
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 52 

Desembre 2018 

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. 

MOLT IMPORTANT 
 

FORMA DE REALITZAR LA TRANSFERÈNCIA PER A VIATGES, SENDERISMES, TEATRES, ÒPERA O ALTRES ACTIVITATS 
 
Recordem que és d'obligat compliment l'apartat 2.4.0.A del reglament de Règim intern, en el que es donen les instruccions detalla-
des de com portar a terme els pagaments de qualsevol ac0vitat. Diu: S'ha de consignar nom i cognoms del corresponent associat/a, 
així com el viatge o esdeveniment corresponent (el concepte tal com s'indica en la convocatòria). 
En el cas que no ho haguera fet d'acord a allò que s'ha indicat, l'ordenant de la transferència/pagament deurà inexcusablement en-
viar un correu electrònic a la següent adreça: amigosnaugransuscripciones@gmail.com en el termini màxim de dos dies laborables 
després de realitzar el pagament. En el dit correu s'hauran d'incloure les següents dades: DATA DE LA TRANSFERÈNCIA, NOM DE 
L'ACTIVITAT (viatge, senderisme, teatre, ópera…) I NOM DE QUI VAJA A REALITZAR-LA. De no rebre el dit correu en el termini indicat 
s'emetrà un xec per l'import rebut, depositant-se en el despatx de l'Associació en un termini màxim de set dies laborables a disposi-
ció de l'ordenant del pagament, procedint a anul·lar les assistències als esdeveniments de referència. 
 Queda clar que res d'això s'haurà de portar a terme si les transferències es realitzen de forma correcta que hauran de fer-se de la 
forma següent:  
Totes les transferències per a viatges i senderismes s'han de realitzar al compte de .Bankia. TITULAR: PROGEST CONSULTORA I SER-
VICIS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885.  Les transferències per a teatres, òperes o altres esdeveniments es realitzaran al compte 
del Banc de Santander. TITULAR: Amics de la Nau Gran. ES61 0049 6722 0526 1001 3736 i incloent en la transferència com a con-
cepte el que s'indica en el butlleK per a cada esdeveniment.  

AVISOS 
 
MOLT IMPORTANT PER A ASSOCIATS QUE REBEN EL BUTLLETÍ PER CORREU POSTAL. 
Tal com vam indicar en el butlleJ de setembre és necessari que ELS ASSOCIATS QUE REBEN EL BUTLLETÍ PER CORREU POSTAL ens indi-
quen, en el cas de no haver-ho fet, com més tard el 12 de desembre un correu electrònic a què poder enviar-li el butlleJ ja que, a par0r 
del pròxim (gener del 2019) ÚNICAMENT S'ENVIARAN (els butlle0ns) PER CORREU ELECTRÒNIC. De totes les maneres, a començament 
de cada mes, qualsevol associat que ho desitge, pot passar-se pel despatx, per a arreplegar-lo 
en paper. Pot accedir-se sempre tant al butlleJ mensual, com a qualsevol altre anterior, entrant en la nostra web: www. 
amigosnaugran.org i clicar en la pestanya butlle0ns, situada en la part superior de la web. 
 
ENVIAMENT DEL BUTLLETÍ. Recordem que el butlleJ corresponent al mes de gener (igual que els següents) únicament s'enviarà per 
correu electrònic. Es remetrà en la setmana del 17 de desembre. 

AGENDA. Ja es troben en el despatx les agendes corresponents a l'any 2019. Es repar0ran a les persones associades fins a esgotar les 
que s'han editat. 
VACACIONS DE NADAL. El despatx tancarà des del 22 de desembre al 6 de gener, per la qual cosa el 7 de gener tornarà a obrir en el seu 
horari habitual. 
LOTERIA. Recordem: el número de loteria nacional per a Nadal que juga l'associació és el 26.059, poden adquirir-se en l'Administració 
número 35 (Plaça de la Reina, 16). 

CONCERT DE NADAL DE LA CORAL AMICS DE LA NAU GRAN 
La nostra coral, dirigida per AgusJn Alamán, oferirà el tradicional concert de Nadal, el dilluns 17 de desembre a les 19:30 hores en la 
Capella de la Sapiència del Centre Cultural La Nau (c/Universitat s/n). Entrada lliure fins a completar aforament. 



