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

ATENCIÓ DEL DESPAtx TANT PERSONAL COM PER TELÈFON 963 82 86 80 

                                        Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 10:30 a 12:30. Els dimecres de 9:30 a 12:30. 
PÀGINA WEB: amigosnaugran.org. CORREU ELECTRÒNIC: amigosnaugransuscripciones@gmail.com.            

DOMICILI; Av. Tarongers, s/n. Campus Tarongers de la Universitat de València. Aulari Sud, corredor central.  

Número 56 

Abril 2019 

ASSEMBLEA GENERAL DE L'ASSOCIACIÓ 

El dimecres 27 de març a les 17 hores en primera convocatòria i 17:30 en segona, tindrà lloc l'as-
semblea anual de l'associació. Ja s'ha enviat a tots els socis el corresponent orde del dia i la resta de 
detalls sobre la mateixa. L'assemblea tindrà lloc en la Sala Joan Fuster (Saló d'Actes) de la Facultat 
de Geografia i Història (primer pis). 

TANCAMENT DEL DESPATX EN VACACIONS DE PASQUA 

Amb motiu de les vacacions de Setmana Santa i Pasqua el despatx tancarà el dijous 18 d'abril i tor-
narà a obrir, en el seu horari habitual, el dimarts 30 d'abril. 

PASSEJOS PER LA CIUTAT (NOMÉS ASSOCIATS) 
 

IMPORTANT CANVI DE DATA DEL PASSEIG ALS JARDINS DE MONFORTE I PALAU DE L'EX-
POSICIÓ. Degut que en la data prevista (10 d'abril) no es pot visitar el Palau de l'Exposició, s'ha pas-
sat este passeig al DIMARTS 16 D'ABRILS'ha enviat correu electrònic als inscrits perquè  confirmen 

la seua assistència. Inscripció oberta per si es produïxen vacants. Punt de trobada: a les 9:45 en la 
porta central de Vivers (taquilles) enfront del Pont del Reial. Número de places: 45. Primer dia d'ins-
cripció dimecres 6 de març pels mètodes habituals: personalment o per telèfon:. El passeig serà con-
duït per Esther Vayá. Preu 3 euros que es pagaran a Esther a l'inici del passeig. 

DINAR FI DE CURS I  
ENTREGA DE PREMIS DELS CONCURSOS (socis i no socis) 

 

Dijous 30 de maig.  Eixida en bus a les 10 del matí del lloc que s'indicarà, cap a Sagunt, on tindrem 
una visita guiada a la ciutat. Després ens dirigirem a Canet d'En Berenguer on tindrem a les 14:30 
el dinar de fi de curs (i repartiment de premis en les diverses seccions del concurs anual de la 
nostra associació) en un restaurant, que es troba en la mateixa platja, EL SARAO DE CANET. 
  
El dinar consistirà en una sèrie d'entrants formats per remenats de botifarra de Burgos amb bole-
tus, carpaccio de tomaca amb formatge i anxoves del Cantàbric, selecció d'ibèrics extremenys. 
Com a segon plat es podrà elegir entre caldós de guatla (A), secret ibèric amb reducció de Pedro 
Ximénez (C) o abadejo a la mel (P). Com a postres tindrem fruita variada amb rebosteria. Amb 
beguda, cava i infusions. La tornada serà sobre les 18 hores. El preu total (bus, visita guiada, asse-
gurança i dinar) és de 40 euros.  
La raó de donar a conéixer amb tanta antelació esta visita-dinar fi de curs, i la inscripció a la mateixa, 
es deu a la necessitat de conéixer quantes persones van a acudir, ja que és necessari contractar tant 
els autobusos com els guies necessaris per a la visita. Al realitzar la inscripció ha d'indicar-se quin és 
el segon plat elegit. Cal indicar A, C o P. Inscripció tant socis com no socis a partir del dimecres 
27 de març personalment, telèfon o correu electrònic (amigosnaugransuscripciones@gmail.com) in-
dicant el segon plat triat. El pagament haurà de fer-se efectiu des del moment de la inscripció fins al 
15 de maig. La transferència s'haurà de realitzar al Banc de Santander TITULAR: Amigos de la 
Nau Gran ES61 0049 67220526 1001 3736 Concepte COMIDA. 



