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

HORARI: De dilluns a divendres de 10:30 a 12:30 h. y dimecres des de 9:30 h. TELÈFON: 963 82 86 80 
PÀGINA WEB: www.amigosnaugran.org CORREU ELECTRÒNIC: amigosnaugransuscripciones@gmail.com 

DOMICILI: Av. Tarongers, s/n Campus Universitat de València. Aulario Sud, corredor central.  

Número 51 

Novembre2018 

ATENCIÓ DEL DESPATX TANT PERSONAL COM PER TELÈFON: 
Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 10:30 a 12:30. Els dimecres de 9:30 a 12:30. 

L'ATENCIÓ TELEFÒNICA ÉS EXCLUSIVAMENT EN L'HORARI INDICAT. NO FACEN TELEFONADES FORA DE L'HORARI. 
 

MOLT IMPORTANT: NOU NÚMERO DE COMPTE PER A VIATGES I SENDERISMES. 
Totes les transferències per a viatges i senderismes s'han de realitzar al compte  de Bankia.  

TITULAR: PROGEST CONSULTORA I SERVICIS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 

AVISOS 
 
LOTERIA. Recordem: El número de loteria nacional per a Nadal que juga l'associació és el 26059, podent adquirir-se en l'administra-
ció número 35 (Plaça de la Reina, 16). 
 
ARREPLEGADA D'ENTRADES PER A TEATRES EN EL DESPATX:  
 
Teatre Olympia: Neró. Diumenge 11 de novembre. 18 hores. Entrega d'entrades en el despatx: 8 i 9 de novembre. 

AGENDA. A par<r del 26 de novembre els associats podran passar pel despatx per a arreplegar la nova agenda, corresponent a l'any 
2019.  Es repar<ran fins a esgotar les que s'han editat. 

IMPORTANT 
Tal com vam indicar en el butlle? de setembre és necessari que ELS ASSOCIATS QUE REBEN EL BUTLLETÍ PER CORREU POSTAL ens 
indiquen al llarg del mes de novembre un correu electrònic per a poder-se enviar, ja que a par<r de gener del 2019 NOMÉS S'ENVIA-
RAN (els butlle<ns) PER CORREU ELECTRÒNIC. De totes les maneres, qualsevol associat que ho desitge pot passar-se pel despatx al 
començament de mes per a arreplegar-lo en paper. Pot accedir-se sempre tant al butlle? mensual, com a qualsevol anterior, entrant 
en la nostra web: www.amigosnaugran.org i clicar en la pestanya butlle<ns, situada en la part superior de la web. 

TALLERS (NOMÉS ASSOCIATS) 

TALLER DE CREIXEMENT PERSONAL. Es llevará a terme els primers dilluns de cada mes en la Facultat de Psicologia (Campus de Blas-
co Ibáñez). Impar<rà el taller el professor de la Universitat de València, Javier Ferrero del Departament de Personalitat, Avaluació i 
Tractaments Psicològics. Esta primera sessió es portarà a terme, com a excepció, el segon dilluns de novembre, dia 12. Hora: 10 a 
11:30. Lloc. Sala Polivalent 02, 2n pis. En este taller es facilitaran les ferramentes necessàries per a viure el nostre procés individual 
d'evolució i desenrotllament d'acord amb la nostra edat. La primera sessió del taller serà El dol: concepte, ges�ó i etapes. Número de 
places: 20. Primer dia d'inscripció pels mètodes habituals: dimecres 7 de novembre. 

 

TALLERS EN QUÈ QUEDEN PLACES LLIURES I LES INSCRIPCIÓNS DEL QUAL ES TROBEN OBERTES 

DECLAMACIÓ POÈTICA (setmanal). Dimarts de 9:30 a 11. Lloc: Espai Cultural de la Facultat de Filologia i Ciències de la Comunicació 
(Campus de Blasco Ibáñez). 

