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     Valencia, 10 d'abril 2018                    Número  47                       Teléfon: 963 82 86 80      amigosnaugransuscripciones@gmail.com

LA NOSTRA NOVA PÀGINA WEB: http://www.amigosnaugran.org

X ANIVERSARI DE L'ASSOCIACIÓ
Seguim amb les activitats del X aniversari de la nostra associació. Actes amb els quals volem donar una àmplia perspectiva dels 
deu anys transcorreguts, quant a les arts, la societat, la política, els mitjans de comunicació… 
Es tracta de repassar el nostre món en canvi al mateix temps que es reflexiona sobre el futur. Especialistes i professionals de 
reconegut prestigi en els diferents àmbits i matèries estaran amb nosaltres per a tractar de donar resposta a la realitat del món 
en què vivim. Us esperem amb els vostres familiars i amics.

TOTS ELS ACTES SÓN D'ENTRADA LLIURE FINS A COMPLETAR L'AFORAMENT

Dimecres 11 d'abril.19 h. Saló de Graus de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. TALENT A LA TELEVISIÓ (Arriben 
les millors sèries). Xarrada sobre la televisió i els seus models televisius entre Rodolf Sirera (dramaturg, novel·lista i guionista 
de televisió de sèries com Estimar en temps regirats) i César Martí (Director i productor executiu de diverses sèries televisives. 
Director de continguts i programació de Àpunt, la nova radiotelevisió valenciana). Actuarà de presentador Vicente Vergara.

Dijous 12 d'abril. 19 h. Aula Magna Centre Cultural La Nau (c/Universitat). Taula Redona sobre FRONTERES ACTUALS EN LA 
CIÈNCIA en la qual intervindran José Bernabeu Alberola (Catedràtic de Física Teòrica de la Universitat de València), Eugenio 
Coronado Miralles (catedràtic de Química Inorgànica de la UV), Isabel Fariñas Gómez (Catedràtica de Biologia Cel·lular de la UV, 
coordinadora del grup de recerca de Neurobiologia Molecular de la UV) i Vicente Martínez García (Catedràtic d'Astronomia i 
Astrofísica de la UV). Presenta Francisco Tomás Vert (catedràtic de Química Física de la UV, Rector de la Universitat de València 
de 2002 a 2010).

Dimarts 17 abril. 19 h. Saló d'actes del Jardí Botànic. Taula Redona sobre el disseny urbanístic de la ciutat de València: DEU 
ANYS FENT CIUTAT. Intervenen Alejandro Pons (Arquitecte assessor de l'alcalde de València), Joan Olmos (Enginyer de Camins i 
professor d'Urbanisme de la UPV), José Mª Tomás (Arquitecte, Professor d'Urbanisme de la UPV, Luis Francisco Herrero (Professor 
de Projectes arquitectònics de la UPV). Presenta: Pilar Núñez (Arquitecta de l'Administració local).

Dimecres 18 abril. 20 h. Filmoteca Valenciana (Plaça de l'Ajuntament. Edifici Rialto). Projecció de la pel·lícula UMBERTO D de 
Vittorio de Sica. Jesús Alcolea, catedràtic de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació, ens introduirà en el film amb la 
seua xarrada Apologia d'un home sol, que solament desitja viure amb dignitat. Serà presentat per José Antonio Hurtado, cap de 
programació de la Filmoteca Valenciana. Els associats podran arreplegar invitacions en el despatx de l'associació, en l'horari 
d'oficina, els dies 17 i 18 d'abril.

Dimecres 25 d'abril. 19 h. Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació. Taula redona: ELS ÚLTIMS DEU ANYS 
D'ART VALENCIÀ. Intervindran: Reyes Martínez (Galeria SET Espai d'art), Ricardo Ferriols (Facultat de Belles arts de València), 
Maite Ibáñez (Tècnica de Projectes de la UV), Ángela Montesinos (Presidenta de AVCA), Ricard Silvestre (Professor de la UV). 
Presenta: Román de la Calle (Catedràtic d'Estètica i teoria de l'art de la UV), assagista i crític d'art. President de la Reial Acadèmia 
de Belles arts de Sant Carles).

Dijous 26 abril. 19 h. Capella de la Sapiència. Centre Cultural La Nau, (c/Universitat). Gran concert d'un dels màxims referents de 
la guitarra del moment actual, TONI COTOLÍ, en el qual combinarà temes de música clàssica popular i temes de rock.

Dimecres 2 de maig. 19 h. Col·legi Major Rector Peset. 10 ANYS DE AUDIOVISUAL VALENCIÀ. Projecció dels curtmetratges Bikini 
d'Óscar Bermárcer, La bona fe de Begoña Soler, Casetes de Javier Marco i Cinemoretime de José González, Elisa Martínez i Tonet 
Calabuig amb debat dels realitzadors, conduït per José Luis Moreno (Director Adjunt de l’IVAC) i Daura Martí (Responsable de 
producció Audiovisual de l’IVAC).

