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ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE L'ASSOCIACIÓ 

El dilluns 3 de juny a les 18 hores en primera convocatòria i 18:30 en segona, tindrà lloc una as-
semblea extraordinària amb l'únic punt del dia d'elecció de la junta directiva, d'acord amb els estatuts 
aprovats en l'assemblea anual ordinària del passat mes de març. 

 Els terminis de presentació de candidatures seran enviats als associats a principis de mes. L'assem-
blea extraordinària tindrà lloc en la sala Joan Fuster (saló d'actes) de la Facultat de Geografia i 
Història (primer pis). 

SOL·LICITUD DE NOVES INSCRIPCIONS 

 

La sol·licitud per a poder pertànyer a l'Associació Amics de la Nau Gran, a partir del curs 2019-2020, 
s'arreplegarà en el despatx o bé a través de la pàgina web (www.amigosnaugran.org), havent d'en-
tregar-se totalment omplida en el despatx de l'associació del 2 al 31 de maig estos dos inclusiva-
ment, en horari d'oficina (laborables de 10.30 a 12.30 menys els dimecres en què l'horari és de 9:30 
a 12:30). Els sol·licitants deuran:   
 

a) Tindre més de 55 anys. 
b) Posseir correu electrònic. 
c) Omplir tots els apartats de la sol·licitud. 
d) Presentar els documents necessaris que acrediten haver cursat els estudis que s'indiquen en el 
formulari. 
 

A l'hora de baremar les corresponents sol·licituds es tindrà en compte el següent orde de prioritats. 
 

1) Estar cursant o haver cursat algun itinerari de la Nau Gran de la Universitat de València. 
2) Estar realitzant o haver realitzat alguna activitat de la Nau d’Estiu, d’Hivern o Nau Oberta de la 
Universitat de València. 
3) Haver sigut funcionari (professor, administratiu, servicio…) de la Universitat de València. 
4) Cònjuge o parella de la persona associada. 
5) Haver cursat estudis en la Universitat de València. 
6) Interessats en general. 

 

Una vegada conclòs  el termini d'inscripció, i d'acord amb les places que queden lliures per a ser co-
bertes,  es procedirà a realitzar la següent valoració, per part de la Junta directiva, comunicant la seua 
pertinença a l'associació, als que han sigut acceptats al juny  o/i setembre del 2019 d'acord amb l'or-
de indicat en la baremació. 

BAIXES D'ASSOCIATS 

La pertinença a l'associació es renova cada any de forma automàtica, llevat que se sol·licite expres-
sament la baixa. Els associats que desitgen donar-se de baixa per al pròxim curs 2019-2020, hauran 
de fer-ho personalment (omplint en l'oficina el corresponent formulari de baixa) o per correu electrònic 
(amigosnaugransuscripciones@gmail.com) abans del 7 de juny d'enguany. D'esta manera, no es pas-
sarà al banc el rebut corresponent al pròxim curs, evitant siga tornat ja que eixa devolució suposa un 
gasto per a l'associació.  



ACTES DE FI DE CURS (ASSOCIATS I NO ASSOCIATS) 

Dilluns 27 de maig. 19 hores. Mercat de Colom. INAUGURACIÓ DE L'EXPOSCIÓN AMB ELS TREBALLS 
DE FOTOGRAFIA I PINTURA. Igual que en anys anteriors s'exposaran en el Mercat de Colom els treballs de 
fotografia i pintura presentats a l'XI concurso de la nostra associació. 
 En esta inauguració intervindrà la nostra coral que interpretarà algunes de les cançons del seu repertori. L'ex-
posició es podrà visitar en l'horari d'obertura del Mercat de Colom fins al diumenge 2 de juny en què es clausu-
rarà. 
 El dilluns 3 de  juny, els concursants que no hagen rebut el primer premi, hauran d'acostar-se de 10 a 11 al 
Mercat de Colom per a arreplegar les seues obres.  
 

Dimarts 28 de maig. 19 hores. ACTUACIONS MUSICALS. Capella de la Sapiència del Centre Cultural La 
Nau. Presentació del nostre grup de música coordinat per Rafael Mora. Actuació del grup de música dirigit 
per Juan Vicente Ruiz i, a continuació, actuació del grup de guitarra de l'Associació dirigit per Enrique Bení-
tez. Entrada lliure fins a completar aforament. 
 