VIATGES (ASSOCIATS I NO ASSOCIATS) 
 

Les transferències per als viatges han de fer-se al compte de Bankia TITULAR: PROGEST CONSULTO-
RÍA Y SERVICIOS, SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885 indicant el concepte indicat en cada viatge. 
 

Abril dissabte 6. BANYERES DE MARIOLA. CASTELLS DE LA COMUNITAT (complet): Eixida. 8:15 de la 
Facultat de Geografia i Història.   
 

Maig del 9 al 16. VIATGE A LAS MERINDADES I BURGOS (complet). Possibilitat d'inscriure's en  llista 
d'espera. Cal transferir abans del 15 d'abril el que queda per pagar d'este viatge. Reunió informativa per a 
tots els assistents al viatge: DIJOUS 2 DE MAIG A LES 19 HORES EN LA FACULTAT DE FILOSOFIA I 
CIÈNCIES DE L´EDUCACIÓ. És important l'assistència ja que s'indicaran les places del tren tant per a 
l'anada com la tornada, així com l'hora de trobada del dia de l'eixida. Concepte de la transferència. MERIN-
DADES TRES. 

Juny del 19 al 27- VIATGE FI DE CURS. COSTA ADRIÀTICA. Tenim una habitació doble disponible. Ins-
cripció oberta. El programa del viatge i el preu poden consultar-se en el butlletí de l'associació del mes de ge-
ner bé en el despatx o en el blog de l'associació (www.amigosnaugran.org). Els ja inscrits en el viatge hauran de 
transferir 350 en el mes d'abril indicant com a concepte ADRIÀTICO CUATRO. 

CONFERÈNCIES (ASSOCIATS I NO ASSOCIATS) 
 

Dimarts 9 d'abril. 19 hores en el Saló de Graus de la Facultat de Geografia i Història (primer pis) 
VALÈNCIA COM PODRIA SER: MENYS URBANISME, MES CIUTAT per Juan Olmos, doctor engin-
yer de camins i professor titular d'urbanisme en la Universitat Politècnica de València, gran coneixedor 
i defensor de la ciutat com a lloc habitable, ha impartit diversos seminaris, tallers i conferències sobre 
el tema, un dels últims en els cursos d'hivern de la Nau Gran o en la taula redona celebrada sobre ur-
banisme en els actes del X aniversari de la nostra associació. En la conferència es plantejaran diver-
ses preguntes: El canvi climàtic ho canvia tot, però ha canviat la política urbana?; està assentant la 
ciutat de València les bases per a fer front als reptes que s'acosten?; què fer amb la turistisació?; com 
abordar la mercantilització de l'espai públic?; servix el vell urbanisme per a solucionar tots estos pro-
blemes en el segle XXI?. Entrada lliure fins a completar aforament. 
 

Dijous 11 d'abril. 19 hores en el Saló de Graus de la Facultat de Geografia i Història (primer pis), ÉS 
POSSIBLE UNA EXPLICACIÓ MATEMÀTICA DE L’ASCENS DE TRUMP, BOLSONARO, VOX…? 
per Rafael Pla López. Presenta: Juan Carlos Moreno. Entrada lliure fins a completar aforament. Esta 
conferència es realitza en col·laboració amb l'Associació de Professors Jubilats de la UV. 

SOLIDARITAT 

 

GRUP DE SOLIDARITAT. El grup de solidaritat 
oferix ajuda a les persones de l'associació que, per 
la seua situació personal o per viure soles, neces-
siten qualsevol tipus d'ajuda (acompanyament, 
gestions, per enfermetat…). Tant els que de la 
nostra associació necessiten ajuda com els que 
desitgen incorporar-se al grup de treball sobre soli-
daritat, hauran de comunicar-ho al despatx be per-
sonalment, per telèfon o per correu electrònic  
 

(amigosnaugransuscripciones@gmail.com). 

XI CONCURS 

 ASSOCIACIÓ AMICS NAU GRAN 

La nostra Associació convoca en 2019 l'onzé concurs 
en les modalitats de RELAT, MICRORRELAT, POE-
SIA, ARTS PLÀSTIQUES I FOTOGRAFIA. Animem 
a tots els associats a participar amb les seues obres, 
en totes les modalitats, també pot participar l'alumnat 
que cursa algun itinerari en LA NAU GRAN de la Uni-
versitat de València en Relat, Microrrelat, Poesia i 
Fotografia. El tema obligatori per a participar en Fo-
tografia és ELS COLORS DE LA TARDOR. Els ter-
minis de presentació de les obres en el despatx de 
l'associació seran del dilluns 6 de maig al dijous 9 de 
maig, estos dos inclusivament, per a Narrativa i Poe-
sia, i del dilluns 13 de maig al dijous 16 de maig, es-
tos dos inclusivament, per a Arts Plàstiques i Foto-
grafia. 
Les bases d'estos concursos poden consultar-se en 
el despatx, així com en   

www.amigosnaugran.org/bases-concursos/ 

PALAU DE LES ARTS (SOLS ASSOCIATS) 