TALLERS (NOMÉS ASSOCIATS) 

El primer dia per a realitzar les inscripcions, per als tallers que indiquen a con0nuació, serà el dimecres 12 de desembre, pels mètodes 
habituals presencialment, (75% de places el primer dia o per telèfon 25%) 

EL MONT DEL VI. Dilluns de 17 a 18 hores. Aula M06A de la Facultat de Fisioteràpia i Esports (c/ Gascó Oliag, 5). Impar0x. Manuel López 
Aragó. El vaig vore serà el protagonista del taller. Tot el que vols saber sobre el vi en el seu trajecte de la vinya a la taula, seguint la seua 
història i la seua evolució. Nº de places: 20. Començament del taller: 7 de gener 

TALLER D'ESCRIPTURA POÈTICA (10 sessions). Dimecres 10 a 12. Aula A-105 de Facultat de Filològia i Comunicació Audiovisual (campus 
de Blasco Ibáñez). Impar0x: Tomás Moreno Millán. Curs teòric pràc0c en el que es donaran uns coneixements bàsics sobre poesia. Tam-
bé es llegiran i comentaran poemes d'autors reconeguts a fi de posteriorment passar a escriure poemes, per a la que s'u0litzaran dife-
rents tècniques. Nº de places: 15. El taller començarà el 6 de febrer i conclourà el 17 d´abril o el 8 de maig.  

CANT CORAL. Dijous de 19:30 a 21 hores del 10 de gener al 14 de març. Lloc: Facultat de Magisteri (campus de Tarongers) en aula que 
s'indicarà als inscrits. Impar0x: Magda Tatai. Dirigit a aquelles persones que desitgen esbrinar i experimentar les possibilitats de la 
pròpia veu, conéixer bàsicament la morfologia de l'aparell vocal, prac0car amb exercicis de respiració, relaxació, vocalització, per a 
aconseguir impostar la veu i preparar algunes cançons. Nº de places: 15. Començament de l'ac0vitat: 10 de gener. 

PSICOPATOLOGIA I CINE: Radiografia de la soledat (divendres 25 de gener i divendres 1, 8, 15 i 22 de febrer del 2019). Horari: 11:00 a 
13:30. Lloc: Saló d'actes del col·legi major Rector Peset (c/Plaça de Sant Nicolau). Taller anual que impar0x Antonio Rei, psiquiatre, on 
par0nt de unes determinades pel·lícules tracta una sèrie de punts relacionats amb el tema general. Es tractaran en esta ocasió els tems: 
L'heroi solitari (El silenci un home, 1967, de J.Pierre Melville), Soledat i Marginació (Lilya 4-Ever, 2002, de Lukas Moodyssson), Aïllament 
social (Llums a poqueta nit, 2006 de A. Kaurismaki), A la recerca de Walden-X (100 dies de soledat, 2016, de Gerardo Olivares i José 
Diaz), La soledat en la vellesa, Hannah, 2017 d'Andrea Pallaoro). Nº de places: 50. Primer dia d'inscripció: dimecres 12 de desembre. 

INFORMÀTICA: S'obri la inscripció per a nous grups, a par0r del segon quadrimestre del curs, per a les classes de Smartphones. Duració 
dos dies que s'impar0xen (a elegir) entre dimarts (Facultat de Filològia) o dimecres (Facultat d’Infermeria). En estos dos casos el taller 
serà de 10 a 12 hores. Impar0x: Guillermo Escalona. Primer dia d'inscripció: dimecres 12 de desembre. 

CREIXEMENT PERSONAL (Inscrits). Lloc: Facultat de Psicologia (campus Blasco Ibáñez). El dilluns 10 de desembre de 10:00 a 11:30 en la 
Sala Polivalent 02 del segon pis el professor Javier Ferrero del Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics portarà 
a terme la segona sessió de este taller que versarà sobre La Felicitat, un camí i una meta. Este taller es porta a terme a través de la vo-
calia de Solidaritat de l'Associació. 

CORAL (NOMÉS ASSOCIATS) 

CORAL AMICS DE LA NAU GRAN. Vos indiquem que seguix oberta la inscripció per a for-
mar 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 par0cipar en les actua-
cions que es tenen previstes per a este curs. Anima-vos! Vos estem esperant! Les inscrip-
cions es realitzen en el despatx presencialment o per telèfon en horari d’oficina en el des-
patx, també per correu electrònic (amigosnaugransuscripciones@gmail.com). El taller 
s'impar0x els dilluns de 17:30 a 19:30 en aula 0401 (4ª planta, aula de piano) de la Facul-
tat de Magisteri (Campus de Tarongers). El taller es impar0t per AgusJn Alamán Picazo. 