Dijous 30 de maig. DINAR FI DE CURS I ENTREGA DE PREMIS DELS CONCURSOS. Eixida en bus a les 10 del 
matí (estar 15 minuts abans) cap a Sagunt. Lloc d'eixida: en la rotonda on es troba la font de les 4 estacions, al co-
mençament de l'Albereda, al costat del Pont del Reial (enfront de l'edifici de La Pagoda). A Sagunt tindrem una visi-
ta guiada a la ciutat. Després ens dirigirem a Canet d'en Berenguer on tindrem a les 14:30 el dinar de fi de curs 
amb el repartiment de premis en les diverses seccions del concurs anual de la nostra associació. Serà en un 
restaurant situat en la platja, EL SARAU DE CANET. El ddinar consistirà en una sèrie d'entrants formats per: reme-
nats de botifarra de Burgos amb boletus, 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 Pe-
dro 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, assegurança i dinar) és de 30 euros. 
INSCRIPCIÓ OBERTA: es pot realitzar personalment en el despatx, per telèfon o per correu electrònic 
(amigosnaugransuscripciones@gmail.com). És urgent que els interessats realitzen la inscripció com més prompte 
millor, doncs necessitem conéixer com més prompte millor el número exacte d'autobusos que necessitem. Els que 
vagen per lliure, exclusivament, al dinar hauran de dir-ho a l'hora de la inscripció. En este cas l'import serà de 20 
euros.  Al realitzar la inscripció ha d'indicar-se quin és el segon plat elegit. Cal indicar A, C o P. La inscripció oberta 
pot realitzar-se personalment, per telèfon o per correu electrònic (amigosnaugransuscripciones@gmail.com) indicant 
el segon plat triat. El pagament haurà de fer-se efectiu abans del 16 de maig. Les persones que, en el concurs hagen 
rebut el primer premi en cada una de les modalitats hauran d'estar presents en el dinar o, en el cas de no poder as-
sistir, hauran d'haver autoritzat a algú dels presents, perquè puguen arreplegar-los el premi.  

La transferència s'haurà de realitzar al compte de l'associació AMICS NAU GRAN. Banc Santander  
ÉS61 0049 67220526 1001 3736.  
Concepte de transferència: SAGUNT I DINAR (transferència de 30€)  o NOMÉS DINAR (transferència de 20€ 
els que van per lliure a Canet d'en Berenguer). 
 

Divendres 31 de maig: 19 hores. MÚSICA. Capella de la Sapiència de la Universitat de València (Centre cultural La 
Nau. C/ Universitat s/n), Actuació musical de Black & White duo format per Miguel Ángel Quadrat (piano) i Andreu 
Soler (marimba) que ens oferiran diverses peces musicals. Este grup va tindre un gran èxit l'any passat en l'actuació 
que va tindre lloc, dins dels actes del X aniversari de la nostra associació, Entrada lliure fins a completar aforament. 
 

Dimecres 5 de juny: 19:30 hores. TEATRE. Sala Matilde Salvador (Centre Cultural La Nau. C/ Universitat s/n). El 
nostre grup de teatre representarà l'obra ARRÒS I TARTANA...I RODE LA BOLA, dirigida per Clemente Carrasco, 
autor igualment de l'adaptació lliure de la novel·la Arròs i tartana de Vicente Blasco Ibáñez, com a homenatge 
l'escriptor valencià amb motiu dels cent cinquanta anys del seu naixement. Els associats podran arreplegar l'entrada 
per a la representació, de forma gratuïta en el despatx, del 27 al 31 de maig fins a esgotar-se. Cada associat podrà 
arreplegar com a màxim dos entrades: la seua i la d'un altre associat. 
 

Divendres 7 de juny. 19 hores. CORAL. Capella de la Sapiència de la Universitat de València (Centre cultural La 
Nau, Universitat s/n). Actuació de fi de curs de la nostra coral dirigida per Agustín Alamán. Entrada lliure fins a com-
pletar aforament. 

