ves per i�neraris seleccionats prèviament. Els recorreguts seran d'aproximadament 5 km i una duració, també 

aproximada d'hora i mitja. L'anada i tornada es realitza pel mateix lloc. A par�r de 10 s'organitzarien dos grups que par�rien per 

separat, amb un espai de temps entre estos dos.  

Rutes proposades Ruta 1. Av. Tarongers a Malva-rosa. Lloc de Trobada. Local de l'Associació. Ruta 2. Llit del riu. Lloc de Trobada 

Palau de la Música. Ruta 3. Ronda Nord. Lloc de Trobada en Edifici de DG de Salut Pública Les rutes es faran consecu�vament 2 

setmanes, quatre dies, per a possibilitar el coneixement i fer més distreta l'ac�vitat.  

Aquesta acBvitat es reprendrà del 12 de gener fins a la data de finalització el 27 de Maig.  No hi haurà taller en les dates de Set-

mana Santa i fins al cap de S. Vicent. 

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

 

GRUPS Dies Hora Places inscripció 

Ma�ns Dimarts i dijous 10:30 a 11:30 Vacants Oberta 

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

TEMA: Coneguem el nostre Telèfon intel·ligent  

ATENCIÓ Hi ha un grup de MATINS i un altre de VESPRADES, per tant les persones que s'apunten a un grup tenen dues 

classes per setmana una  el Dimarts i una altra el Dijous. Les classes comencen el dimarts 12 per a tots dos grups. 

Vesprades Dimarts i dijous 16:30 a 17:30 Cobertes Complet 

ACTIVITATS QUE DISPOSEN DE PLACES 

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

 

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 

ImparBx: 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. 

CORAL AMICS NAU GRAN (semanal). ImparBx: 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. 

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 coronavirus, es mantenen les reunions el segon i quart dissabte 
de cada mes.  
Informació del grup: WhatsApp 606306670. Per a inscriure's envieu un correu electrònic a: inscripciones@amigosnaugran.org  

 

FELIÇ ANY 



CONFERÈNCIA 

Títol: LES EMOCIONS COM UNA BRÚIXOLA PER A la VIDA  
ImparBda per Manuel  Ramos *Psicólogo Clínic, Membre �tular, *Didacta i Supervisor de l'Associació Espanyola de Teràpia 
*Gestalt. i Sergio Pérez  de Personalitat, Avaluació i Tractaments psicològics 
Dia: Dimecres 20 de gener  Hora: de 16.00 h a 18.00 h 
Les emocions estan presents en el nostre dia a dia i en moltes ocasions els atribuïm el significat que són nega�ves, segur? Per tant, 
convindria saber com ens relacionem amb elles i què fem quan les experimentem. Quan sen�m por, enuig o alegria, per exemple, 
com les vivim. En aquesta conferència abordarem aquestes qües�ons amb la finalitat d'aprendre a reconéixer-les, a atendre-les i a 
valorar la necessitat de sen�r-les per a després veure què podem fer amb elles.   
Modalitat: on line, s'informarà els inscrits de la plataforma per on s'impar�rà 
Núm. places: obert Data d'inscripció: per mitjà de correu electrònic a par�r del dimecres 13 de gener:  

inscripciones@amigosnaugran.org 
 

Esdeveniment organitzat pel grup de Solidaritat. 

PASSEIG CULTURAL PER LA CIUTAT DE VALÈNCIA  

(EN VALENCIÀ, GRATUÏTA I GUIADA PER EMILI GASCÓ. NOMÉS SOCIS) 

PASSEJANT PER LA MURALLA MUSULMANA   

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, arribant 

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

Dia i hora   Lloc Places dia inscripció 

Dijous 21 gener 

a les 10:00 

Portes de Serrans. La visita començarà a les 10 del maV (estar 15 minuts abans) 

i acabarà cap a les 13:30h. Farem una paradeta per a fer-nos un cafenet. 

14 Dimecres 13 gener 

a par�r de les 9h. 

Un deliciós passeig pels segles XI i XII, on descobrirem els limits del món musulmà de Balansiya. Durant el regnat d’Abd al-Aziz, 

nét d’Almasor es va alçar el perímetre de la muralla més fastuosa de tot l’Andalus, 2.600 metre de mur (…)  Visitarem racons ma-

ravellosos que respiren l’aire medieval on encara es pot veure dibuixat l’ambient àrab d’aquella época.  

Més inormació en : hXps://drive.google.com/file/d/1s_YKShA69rR_NzKXjfH38XR6QjjLXoSZ/view?usp=sharing  

VISITES ALS MUSEUS MUNICIPALS DE VALÈNCIA (Només socis) 

AQUESTES  ACTIVITATS SÓN GUIADES I GRATUÏTES 

MOLT IMPORTANT  SOBRE LES VISITES  

Atés que les visites són amb un número molt reduït de persones a causa de les restriccions, els assistents han de 

comunicar qualsevol canvi amb la suficient antelació perquè puguem donar pas al següent de la llista d'espera.  