Totes les eixides de Senderisme són en dissabte a les 8 h (cal estar en el bus a les 7,45 h.), des de la Facultat de Geografia i Història. 
Cal apuntar-se el dia indicat, personalment en el despatx o per telèfon. Efectuar els PAGAMENTS en el compte de Catering i Serveis 
en Bankia num. ÉS31 2038 9612 1960 0021 6066.

AVANÇAT
Cal portar roba i calçat adequat. Es recomanen bastons de trekking. Cal portar menjar, ja que es menjarà durant el trajecte. Les 
inscripcions es poden realitzar també per correu electrònic (amigosnaugransuscripciones@gmail.com). 

RUBIELOS DE MORA-OLBA, Dissabte 12 de maig. Eixida a les 8 del matí de la Facultat de Geografia i Història. Acabem aquest curs el 
senderisme amb aquesta ruta la dificultat de la qual està entre mitjana i fàcil amb un recorregut d'uns 15-16 quilòmetres i amb un 
desnivell de tan sols 150 metres. Preu: 20 euros. Inscripicions a partir de l'11 d'abril. Concepte del pagament: OLBA

SENDERISMES (socis i no socis)



CINECLUB

CICLE DE CINEMA INTERGENERACIONAL.Drets i llibertats

X CONCURSOS DE L'ASSOCIACIÓ (socis i no socis)
Un any més l'associació ha convocat els concursos, en el seu 10ª edició, en les modalitats de Relat, Microrelat, Poesia, Fotografia i 
Arts Plàstiques. Una oportunitat per a donar a conéixer les vostres obres que sabem guardeu amb afecte. També poden participar 
els alumnes de la Nau Gran de la Universitat de València en totes les modalitats excepte en Arts Plàstiques. 
Aquests són els terminis de presentació de les obres personalment en el nostre despatx:
Narrativa i poesia: del 2 a l'11 de maig 2018. Arts plàstiques i fotografia: 18 al 22 de maig 2018. El tema obligatori de totes les 
fotografies és Racons amb especial encant en xicotetes localitats de la Comunitat Valenciana. Les bases poden consultar-se en el 
nostre despatx i en la nostra web: http://www.amigosnaugran.org/

EIXIDES Al TEATRE, CONCERTS I ÒPERA (sols socis)  
TEATRE PRINCIPAL

Diumenge 29 d'abril. 18 h. La Companyia del Teatre Clàssic 
Nacional representa La dama follet de Calderón de la Barca. 
Amb adreça d'Helena Pimienta i un gran elenc d'actors, la 
comèdia és un malbaratament de moviment i diversió. Preu: 
17 euros. Primer dia d'inscripció: 11 d'abril pels mètodes 
habituals (personalment o per telèfon). Recollida d'entrades en 
el despatx: 26 i 27 d'abril. Concepte de la transferència: Dama

TEATRE RIALTO
Dijous 3 de maig. 11 h. En terra una interessantíssima obra 
del dramaturg americà George Brant, que des de la seua 
estrena en 2013 ha sigut representada en diversos països, 
sent interpretada a Broadway per Anne Hathaway, Actualment 
es prepara la seua versió operística en el Metropolitan de 
Nova York. L'obra aborda des d'una perspectiva de gènere 
les implicacions destructives morals i ètica de la moderna 
guerra de drons. Dirigida per Isabelle Stoffel i Sigfrid Monleón 
amb interpretació d'Isabelle Stoffel. Preu: 5 euros. Primer dia 
d'inscripció: 11 d'abril pel mètode habitual (personalment o 
per telèfon). Recollida d'entrades en el despatx: 26 i 27 d'abril. 
Concepte de la transferència: Terra.

TEATRE OLYMPIA
Diumenge 10 de juny. 18 h. Torna LA CUBANA amb el seu últim 
i divertidíssim espectacle Adéu Arturo. Preu (butaca): 28 euros. 
Primer dia d'inscripció: 11 d'abril. Lliurament d'entrades en el 
despatx: 6, 7 i 8 de juny. Concepte de transferència: Cubana

Diumenge 15 d'abril. 18 h. El funeral amb Concha Velasco i 
Antonio Resines. Recollida d'entrades en el despatx per als 
associats inscrits en aquesta obra: 11, 12 i 13 de abril.