VISITES I PASSEJOS  
(NOMÉS ASSOCIATS) 

VISITA A QUADROS, EXPOSICIONS I/O 
SALES DEL MUSEU DE BELLES ARTS (C/
Pio V). Dimarts 11 de desembre. 11:30 
hores (estar en el hall del Museu als 
11:15). El Sant Grial i la mís�ca de Joan 

de Joanes: una història fascinant a 
càrrec d'Emili Gascó. Nº de places: 20. 
Primer dia d'inscripció pels mètodes 
habituals: dimarts 4 de desembre. 

GRUP DE MÚSICA. Inscripció oberta, pels mètodes habituals, per a associats i associades que toquen algun instrument musical. 

Horari del taller els dijous de 17:30 a 20:00 en la Facultat de Ciències de la Ac0vitat Física i de l’Esport 

TEATRES (NOMÉS ASSOCIATS) 

Teatre Principal. TICTAC. Divendres 21 de desembre als 20 hores. Preu: 10 euros. Torna el diver0t musical, premiat amb els premis 
Max de teatre al millor espectacle musical i el premi Túria al millor espectacle dirigit i interpretat per Carles Alberola, qui també ha es-
crit l´obra al costat de Rodolf Sirera i Pascual Alapont i en el que actuen al costat de Carles Alberola mes de deu actors i actrius. Primer 
dia d'inscripció: dimarts 4 de desembre. Entrega d'entrades en el despatx: 19 i 20 de desembre. Transferència en el Banc de Santander 
al compte d'Amics Nau Gran: ES61 0049 6722 0526 1001 3736 Concepte de la transferència: TICTAC 

Teatre Olympia: La volta de Nora (Casa de nets 2). Dijous 10 de gener. 20:30 hores. Preo: 17 euros. Escrita per Lucas Hnath en 2017 és 
la seqüela de Casa de nets d'Ibsen. Estrenada amb gran èxit en Broadway és interpretada per Aitana Sánchez-Gijón, Roberto Enríquez, 
Mª José Díaz i Elena Rivera. La direcció és d'Andreu Llima. Primer dia d'inscripció: dimarts 4 de desembre.  Entrega d'entrades en el 
despatx: 19 i 20 de desembre. Transferència en el Banc de Santander al compte d'Amics Nau Gran: ES61 0049 6722 0526 1001 3736. 
Concepte de la transferència: NORA. 



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. CAP D'ANY (complet) REUNIÓ PRÈVIA AL VIATGE. A fi d’informar sobre els horaris d’avió i altres assumptes relacionats amb 
este viatge, 0ndrem una reunió el dimecres 12 de desembre als 19 hores en el saló d'actes de la Facultat de Filosofia i Ciències de 
l’Educació (campus de Blasco Ibáñez). 
 
VIATGE DE FALLES 13 al 20 DE MARÇ: VENÈCIA, VERONA, PARMA, PÀDUA, TRENTO I MOLT MES. A hora de tancar este butlleJ que-
da una habitació doble. INSCRIPCIÓ OBERTA. Vols directes des de València a Bèrgam i viceversa. PROGRAMA: Dia 13/3. Eixida des de 
Manises amb direcció a Bèrgam. Visita a Bèrgam i Sirminone en el Llac de Garda. Dinar inclós. Allotjament a Venècia en hotel DUO-
DO****. Allotjament i desdejuni 3 nits. Este dia sopar inclòs.  Dia 14/3. Visita guiada a Venècia, dinar inclós. Sopar lliure. Dia 15/3. Dia 
sencer lliure a Venècia. Dia 16/3. Visita guiada a Pàdua. Dinar inclós. Després anirem a Verona. Allotjament i desdejuni quatre nits en 
hotel VERONA***. Sopar inclòs. Dia 17/3. Visita guiada a Verona. Dinar i sopar lliure. Dia 18/3. Visita guiada a Parma. Dinar inclós. 
Sopar lliure. Dia 19/3. Visita guiada a Trento. Dinar inclós. Sopar lliure. Dia 20/3. Visita guiada a Màntua. Dinar inclós. Després anirem 
a l'aeroport de Bèrgam per a eixir amb direcció a València. Preu. Associat en habitació doble per persona: 1.195 euros. No associats: 
1.225 euros. Es podrà realitzar el pagament de forma fraccionada de la manera següent per als inscrits des de desembre: 400 euros al 
desembre, 400 al gener (els inscrits el mes passat 300 al desembre i 300 al gener), i la resta (tots) abans del 15 de febrer. El preu com-
pren: avió amb maleta de (inclosa) 20 quilos, hotels i desdejunis, 6 menjades i 2 sopars; taxes d'estada en les ciutats; autobús durant 
el recorregut, guies locals, guia acompanyant des de València, entrades incloses de forma puntual podria alguna no estar contempla-
da; segur d'anul·lació; segur d'assistència. La transferència cal fer-la al compte de Bankia. TITULAR: PROGEST CONSULTORA I SERVICIS 
SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. Concepte de la transferència: ITÀLIA o, si és fraccionada, ITÀLIA UN per als nous inscrits i ITÀLIA 
DOS per als inscrits anteriorment. 