Divendres 14 de juny, 19 hores. ACTUACIÓ MUSICAL Capella de la Sapiència de la Universitat de València 
(Centre Cultural La Nau, C/ Universitat s/n). Gran actuació musical de Toni Cotolí, un dels grans referents actuals de 
guitarra, al costat de la jovençà orquestra Andantino, formada per xicotets músics entre 7 i 15 anys, formats en l'es-
cola Andantino, segons la metodologia Suzuki, Entrada lliure fins a completar aforament. 



XI CONCURS DE L'ASSOCIACIÓ 

La nostra associació ha convocat la XI edició  dels concursos corresponents al curs 2018-2019 en les seues 
corresponents seccions: relato, microrrelato, poesia, arts plàstiques i fotografia. 

En el concurs pot participar qualsevol associat, en la modalitat o modalitats que desitge, igual que l'alumnat 
que curse qualsevol itinerari en la NAU GRAN de la Universitat de València en les modalitats de relat, 
microrrelato, poesia i fotografia. 

Els terminis de presentació de les obres en el despatx de forma personal, per coincidir amb activitats 
s'amplien i són els següents: 

POESIA, RELATO, MICRORRELATO: del dilluns 6 de maig al dijous 9 de maig. 

ARTS PLÀSTIQUES  I FOTOGRAFRÍA: del dilluns 13 de maig al dilluns 20 de maig. 

El tema obligatori per a participar en fotografia és Els colors de la tardor. 

Les bases del concurs poden consulta-se tant en el despatx com en la pàgina web de l'associació: 
www.amigosnaugran.org/bases-concursos/. 

TEATRES (NOMÉS ASSOCIATS) 
 

Totes les transferències per als teatres s'han de realitzar al compte del Banc de Santander TITULAR: 
Amics 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: amigos-
naugransuscripciones@gmail.com.  
 

TEATRE OLYMPIA. Diumenge 19 de maig. 19 hores. Mort en el Nil, una de les grans obres d'Agatha Chris-
tie, adaptada i dirigida per Víctor Comte i un ampli repartiment compost, entre altres, per Sergio Blanco, Adriana 
Torrebejarano, Ana Rujas. Pablo Puyol… Entrega d'entrades en el despatx: 16 i 17 de maig. 
Concepte de la transferència: OLYMPIA  

. VIATGES (ASSOCIATS I NO ASSOCIATS) 
 

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

Maig del 9 al 16. VIATGE A LAS BMERINDADES Y BURGOS (complet). Recordem que la reunió informati-
va per a tots els assistents al viatge serà el DIJOUS 2 DE MAIG A LES 19 HORES EN LA FACULTAT DE 
FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ. És molt 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, al mateix temps que s'entregarà 
el dossier del viatge als què ho han demanat en paper. 
 

Juny del 19 al 27- VIATGE FI DE CURS. COSTA ADRIÀTICA. Abans del 15 de maig cal transferir la quantitat 
que falte per pagar per a este viatge. La reunió informativa per a tots els assistents al viatge serà el  DIME-
CRES 29 DE MAIG A LES 19 HORES EN LA FACULTAT DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ. És 
molt important l'assistència ja que s'indicarà el lloc i hora d'eixida del bus que traslladarà als viatgers a l'aeroport 
de Barcelona, al mateix temps que s'entregarà el dossier del viatge als què ho han demanat en paper. 

. MUSEU BELLES ARTS 

Conferències en el Museu. El professor Amando García impartirà les últimes conferències d'este curs sobre 
Mestres de l'Art Valencià. Seran sobre Vicente López (9 de maig) i sobre Antonio Muñoz Degrain (23 de 
maig),  Hora: 17. Lloc: Saló d'actes del Museu. Entrada lliure fins a completar aforament 

Dissabte 18 de maig. Concert. 12 del matí. La coral de la nostra associació portarà a terme un concert en el 
pati de l'Ambaixador Vich del Museu amb motiu de la celebració del dia dels museus. 



CONFERÈNCIES (ASSOCIATS I NO ASSOCIATS) 
 

Dijous 16 de maig. 19 hores en la Facultat de Geografia i Història. Saló de Graus. Actualizando las 

unas de la ira per Gaspar Izquierdo i Isidre Mansanet. Conferència en col·laboració amb l'Associació 
de Professors Jubilats de la Universitat de València. Entrada lliure fins a completar aforament.  