PALAU DE LES ARTS. TEATRE DE L'ÒPERA.
SALA PRINCIPAL

TOSCA de Puccini, 18 de maig 20 h. Els agraciats per a acudir a 
aquesta òpera hauran d'arreplegar les entrades en el despatx 
en horari d'oficina, els dies 16 i 17 de maig.
Les transferències per a teatres i òperes al compte del BANC 
DE SANTANDER num. ES61 0049 6722 0526 1001 3736

TORTOSA, VALDERROBRES I CALACEITE. 2 i 3 de Juny. Tortosa 
és una de les poblacions més desconegudes malgrat el seu gran 
patrimoni artístic i no únicament centrat en la seua grandiosa 
Catedral. Compta també amb un impressionant castell, els Reals 
col·legis, edificis modernistes, diversos convents. Serà aques-
ta població el centre d'aquest viatge de cap de setmana, últim 
d'aquest curs, complementat amb la visita a una altra singular 
població, Valderrobres i acabar el viatge en Calaceite. El dia 2 
eixirem a les 7 del matí (estar quinze minuts abans en el punt de 
partida) de la Facultat de Geografia i Història. A Tortosa al matí 
hi haurà una visita guiada a la ciutat i a la catedral. A la vespra-
da després del menjar (inclosa) visitarem els Reals Col·legis. Ens 
allotjarem en l'hotel Corona*** (sopar inclòs). El dia 3 eixirem 
per a Valderrobres on al matí realitzarem una visita guiada al 
nucli antic incloent el castell i l'Església de Santa María la Major. 
Després del dinar (inclosa) eixirem per a Calaceite, població per 
la qual passejarem. Preu del viatge: associats (habitació doble) 
130 euros per persona. No associats: 150 euros per persona. Hi 
ha molt poques habitacions individuals (suplement de 30 euros 
només associats). No hi ha habitacions triples. El preu inclou: 
Allotjament i desdejuni, 2 dinars i un sopar, entrades, guies lo-
cals, guia acompanyant, assegurances i taxes d'estada. Nombre 
de places: 48. Primer dia d'inscripció per als associats pels mèto-
des habituals (personalment -75% de les places el primer dia- o 
per telèfon- el 25%): dimecres 11 d'abril. No associats (si queda-
ren places): 12 d'abril. Concepte: TORTOSA

Efectuar els PAGAMENTS en el compte de Catering i Serveis en 
Bankia num. ES31 2038 9612 1960 0021 6066.

_____________
ESLOVÈNIA I CROÀCIA: Recordem als inscrits que estiguen rea-
litzant el pagament de forma fraccionada, han de transferir 400 
euros. Concepte: ESLOVENIA-3. Els viatgers, si no la tenen, hau-
ran de proveir-se de la corresponent targeta sanitària europea 
que es pot obtenir per correu electrònic o personalment en les 
oficines de la Seguretat Social o de MUFACE.

VIATGES (socis i no socis)

TALLER DE CINEMA: per als inscrits en l'activitat, sessions 
els divendres 20 i 27 d'abril a les 10.30 h. en la Facultat de 
Filosofia i Ciències de l'Educació.

PASSEJOS PER LA CIUTAT (sols socis)
Dissabte 21 d'abril. El Cabanyal, passeig per la història i 
l'arquitectura d'un barri mariner. Lloc de trobada: en la parada 
del tramvia, LES ARENES. Començament de la visita a les 10 h. 
(estar en el punt de trobada a les 9.45). El passeig serà conduït 
per Esther Vayá. Import: 3 euros que es pagaran directament al 
començament del passeig a la guia. Nombre de places: 40. Primer 
dia d'inscripció, dimecres 11 d'abril.

A les 17 h. en el Saló d'actes del Col·legi Major Rector Peset (Pl. 
Forn de Sant Nicolau). Divendres 13 d'abril. Es tanca el cicle 
aquest curs amb Kàtmandu, un espill en el cel (2011) d’Iciar 
Bollaín. Goya a la millor actriu Verónica Echegui i al millor guió 
adaptat. Presentació i debat: Lola Roca.Entrada lliure fins a 
completar aforament.

CICLE DE CINEMA SET DIRECTORES SET MIRADES

ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS. El dia 3 de maig celebrarem 
l'assemblea anual a les 17 h. en l'Aula Magna de la Facultat de 
Filosofia i Ciències de la Educació.

CLUB DE LECTURA: Trobada amb David Trueba a l'Espai 
Cultural de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, 
dia 26 d'abril a les 12 h. Comentarem amb l'autor les novel·les 
que hem llegit aquest curs. Farà la presentació Glòria Benito. 
Entrada lliure fins a omplir aforament.

Saló d'actes de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. 
A les 17 h. Acabem el cicle d'aquest curs (cinema d'ahir i d'avui) :
20 d'abril: Rebel sense causa (1955) de Nicholas Ray amb James 
Dean, Sal Mineo i Natalie Wood. 
27 d'abril: La ciutat dels estels (2016) de Damien Chanzelle amb 
Emma Stone, guardonada amb sis Oscar.Entrada lliure fins a 
completar aforament.

En col·laboració amb altres entitats, en el saló d'actes del 
MUVIN (Quevedo, 10). L'última sessió d'aquest curs serà el 
dilluns 26 d'abril a les 17 h. Es projectarà La vida dels altres 
(2006) de Florian Henckel von Donnersmarck. Aquest important 
film alemany va guanyar, entre altres, l'Oscar a la millor 
pel·lícula estrangera i el premi a la millor pel·lícula europea. La 
presentació i debat serà a càrrec de Jesús Alcolea. Entrada lliure 
fins a completar aforament.