Arreplegada d'entrades per als pròxims es-
deveniments: La Malquerida i Rigoletto: 9. 10 i 
11 D'ABRIL 



TEATROS (SÓLO ASOCIADOS) 
 

TEATRES (NOMÉS ASSOCIATS) 
 

Totes les transferències per als teatres s'han de realitzar al compte del Banc de Santander  
TITULAR: Amigos de la Nau Gran ES61 0049 67220526 1001 3736 indicant el concepte que, en 
cada cas, apareix. Les inscripcions per als teatres es poden fer personalment, per telèfon o per 
correu electrònic: amigosnaugransuscripciones@gmail.com.  
 

TEATRE OLYMPIA. Dimecres 3 d'abril, 20 hores. Entrega d'entrades en el despatx: 2 i 3 d'abril. 
  
TEATRE PRINCIPAL: Diumenge 7 d'abril. 18 hores. Entrega d'entrades en el despatx: 4 i 5 d'abril.  
 

TEATRE FLUMEN: Diumenge 5 de maig. 19:30. Gràcies per vindre. Preu: 17 euros. Un gran mu-
sical amb el que es vol rendir un homenatge a Lina Morgan a través del record de la revista espanyo-
la, modernitzada a través d'una brillant posada en escena amb la dirección de José Saiz, que també 
actua al costat d'Isabel Gaudí, Paola Navalón i Alberto Vázquez al costat d'un elenc d'artistes amb un 
vestuari de més de 200 trages, espectaculars escenografies i cançons en directe. Primer dia d'ins-
cripció: dimecres 27 de març. Entrega d'entrades en el despatx: 2 i 3 de maig. Concepte de la 
transferència: FLUMEN. 
 

TEATRE MICALET. Dissabte 11 de maig. 19 hores. El nom (en valencià). Preu. 10 euros. La diver-
tidísima obra de Matthieu Delaporte i Alexandre de la Patellière, portada al cine, ha sigut dirigida per 
Joan Peris en versió de Jordi Galceran i interpretada per Pilar Almeria, Josep Manel Casany, Ferran 
Gadea, Cristina Garcia, Ximo Llevant. Els conflictes que es generen en un dinar al plantejar quin serà 
el nom del fill que va a nàixer. Primer dia d'inscripció: dimecres 27 de març. Entrega d'entrades en 
el despatx: 8 i 9 de maig. Concepte de la transferència: MICALET. 
 

TEATRE OLYMPIA. Diumenge 19 de maig. 19 hores. Mort en el Nil. Preu: 21 euros.  Una de les 
grans obres d'Agatha Christie, adaptada i dirigida per Víctor Comte i un ampli repartiment compost, 
entre altres, per Sergio Blanco, Adriana Torrebejarano, Ana Rugisques, Pau Puyol… Primer dia 
d'inscripció: dimecres 27 de març. Entrega d'entrades en el despatx: 16 i 17 de maig. Concepte 
de la transferència: OLYMPIA.  

CINE 

 

LLEGINT EL CINE. Les pròximes i últimes sessions d'este curs, del taller de cine es portaran a terme 
els divendres 5 i 12 abril i 3 de maig en l'Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educa-
ció de 10:30 a 13:30. 
  
CINECLUB: (associats i no associats): Últimes sessions, corresponents al cicle de Federico Fellini 
d'este curs.  
Divendres 29 de març: Fellini 8 ½  (1963) amb Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk 
Aimée, Sandra Milo. Oscar a la millor pel·lícula estrangera. 17 hores. Saló d'actes de la Facultat de Fi-
lològia, Traducció i Comunicació. 
Divendres 3 de maig: Amarcord (1973). Oscar a la millor pel·lícula estrangera.17 hores. Saló d'actes 
del Col·legi Major Rector Peset. Entrada lliure en ambdós sessions fins a completar aforament. 
 