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, necessiten 
qualsevol tipus d'ajuda 
(acompanyament, gestions, per malal-
tia…). Tant els que de la nostra asso-
ciació necessiten ajuda com els que 
desitgen incorporar-se al grup de treball 
sobre solidaritat, hauran de comunicar-
ho al despatx ben personalment, per 
telèfon o per correu electrònic 
(amigosnaugransuscripciones@gmail.com). 

SENDERISME (ASSOCIATS I NO ASSOCIATS) 
 

Es recorda que les transferències per al senderisme cal fer-les al 
compte de Bankia. TITULAR: PROGEST CONSULTORIA I SERVI-
CIS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 

SENDERISME AVANÇAT: 
 

Dissabte 18 de maig. PENYA SAGANTA (últim senderisme d'este 
curs). Queden places per a este senderisme. Inscripció oberta 
personalment, per telèfon o per correu electrònic: amigosnaugransus-
cripciones@gmail.com). Preu associat: 25 euros. No associat: 30 
euros. Eixida: 8 del matí de la Facultat de Geografia i Història. Desni-
vell: 500 metres. Recorregut circular ascendint a PENYA SAGANTA a 
Espadilla. Concepte de transferència: SAGANTA. 

NOTA IMPORTANT 

Tots aquells associats que desitgen impartir algun nou taller per al pròxim curs, hauran d'indicar-ho en el des-
patx be personalment o per correu electrònic (amigosnaugransuscripciones@gmail.com). Les propostes han 
d'indicar sobre què tractaria el taller, duració,  necessitats d'este (tipus d'aules, condicions per a la seua posada 
en marcha…), així com els dies i hores en què podria portar-ho a cap. 

Una vegada valorades les propostes rebudes per part de la Junta, es comunicarà la decisió presa. Cal fer cons-
tar que tots els associats que impartixen tallers, o porten a terme activitats, el fan de forma gratuïta, dedicant 
eixe temps, compartint una sèrie de coneixements a la resta dels companys associats. 

TANCAMENT DEL DESPATX PER VACANCES D'ESTIU 

Amb motiu de les vacances d'estiu, i tancament de les nostres activitats durant eixe període, el nostre despatx 
tancarà del 24 de juny al 4 de setembre. En la primera setmana de setembre els associats rebran el primer 
butlletí del curs 2019-2020 amb les noves activitats previstes (tallers, teatres, senderismes, passejos per la 
ciutat, viajes…). 

QUE TINGUEU UN MERAVELLÓS ESTIU! 

CINE 

 
LLEGINT EL CINE. L'última sessió d'este curs tindrà lloc el divendres 3 de maig en l'Aula Magna de la Facultat 
de Filosofia i Ciències de l’Educació de 10:30 a 13:30. 
 

 CINECLUB: (associats i no associats): L'última sessió d'este curs corresponent al cicle de Federico Fellini 
tindrà lloc el divendres 3 de maig: Amarcord (1973). Oscar a la millor pel·lícula estrangera.17 hores. Lloc: Sa-
ló d'actes del Col·legi Major Rector Peset. Entrada lliure fins a completar aforament. 
 

CICLE DE CINE INTERGENERACIONAL (associats i no associats): CICLE DRETS I LLIBERTATS II. Di-
lluns 6 de maig a les 17 hores en el Saló d'Actes del MUVIM (Quevedo, 16). Manchester enfront del mar 
(2016) escrita i dirigida per Kenneth Lonergan amb Cassey Affleck. Oscar 1916 a l'actor i al guió original. Pre-
sentació i debat: Antonio Rei, psiquiatre i professor. 
 

CICLE DE CINE DECONSTRUINT L'AMOR ROMÀNTIC (associats i no associats). Divendres 10 de maig a 
les  17 hores. Projecció d'una de les obres mestres de Max Ophüls, Carta d'una desconeguda (1948) amb 
Jean Fontaine i Louis Jourdan. Lloc: Saló d'actes del col·legi major Rector Peset (Plaça del Forn de Sant Nico-
lau s/n). Presentació i debat: Amparo Romero. Entrada lliure fins a completar aforament. 