 
INFORMÀTICA.  
Elemental. Dilluns de 10 a 11.30. Aula N403 (Campus de Tarongers). 
Avançada. Dilluns d'11:30 a 13. Aula S300 (Campus de Tarongers). 
Power Point. Dimarts de 12 a 14. Aula 200 de la Facultat de Filologia i Ciències de la Comunicació (Campus de Blasco Ibáñez). 
Smartphones. Dimecres de 10 a 12. Sala de Juntes de la Facultat d’Infermeria (Campus de Blasco Ibáñez).  
 
VALENCIÀ (setmanal). Dimarts de 18 a 19 hores. Facultat de Fisioteràpia (Campus Blasco Ibáñez). 
 
PAPIROFLÈXIA. Dimecres de 12 a 14. Facultat d’Infermeria (Campus Blasco Ibáñez). 
 
GRUP DE MÚSICA. Obert a associats i associades que toquen algun instrument musical. 



VIATGES (ASSOCIATS I NO ASSOCIATS) 

Les transferències per als viatges cal fer-les al compte de Bankia. TITULAR: PROGEST CONSULTORA I SERVICIS SL ES68 2038 9612 1660 
0024 9885. 
 
MALTA. FI D'ANY. 29 de desembre a 2 de gener (complet). Recordem als viatgers per a este viatge de Malta, que hagen fraccionat el 
pagament del viatge, que han de transferir en el mes de novembre la quan<tat que falte per a completar l'import total (en el cas, per 
exemple, d'associats en habitació doble és de 300 euros). En el pròxim butlle? indicarem data, hora i lloc de la reunió informa<va per 
als que vénen a este viatge.  Concepte de la transferència: MALTA TRES.  El compte de Bankia. TITULAR: PROGEST CONSULTORA I SER-
VICIS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 
 
JORNADES GASTRONÒMIQUES DELS BOLETS: SÒRIA I PROVÍNCIA (14 al 18 de novembre). A l'hora de tancar este butlleO queden 2 
habitacions dobles. INSCRIPCIÓ OBERTA. Preu associat per persona: 470 euros. No associat: 500 euros.  El viatge inclou: bus, hotel, 
desdejuni <pus bufet, entrades, 1 sopar i 4 dinars  incloent la de la jornada gastronòmica dels bolets, assegurances, guies locals i guia 
acompanyant. PROGRAMA DEL VIATGE. Dimecres 14/11. Eixida a les 7:30 de la Facultat de Geografia i Història (estar a les 7:15 en el 
punt d'eixida). Visitarem Medinaceli, Rello i passejarem per Almazán abans d'arribar a Sòria. Dinar inclòs. A Sòria <ndrem allotjament i 
desdejuni les quatre nits en el cèntric hotel Alfonso VIII**** (Alfons VIII, 10). Sopar inclòs. Dijous 15/11. Visita guiada a Sòria.  Dinar 
 i sopar lliure. Divendres 16/11. Vinuesa. Llacuna Negra. Calatañazor i Rioseco de Sòria amb visita a alguna església romànica del lloc. 
Dinar inclòs. Sopar lliure. Dissabte 17/11. Amb guia local anirem a les ruïnes romanes de Tiermes, Sant Esteve de Gormaz i a alguna 
església romànica de la zona. Dinar inclòs. Sopar lliure. Diumenge 18/11. Visita guiada a Burg d'Osma i jornada gastronòmica dels bo-
lets en eixa població.  Concepte de la transferència: SORIA. El compte de Bankia. TITULAR: PROGEST CONSULTORA Y SERVICIOS SL 
ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 
  