VISITA A LA CASA MUSEU BENLLIURE 

Per a inscriure's envieu un correu electrònic a par�r de les 9 hores  del dia d'inscripció : 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 Lloc Places dia inscripció 

15 gener a les 10 h 10 minuts abans en Carrer de la Blanqueria, 23.  5 Dimecres 13 gener a par�r de les 9h. 

Una casa, una col·lecció i una història. Duració 1 hora. Con�ngut: La Casa-Museu Benlliure, inaugurada en 1957, guarda la 

memòria d'una de les sagues d'ar�stes més reconeguts de la nostra ciutat: la família Benlliure. A través d'aquesta visita comenta-

da, els par�cipants podran conéixer en profunditat tant les estades recreades de la casa familiar com la producció ar�s�ca de 

José i *Peppino Benlliure custodiada en el Museu. 

15 gener a les 11 h 10 minuts abans en Carrer de la Blanqueria, 23 5 Dimecres 13 gener a par�r de les 9h. 

15 gener a les 12 h 10 minuts abans en Carrer de la Blanqueria, 23 5 Dimecres 13 gener a par�r de les 9h. 



 

 
 
 

VISITA AL PALAU CERVELLÓ  

Per a inscriures envieu un correu electrònic a par�r de le 9 hores del dia d’inscripció  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, arribant a 

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

Die i hores Lloc Places dia inscripció 

16 gener a les 10 h 10 minuts abans en  Plaça Tetuan, 3 5 Dimecres 13 gener a par�r de les 9h. 

Memòria del Palau. Duració 1 hora. Con�ngut: Recorregut pel palau que inclou la visita a les dues exposicions del pa� “El Tresor de la 

Memòria” que exhibeix els fons més representa�us de l'Arxiu Històric Municipal; “Personatges il·lustres” un recorregut per la història del palau 

en el segle XIX quan es va conver�r a palau Real.  Pujada als salons de la planta noble de les parets de la qual penja la Galeria Borbònica i de 

personatges destacats del segle XIX per a acabar a la biblioteca Serrano Morales. 

16 gener a les 11 h 10 minuts abans en Plaça Tetuan, 3 5 Dimecres 13 gener a par�r de les 9h. 

16 gener a les 12 h 10 minuts abans en Plaça Tetuan, 3 5 Dimecres 13 gener a par�r de les 9h. 

VISITA A LA ALMOINA: FORUM VALENTIAE  

Per a inscriures envieu un correu electrònic a par�r de le 9 hores del dia d’inscripció  a: inscripciones@amigosnaugran.org 

indicant l'hora triada

 
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.  

Dies i hores Lloc Places dia inscripció 

29 gener a les 10  h. En la porta del museu 10 minuts abans. 10  Dimecres 13 gener  

CENTRE ARQUEOLÒGIC DE L’ALMOINA: Es coneixerà l'època romana de la ciutat: urbanisme, religió, polí�ca i societat romana 

29 gener a les 11 h. En la porta del museu 10 minuts abans. 10 Dimecres 13 gener  

29 gener a les 12 h. En la porta del museu 10 minuts abans. 10 Dimecres 13 gener  

29 gener a les 13 h. En la porta del museu 10 minuts abans. 10 Dimecres 13 gener  

VISITES TEMÀTIQUES MUSEU DE BELLES ARTS DE VALÈNCIA  

(En valencià, gratuïta i guiada per Emili Gascó. Només socis) 

MOLT IMPORTANT  SOBRE LES VISITES  

Atés que les visites són amb un número molt reduït de persones a causa de les restriccions, els assistents han de 

comunicar qualsevol canvi amb la suficient antelació perquè puguem donar pas al següent de la llista d'espera.  

UN CAMÍ PER LA PINTURA DEL RENAIXEMENT VALENCIÀ 

Passejar pel Renaixement sempre és un goig, doncs endinsar-nos en una xicoteta mostra d'aquesta època pictòrica en les petjades 

deixades pels pintors locals i forans representats al nostre Museu, a bon segur que ens omplirà l'esperit de bellesa. 

Dies i hores Lloc Places Dia  inscripció 

Dimecres 27 gener 11:30 En el hall del Museu 10 minuts avans 6 Dimecres 13 gener a par�r de les 9h. 

Per a inscriures envieu un correu electrònic a par�r de le 9 hores del dia d’inscripció  a: inscripciones@amigosnaugran.org  indicant  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.  

Dies y hores Lloc Places Dia  inscripció 

Dimecres 27 gener 10:30 En el hall del Museu 10 minuts avans 6 Dimecres 13 gener 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    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 castellano. Solo socios)  

AQUESTA ACTIVITAT ES GUIADA I GRATUÏTA 

MOLT IMPORTANT  SOBRE LES VISITES  

Atés que les visites són amb un número molt reduït de persones a causa de les restriccions, els assistents han de 

comunicar qualsevol canvi amb la suficient antelació perquè puguem donar pas al següent de la llista d'espera.  