CICLE DE CINE INTERGENERACIONAL (associats i no associats): CICLE DRETS I LLIBERTATS 
II. Dilluns 15 d'abril 17 hores en el Saló d'Actes del MUVIM (Quevedo, 16). El gran carnestoltes 
(1951) de Billy Wilder amb Kirk Douglas i Jan Sterlin. Presentació i debat: Aurea Ortiz, professora, críti-
ca i escriptora cinematogràfica.  
 

CICLE DE CINE DECONSTRUINT L'AMOR ROMÀNTIC (associats i no associats). 
Divendres 12 d'abril. 17 hores. Un sol interior (2017) de Claire Denis amb Juliette Binoche. Saló d'actes 
del Col·legi Major Rector Peset (Plaça del Forn de Sant Nicolau s/n). Presentació i debat: Lola Roca. 
Entrada lliure fins a completar aforament. 



SENDERISMES (ASSOCIATS I NO ASSOCIATS) 
 

Ha de tindre's en compte que tant el SENDERISME INICIAL COM L'AVANÇAT SÓN, encara que pa-
rega obvi, SENDERISME, és a dir NO són SIMPLES PASSEJOS PEL CAMP: això sí l'avançat serà 
més difícil 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 res-
taurant mentres que en l'avançat es dina durant el trajecte pel que hauran d'emportar-se entrepans. I 
en estos dos aigua, en quantitat tal que és preferible que sobre que falte. Es recorda que les trans-
ferències per a estos dos senderismes cal fer-les al compte de Bankia. TITULAR: PROGEST CON-
SULTORÍA Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 

SENDERISME INICIAL 

 

Dissabte 13 d'abril  
(últim senderisme inicial d'este curs).  

 

SERRA DE BENICADELL.  
 

A l'hora de tancar este butlletí 
queden places lliures per a este 
senderisme. Inscripció oberta. 
Associats 35 euros, no associats 
45 euros. Eixida: 8 del matí (estar 
quinze minuts abans) de la Facul-
tat de Geografia i Història. Dificul-
tat: mitjana alta. Longitud: 10 km. 
Desnivell: 400 metres en pujada, 
550 metres en baixada. El preu 
inclou: bus, guia, dinar i assegu-
rances. Concepte de la trans-
ferència: BENICADELL 

SENDERISME AVANÇAT: 
Dissabte 13 d´abril.  

SERRA DE TURMELL.  
A l'hora de tancar este butlletí queden places lliures per a este 
senderisme. Inscripció oberta. Associats 25 euros. No asso-
ciats 30 euros. Eixida: 8 del matí (estar quinze minuts abans) 
de la Facultat de Geografia i Història. Dificultat: mitjana. Longi-
tud: 15 quilòmetres. Temps: 5 hores. Desnivell: 500 metres. 
Concepte transferència: TURMELL 

 

Dissabte 18 de maig.  
PENYA SAGANTA  

(últim senderisme d'este curs).  
Primer dia d'inscripció (personalment, per telèfon o per correu 
electrònic: amigosnaugransuscripciones@gmail.com) Asso-
ciats: dimecres 27 de març. No associats: dijous 28 de març. 
Preu associat: 25 euros. No associat: 30 euros. Eixida: 8 del 
matí de la Facultat de Geografia i Història. Desnivell: 500 me-
tres. Recorregut circular ascendint a PENYA SAGANTA a Espa-
dilla. Concepte de transferència: SAGANTA. 

RECORDA:  

ASSEMBLEA GENERAL  DE  L'ASSOCIACIÓ  
Dimecres 27 de març a les 17 hores en 1a convocatòria i 17:30 en 2a con-
vocatòria en la sala Joan Fuster (saló d'actes) de la Facultat de Geografia i 
Història (1er pis). 

MUSEU BELLES ARTS 

Dimarts 2 d'abril. 11:30 hores (estar en el hall del museu quinze minuts abans). A l'hora de tancar 
este butlletí queden algunes places per a la visita que Emili Gascó portarà a terme sobre el tema 
Sant Vicent Ferrer, predicador d´habit i d’ofici. Inscripció oberta.  

Dijous 11 d'abril. Conferències en el Museu. El professor Amant García impartirà la conferència so-
bre José Vergara, dins del cicle de conferències sobre el Mestre de l'Art Valencià. Hora: 17. Lloc: 
Saló d'Actes del Museu. Entrada lliure fins a completar aforament.   