VIATGE DE FALLES 13 al 20 DE MARÇ: VENÈCIA, VERONA, PARMA, PÀDUA, TRENTO I MOLT MÉS. Vols directes des de València a Bèr-
gam i viceversa. PROGRAMA: Dia 13/3. Eixida des de Manises amb direcció a Bèrgam. Visita a la ciutat pujant en el funicular a la part 
alta. Després anirem a la bella població de Sirmione en el Llac di Garda. A con<nuació, ens traslladarem al cèntric hotel de Venècia 
DUODO**** (C/ Minelli, 1887), un palau venecià sobre el canal. Allotjament i desdejuni 3 nits. Este dia el dinar i el sopar estan in-
closos. Dia 14/3. Visita guiada a Venècia (Palaus i Museus de la Plaça de Sant Marcos, Biblioteca Marciana, Sant Marcos…). Dinar 
inclòs. Sopar lliure. Dia 15/3. Dia sencer lliure a Venècia. Dia 16/3. Visita guiada a la ciutat de Pàdua (Basílica del Sant, Palau de la Re-

gione, Capilla dei Scrovegni…). Dinar inclòs. Després anirem a Verona. Allotjament i desayuno quatre nits en el cèntric hotel VERO-
NA*** (Corsa Porta Nova, 47). Sopar inclòs (potser este dia exis<sca la possibilitat de passejar per Vicenza). Dia 17/3. Visita guiada a 
Verona (Amfiteatre Arena, la casa de Julieta, Sant Zenón…) Dinar i sopar lliure. Dia 18/3. Visita guiada a PARMA (Duomo, Bap<steri, 
Mones<r de Sant Giovanni…). Dinar inclòs. Sopar lliure. Dia 19/3. Visita guiada a Trento (Castell, Catedral, Basílica de Santa Maria 

Maggiore…) Dinar inclòs. Sopar lliure. Dia 20/3. Visita guiada a Màntua (Duomo, Palau Ducal, Palau del Te…) Dinar inclòs. Després ani-
rem a l'aeroport de Bèrgam per a eixir amb direcció a València. Preu. Associat en habitació doble per persona: 1.195 euros. No asso-
ciats: 1.225 euros. Es podrà realitzar el pagament de forma fraccionada de la manera següent: 300 euros al novembre, 300 en decem-
bre, 300 al gener i la resta abans del 15 de febrer. El preu comprén: avió amb maleta de (inclosa) 20 quilos, hotels i desdejunis, 6 dinars 
i 2 sopars, taxes d'estada en les ciutats, autobús durant el recorregut, guies locals, guia acompanyant des de València, entrades inclo-
ses (de forma puntual podria ocórrer que alguna no es<guera contemplada); assegurança d'anul·lació i assegurança d'assistència. 
 Per a este viatge no hi ha cap habitació individual. Primer dia d'inscripció: 7 de novembre per als associats. Per als no associats a 
parSr del 8 de novembre. Número de places: 46 (primer dia d'inscripció:75% presencialment i 25% per telèfon). La transferència cal 
fer-la al compte de Bankia. TITULAR: PROGEST CONSULTORA I SERVICIS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. Concepte de la trans-
ferència: ITÀLIA o, si és fraccionada, ITÀLIA UN. 

VISITES I PASSEJOS  (NOMÉS ASSOCIATS) 

VISITA A QUADROS, EXPOSICIONS I/O SALES DEL MUSEU DE BELLES ARTS 
(C/Pio V). Dimarts 27 de novembre. 11:30 hores (estar en el hall del Museu a 
les 11:15). Primer dia d'inscripció pels mètodes habituals: 7 de novembre. 
Visita a càrrec d'Emili Gascó que ens introduirà sobre El pesador d’ànimes i 

els juis finals: una visió del mes enllà. Número de places: 20. 

PASSEIG PER LA CIUTAT. Dimecres 28 de novembre. Davant de la gran de-
manda per a realitzar el passeig de començaments del mes passat, Esther 
Vayá, tornarà a portar a terme el de Sant Joan de l'Hospital-Banys de l'Almi-
rall. 

 Els inscrits hauran d'estar en la Plaça de Sant Vicent Ferrer (carrer del Mar) 
a les 9:45 hores. Número de places: 45. Tindran prioritat els que estaven en 
llista d'espera en l'anterior visita. Si queden places lliures podran obSndre's 
a parSr del 7 de novembre personalment o per telèfon. Preu: 3 euros que 
s'hauran de pagar, abans d'iniciar del passeig, a la guia.  