JORNADES DE LA CARXOFA A BENICARLÓ AMB ESTADA EN EL PARADOR (26 i 27 de gener). Dissabte 26. Eixida als 8 del maJ de la 
Facultat de Geografia i Història. Visita a Mascarell i Ona. Menjada en Ona. Després anirem a Benicarló on ens allotjarem en el PARA-
DOR NACIONAL. A hora que indiquen assis0rem a la TORRÀ (0quet inclòs). Sopar lliure. Diumenge 27. Desdejuni en hotel. Després es 
podrà assis0r a l’oferta gastronòmica que s'oferix sobre la carxofa en el centre de la població. Als 14 hores 0ndrem en el Parador la 
menjada bufet especial de la carxofa. Nº de places: 48. Preu d'associat en habitació doble per persona: 160 euros. No associat: 180 
euros. El preu inclou: autobús, visita i menjada en Ona, allotjament, desdejuni i menjada en el Parador, 0quet de la torrada del dissab-
te nit, guia acompanyant i segur de viatge. Data d'inici de la inscripció associats: dimecres 12 de desembre pels mètodes habituals 
(presencialment 75%, per telèfon 25%). Inici de la inscripció no associats: dijous 13 de desembre. La transferència cal fer-la al compte 
de Bankia.  
TITULAR: PROGEST CONSULTORA I SERVICIS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885 Concepte de la transferència: BENICARLÓ.  
 
VIATGE FI DE CURS: Costa AdriàXca amb extensió a Sarajevo i a Montenegro. Del 19 al 27 de juny. Programa, preu i inscripcions en el 
pròxim butlleJ.  

CINE 

LLEGINT EL CINE (únicament associats inscrits).  En el mes de desembre 0ndrà lloc el taller el divendres 14 de desembre. 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). Al desembre no hi ha sessió de cineclub.  

CICLE DE CINE INTERGENERACIONAL (associats i no associats). Dilluns 10 de desembre 17 hores. Lloc: saló d'actes del MUVIM. 

Dins del cicle Drets i llibertats es projectarà la pel·lícula Z de Costa-Gavras (1969) amb Yves Montand, Jean Louis Tri0gnant, Irene Papes, 
Jacques Perrin. Oscar a la millor pel·lícula de llengua estrangera. Presentació i debat: Gloria Benito, Professora de Llengua i Literatura, 
escriptora i crí0ca de cine de la revista de cine Encadenats (www.encadenats.org). L'entrada és lliure fins a completar aforament. 

CICLE DE CINE: Deconstruint l'amor romànXc (associats i no associats). Divendres 14 de desembre. 17 hores. Saló d'actes del Col-legi 
Major Rector Peset (Plaça de Sant Nicolau, s/n). Projecció de Cegues d'amor (2002) de Mira Nair, que compta amb un excel·lent repar0-
ment. Ni més ni menys que intervenen Juliehe Lewis, Uma Thurman, Gene Rowlads, Ben Gazara. Presentació i debat: Silvia Peris. L'en-
trada és lliure fins a completar aforament. 
 
CINE I ART (inscrits): En col·laboració amb el Museu de Belles Arts. L'úl0ma sessió del cicle d'este curs 0ndrà lloc el dijous 20 de desem-
bre projectant-se Els úl0ms anys de l'ar0sta: A;erimage (2016), la pel·lícula que va realitzar abans de morir el gran mestre del cine po-
lonés Andrej Wajda sobre la vida i obra d'un dels ar0stes avantguardistes polonesos més importants: Wladyslaw Strzeminski. Hora: 17. 
Lloc: saló d'actes del Museu de Belles Arts C/ Sant Pio V, 9. 