VISITES A LA EXPOSICIÓ PERMANENT DEL MUSEU DE BELLES ARTS 

La temà�ca de la visita és un recorregut per la col·lecció permanent amb una selecció d'obres de cada període i, en el seu cas, un re-

corregut general a les exposicions temporals. 

Dies i hores Lloc Places Dia  inscripció 

Dijous 28 gener 11 h En el hall del Museu 10 minutos abans 6 Dimecres 13 decembre a par�r de les 9 h 

TEATRE (associats i acompanyants) 

Per a inscriure's envieu un correu electrònic a parBr 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 Santan-

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

   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 respecte a les entra-

des 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'ENTRADA 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 taqui-

lla) 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 procedirà 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 representació. 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 entra-

des que després s'han rebutjat i ha �ngut un gasto innecessari. 

Dia i hora TEATRE Inscripció Preu Transferència Entrades 

Dijous 28 gener a les 20 h. OLYMPIA 13 gener 19 COARTADA 15 minuts abans en el teatre 

LA COARTADA Autor Christy Hall. Versió i direcció Bernabe Rico. Intérpretes: Gorka Otxoa, Maria Castro, Miguel Her-

moso 
Ana és una dona al límit. Divorciada i turmentada pel seu passat, demana ajuda al seu millor amic per a preparar-se a 

atestar en la que sens dubte serà la declaració més important de la seua vida (…). La coartada juga a manera de suspens 

policíac una història que es va revelant progressivament a mesura que ens anem fent còmplices del seu personatge 

principal (…) 
Més informació en :hXps://www.teatro-olympia.com/la-coartada 



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 respecte a les entra-

des 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 

assisBt 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 sorteig. 

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 Santander nombre ES61 0049 6722 0526 1001 3736 indicant el concepte de la transferència i el nom de 

la persona associada. 

RECORDA:  

A més dels tallers i ac�vitats de grups,  

AQUESTES SÓN LES ACTIVITATS DE GENER  

Dies i hores LLOC Inscripció Preu Transferència Entrades 

Diumenge 21 

febrer a les 18 h. 

TEATRE MARTIN I SOLER 

del PALAU DE LES ARTS 

Del 11 al 13 gener, el sor-

teig el 14 a las 11 horas 

A par�r 

de 23 € 

ISOLA  30 minuts abans en el TeatrE Mar�n 

i Soler del Palau de les Arts 

Òpera "L´ISOLA DISABITATA"  

Manuel García. Òpera de cambra. Llibret basat en un text del poeta *Pietro *Metastasio 

L'illa deshabitada va iniciar el seu recorregut a meitat del segle XVIII. En 1831, va reviure a les mans d'un altre cantant de referència 

del moment: l'espanyol Manuel García, figura clau per al desenvolupament de Gioachino Rossini, de qui va ser amic personal i pri-

mer intèrpret dels �tols més importants de la seua producció: Il barbiere di Siviglia i Otello, entre altres.  

La història que conta el llibret -la del suposat abandó en una illa deserta de dues germanes (…) presenten un correlat curiós amb 

l'alternança de sen�ments mostrats pel quartet protagonista.   

Per a més informació en  hXps://www.lesarts.com/es/temporada-2020-2021/opera/lisola-disabitata/ 

DATA ACTIVITAT OBSERVACIONS 

11/01  Dilluns Visita València, màgica, miraculosa i obscena  II ( persones que quedaren en llista d’espera) A las 10 ( en valencià), no�icado por email. 

12/01 Dimarts Passeig  Poblats Marí�m (mitat visita suspesa en octubre)  No�ficat per email 

13/01 Dimecres Inscripcions A par�r de les 9 hores 

13/01 Dimecres Visita Museu BBAA El Sant Grial i la mís�ca de Joan de Joanes: una història fascinant   10:30  i 11:30 en valencià 

14/01  Dijous Visita a l’exposició permanent del Museu de Belles Arts A les 11 h. 

15/01 Divendres Visita a la casa Museu Benlliure A les 10, 11 y 12 

16/01 Dissabte Visita al Palau Cervelló A les 10, 11 y 12 

17/01 Diumenge Teatre Principal: Mariana Pineda 18 hores 

20/01  Dimecres Conferència "Las emociones como una brújula para la vida“ De 16 a 18  hores 

21/01 Dijous Passejant per la muralla musulmana   10 hores. En valencià 

24/01  Diumenge Palau de les Arts: ópera "Falstaff"  18 hores 

27/01  Dimecres Museu Belles Arts: " Un camí per la pintura del Renaixement Valencià” 10:30. y 11:30  En valencià 

28/01  Dijous Visita a l’exposició permanent del Museu de Belles Arts A les 11 h. 

28/01 Dijous Teatre Olympia: LA COARTADA A les 20 h. 

29/01 Divendres Visita a l’Almoina A les 10, 11 , 12 y 13 

19/01 Dimarts Passeig Poblats Marí�ms  ( mitat visita suspesa en octubre) No�ficat per email 