CORAL (NOMÉS ASSOCIATS) 

CORAL AMICS DE LA NAU GRAN. Vos indiquem que seguix 
oberta la inscripció per a formar part de la Coral. Poden 
inscriure's tots aquells associats que desitgen passar-ho bé 
convivint i cantant amb la resta dels integrants de la Coral. 
Totes les noves incorporacions (tant corresponents a veus 
femenines com masculines) podran par<cipar en les actua-
cions que es tenen previstes per a este curs. Animar-vos! 
Vos estem esperant! Les inscripcions es realitzen en el des-
patx presencialment o per telèfon en horari d'oficina en el 
despatx, també per correu electrònic 
(amigosnaugransuscripciones@gmail.com).  

El taller s'impar<x els dilluns de 17:30 a 19:30 en l'aula 
0401 (4a planta, aula de piano) de la Facultat de Magisteri 
(Campus de Tarongers). El taller és impar<t per Agus? Ala-
mán Picazo. 



CINE 

LLEGINT EL CINE (únicament associats inscrits).  En el mes de novembre es portaran a terme dos sessions, concretament els divendres 
9 i 23. L'horari de 10:30 a 13:30 en l'Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. 

CINECLUB (associats i no associats). Divendres 23 de novembre. 17 hores en el saló d'actes de la Facultat de Filològia i Ciències de la 
Comunicació seguim amb el cicle dedicat a Federico Fellini, projectant-se el primer llargmetratge que dirigira en col·laboració amb Al-
berto La`uada, Llums de Varieté (1950) amb Peppino De Filippo i Giule`a Masina. L'entrada és lliure fins a completar aforament.  
 
CICLE DE CINE INTERGENERACIONAL (associats i no associats). Dilluns 19 de novembre. 17 hores. Lloc: saló d'actes del MUVIM 
(Quevedo, 18). Dins del cicle Drets i llibertats es projectarà la pel·lícula de Stanley Kubrick, Sendes de glòria (1957) amb Kirk Douglas. 
Presentació i debat: Pedro Pau Núñez Sabín, cap de redacció de la revista de cine digital Encadenats (www.encadenats.org). L'entrada 
és lliure fins a completar aforament. 
 
CICLE DE CINE. Deconstruint l'amor romànSc (associats i no associats).  Divendres 9 de novembre. 17 hores. Saló d'actes del Col-legi 
Major Rector Peset (Plaça de Sant Nicolau, s/n). Projecció de La llibreria d'Isabel Coixet amb presentació i debat d'Ana Sánchez. Pel fet 
que no va ser possible realitzar la sessió del mes passat, abans de la projecció de la pel·lícula, presentarà el cicle Charo Altable Vicari, 
llicenciada en Història i Mestra especialista en Pedagogia Terapèu<ca, així com experta en coeducació emocional i sexual.L'entrada és 
lliure fins a completar aforament. 

CINE I ART (inscrits). En col·laboració amb el Museu de Belles Arts. Sessions de novembre els dijous: 22 Els contes d'Hoffman de Mi-
chael Powell i Emeric Pressburger i 29 Whiplash de Damien Chazelle. Hora: 17. Lloc: saló d'actes del Museu de Belles Arts C/ Sant Pio 
V, 9. 

SESSIÓ DE CINE EN EL LYS. Recordem que el dijous 8 de novembre 11:30 hores en el cine Lys podrem assis<r a la projecció de la prime-

ra pel·lícula realitzada per un dels més importants autors de teatre de la nostra comunitat, Carles Alberola i que va ser seleccionada 

per a inaugurar la Mostra de Cine de València. El film, diver<t i imagina<u,  M’esperaràs? en valencià i amb sub?tols en castellà, està 

també escrit i interpretat per Carles Alberola, comptant amb intèrprets com Cris<na García, Rebeca Valls i Alfred Picó. Preu de l'entra-

da: 4 euros. La inscripció oberta es pot realitzar personalment, per telèfon o per correu electrònic 

(amigosnaugransuscripciones@gmail.com) fins al dia 29 d'octubre. Les entrades es reparSran en el despatx el dimarts 6 i el dimecres 

7 de novembre.  Concepte de la transferència: ESPERARAS. Transferència al compte de l'associació. BANC DE SANTANDER Número 

ES61 0049 6722 0526 1001 3736. 