SENDERISMES (ASSOCIATS I NO ASSOCIATS) 

Ha de 0ndre's en compte que tant el SENDERISME INICIAL COM L'AVANÇAT SON, encara que parega obvi, SENDERISME, és a dir NO 
son SIMPLES PASSEJOS PEL CAMP: això sí l'avançat serà mes diicil i exigent que l´inicial, però en estos dos podrà haver pujades i baixa-
des 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 al 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 quan0tat tal que es preferible que sobre que falte. Es re-
corda 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 12 de gener. Via Verda de 
Maigmó. Primer dia d'inscripció as-
sociats  (personal o per telèfon): di-
mecres 12 de desembre. No asso-
ciats: dijous 13 de desembre. Número 
de places: 35. Preu associat: 35 eu-
ros. Preu no associat: 45 euros. El 
preu inclou: bus, segur, dinar i guia. 
Eixida: 7:30 del maJ de la Facultat de 
Geografia i Història (estar quinze mi-
nuts abans en el punt de par0da). Di-
ficultat: Baixa. Distància: 12 quilòme-
tres. Desnivell: 60 metres en pujada i 
380 metres en baixada. Recorrem el 
trajecte corresponent a l'an0ga via 
del ferrocarril entre Alcoi i Alacant. 
Concepte de la transferència: 
MAIGMÓ. Transferència al compte de 
Bankia TITULAR: PROGEST CONSUL-
TORA I SERVICIS SL ES68 2038 9612 
1660 0024 9885. 

SENDERISME AVANÇAT 
 

Dissabte 1 de desembre. El senderisme avançat ajornat del dissabte 
20 d’octubre, Sant Joan de Penyagolosa-Vistahermosa del Riu, a cau-
sa de pluges intenses, és portarà a terme el dissabte 1 de desembre 
amb el mateix programa anunciat en el butlleK nº 50 (octubre 2018). 
 
Dissabte 19 de gener: Alcúdia de Veo-Torralba del Pinar. Primer dia 
d'inscripció associats (personalment, per telèfon o per correu elec-
trònic: amigosnaugransuscripciones@gmail.com) dimecres 12 de 
desembre. No associats: dijous 13 de desembre. Número de places: 
25. Preu d'associat: 25 euros. No associats: 30 euros. Esta tercera 
etapa en el Parc Natural de la Serra d’Espadà es dividix en dos trams, 
el primer Alcúdia de Veig a la Rambla de Villamalur, el segon tram en-
tre la Rambla de Villamalur i Torralba del Pinar. Este segon tram de la 
senda recorre l´an0c camí de ferradura que unia ambdós poblacions. 
Els etapes restants que recorren la Serra d´Espadà de La Vilavella a 
Montanejos els hem realitzat en altres senderismes. El preu inclou: 
bus, guia i segurs. Eixida als 8 del maJ de la Facultat de Geografia i 
Història (estar quinze minuts abans en el punt d'eixida). Dificultat: 
Mitja. Temps: 5 hores. Distància: 15´5 quilòmetres. Desnivell: 550 m. 
Concepte de la transferència: SERRA. Transferència al compte de Ban-
kia TITULAR: PROGEST CONSULTORA I SERVICIS SL ES68 2038 9612 
1660 0024 9885. 

CONFERÈNCIES I MESES REDONES (ASSOCIATS I NO ASSOCIATS) 

Dimecres 9 de gener. 19 hores. Saló d'Actes del Col·legi Major Rector Peset (Plaça de Sant Nicolau), el psiquiatre Antonio Rei com a 
iniciació del seu taller, que començarà l'úl0m divendres de gener, donarà la conferència: LA SOLEDAT UNA EPIDÈMIA DEL SEGLE XXI?. 
Entrada lliure fins a completar aforament. Dijous 13 de desembre. 19 hores. Saló de Graus de la Facultat de Geografia i Història. Con-
ferència sobre ProsXtució infanXl i juvenil a càrrec de Francisco Espert Soro. Presenta Antonio MarJn. Esta conferència està organitza-
da per APROJUV (Associació de Professors Jubilats de la Universitat de València). Entrada lliure fins a completar aforament. 

PALAU DELS ARTS (NOMÉS ASSOCIATS) 

Dimarts 12 de febrer. 20 hores. Representació d´una altra de les grans òperes de Verdi. I Masnadieri (Els bandits) a par0r de l’obra 

de Schiller. Les inscripcions per a poder asis0r a esta òpera és podran realizar presencialment, per telèfon o per correu electrònic 

(amigosnaugransuscripciones@gmail.com) del 10 al 14 de desembre. El dimarts 18 de desembre als 12 del maJ és realitzarà en el 

despatx el sorteig a què podeu assis0r els que ho desitgeu. Tindran preferència els que no resultaren agraciats per a acudir a l'òpera 

anterior. No sabem encara el preu, però suposem serà igual o semblant al del passat any. La llista dels inscrits indicant l'orde per a 

optar a entrada s'exposarà en el despatx des del dimecres dia 19 de desembre i en quant ens comuniquen el preu li'ls indicarà als 

agraciats, els que en el concepte de la transferència hauran de posar: ÒPERA. Les  entrades s'arreplegaran en el despatx els dies 6, 7 

i 8 de febrer.  