TEATRES (NOMÉS ASSOCIATS) 

A l'hora de tancar este butlleO encara queden entrades per als següents teatres, estant la inscripció oberta: 
TEATRE PRINCIPAL.  Diumenge 18 de novembre, a les 18 hores: An(gona de Sòfocles en versió lliure de Paco Macià a través de textos 
de Brecht, Anouith, Steiner, Marguerite Yourcenar, que es va estrenar este es<u en el fes<val del Teatre Romà de Sagunt amb inter-
pretació d'Eloísa Azorín, Enric Juezas, María Muñoz… Preu: 8 euros. Les entrades s'arreplegaran en el despatx els dies 15 i 16 de nove-
mbre.  

LES NOVES OBRES DE TEATRE QUE S'OFERIXEN SÓN: 
 
TEATRE RIALTO (plaça de l'Ajuntament). Diumenge 25 de novembre. 19 hores. Preu: 8 euros. Primer dia d'Inscripció: 7 de novembre. 
Número d'entrades. 30. Entrega d'entrades en el despatx: 21 i 22 de novembre. Alexandria (en valencià) de Mertxe Aguilar i Guadalu-
pe Sáez amb direcció de Juan Pau Mendiola amb, entre altres intèrprets, Victòria Salvador, Jaime Linares, Cris<na Fernández Pintado, 
Mertxe Aguilar, Victòria Mínguez. Els grans coneixements acumulats en l'an<guitat en la biblioteca d'Alexandria hui en dia han passat a 
Google. És això possible? Som esclaus de la nova Alexandria? Sobretot, això ens invita a reflexionar esta obra. Concepte de la trans-
ferència: ALEXANDRIA. Transferència al compte de l'associació. BANC DE SANTANDER Número ES61 0049 6722 0526 1001 3736. 
 
TEATRE RIALTO (plaça de l'Ajuntament). Diumenge 9 de desembre 19 hores. Preu: 6 euros. Primer dia d'inscripció: 7 de novembre. 
Número d'entrades: 30. Entrega d'entrades en el despatx: 21 i 22 de novembre. Faust (en valencià) adaptació sobre l'obra de Goethe 
d'Arturo Sánchez Velasco i Jaume Policarpo, direcció de Jaume Policarpo i, entre altres actors i actrius, Enric Benavent, Empar Canet. 
Rosanna Espinós, María Caballero. L'obra mestra de Goethe, sempre nova, és portada a escena amb una gran força estè<ca i una ex-
cel·lent interpretació. Concepte de la transferència: FAUST. Transferència al compte de l'associació BANC DE SANTANDER Número 
ES61 0049 6722 0526 1001 3736. 
 
TEATRE OLYMPIA (c/ Sant Vicent). Diumenge 2 de desembre. 19 hores. Preu 21 euros. Primer dia d'inscripció: 7 novembre. Número 
d'entrades: 30. Entrega d'entrades en el despatx: 21 i 22 de novembre. FEDRA. Estrenada amb gran èxit en el fes<val de Mèrida d'este 
mateix any l'obra planteja la història de Fedra, però traient a la dona de la seua passivitat, conver<nt-la en més comba<va. Un ser que, 
fugint de la tragèdia, se submergix en ella, i baralla, exempta de culpa, per el que vol. Una versió de Paco Bezella, dirigida per Luis Lu-
que i amb un repar<ment de gran categoria. Ni més ni menys que en els papers principals estan Lolita Flores, Juan Fernández, Tina 
Sainz… Concepte de la transferència: FEDRA. Transferència al compte de l'associació BANC DE SANTANDER Número  
ES61 0049 6722 0526 1001 3736. 



SENDERISMES (ASSOCIATS I NO ASSOCIATS) 

Ha de <ndre's en compte que tant el SENDERISME INICIAL COM L'AVANÇAT SÓN, encara que parega obvi, SEN-
DERISME, és a dir NO són SIMPLES PASSEJOS PEL CAMP: això sí l'avançat serà més diecil 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 restaurant mentres que en l'avançat es dina durant el trajecte pel 
que hauran d'emportar-se entrepans. I en estos dos aigua, en quan<tat tal que és preferible que sobre que fal-
te. Es recorda que les transferències per a estos dos senderismes cal fer-les al compte de Bankia.  
TITULAR: PROGEST CONSULTORA I SERVICIS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885.  

SENDERISME INICIAL 
 
Dissabte 10 novembre:  L'Almeza-La Torre (Trevina La Juana). Eixida 
a les 8 del ma? de la Facultat de Geografia i Història (estar quinze mi-
nuts abans en el punt de par<da). Les inscripcions s'indiquen en l'an-
terior butlle?.  
 
Dissabte 1 de desembre. Muntanya de Cullera. Primer dia d'inscrip-
ció associats (personalment, per telèfon): 7 de novembre. No asso-
ciats: 8 de novembre. Número de places: 35. Preu associats: 35 eu-
ros. No associats: 45 euros. El preu inclou: bus, assegurances, dinar i 
guia. Eixida a les 8 del ma? de la Facultat de Geografia i Història (estar 
quinze minuts abans en el punt de par<da). Dificultad mitja-baixa. 
Longitud: entre set quilòmetres i mig i huit. Desnivell: 120 de pujada i 
180 de baixada. Ascens des del Santuari de La Mare de Déu del Castell 
a la cima, recorregut per la mateixa i baixada a la platja de la Devesa, 
previ passeig per l'Observatori Climatològic. Concepte de la trans-
ferència: CULLERA. Transferència al compte de Bankia. TITULAR: PRO-
GEST CONSULTORA I SERVICIS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 

AVÍS 
El senderisme inicial ajornat del dissabte 20 d'octubre, Agres-Cava 
del senyor Miquel-Agres, per pluges intenses es portarà a terme el 
dissabte 24 de novembre amb el mateix programa que l'anunciat en 
el butlleO anterior. 
    

SENDERISME AVANÇAT 
Dissabte 24 novembre: Benicadell. 
Primer dia d'inscripció associats 
(personalment, per telèfon o per co-
rreu electrònic:  
amigosnaugransuscripciones@gmail.com):  

7 de novembre. No associats: 8 de 
novembre. Número de places: 25. 
Preu associats: 25 euros. No asso-
ciats: 30 euros. El preu inclou: bus, 
guia i assegurances. Eixida a les 8 del 
ma? de la Facultat de Geografia i 
Història (estar quinze minuts abans 
en el punt de par<da). S'ascendirà al 
Benicadell des de Beniatjar. Dificul-
tat: mitja. Temps: 5 hores.  Distancia: 
14 quilòmetres. Desnivell: 650 me-
tres.  Concepte de la transferència: 
BENICADELL. TRANSFERÈNCIA AL 
COMPTE de Bankia.  
TITULAR: PROGEST CONSULTORA I 
SERVICIS SL  
ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 

CONFERÈNCIES I MESES REDONES 

Dimarts 13 de novembre. 19 hores. Facultat de Geografia i Hìstòria. Saló de Graus. Conferència sobre El moder-

nisme vienés per Salvador Aldana. Presenta Carmen Martorell. 

Dijous 22 de novembre. 19 hores. Aules seminari del Centre Cultural la Nau C/ Universitat. Mesa Redona sobre 
El futur de les pensions. Intervindran José Polo (de la coordinadora estatal en defensa de les pensions públi-
ques) i Héctor Illueca (Professor de Dret de la Universitat de València i Inspector de treball). Presenta i introduïx 
Rafael Pla de l'Associació de Professors Jubilats de la Universitat de València. 

Estos dos actes estan organitzats per APROJUB (Associació de Professors Jubilats de la Universitat de València). 
L'entrada és lliure fins a completar aforament. 


