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Octubre 2019 

B UTL L E T Í (ANNEX)   
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.            

TALLERS (només associats) 

En els tallers en què no es notifica aula, s'indicarà als participants en el moment de realitzar la inscripción. 

ANGLÉS PER A VIATJAR (setmanal). 

 

I IImpartix: Alfredo García Martínez. Es tracta d'un taller específicament pràctic amb conversacions per a mantindre en 
distintes situacions. Es llegiran historietes curtes a fi de poder contar-les i comentar-les, així com crear històries entre els 
participants. 

 PINTURA I TÈCNIQUES PLÀSTIQUES. Iniciació i aprofundiment (setmanal)  

 

PlPPlaces: 5 per a noves inscripcions i 20 per a aquells associats que han estat en el taller en cursos passats. 
Impartix: Llum Rodríguez Guillén i Carlos Pérez Bermúdez. Es tracta d'un curs especialment pràctic d'iniciació (per als 
nous participants) i d'aprofundiment (per als que ja han acudit altres cursos al taller). El primer dia del taller, els inscrits, 
hauran d'acudir amb folis, goma i un llapis 2B. 

  TALLER DE POESIA: LECTURA I ESCRIPTURA (setmanal d'octubre a desembre). 

 

I Impartix: Tomás Moreno Millán. Curs teoric-pràctic en el que es donaran uns coneixements bàsics sobre poesia.També 
es llegiran i comentaran poemes d'autors reconeguts, procedint-se posteriorment a escriure poemes utilitzant distintes tèc-
niques. 

LECTURA POÈTICA. 

 

(*) (*) Primers dimarts lectius de novembre a maig. 
Impartix: Gloria Benito i Manuel P.Sanz. Es portarà a terme l'acostament al fet poètic a través de la lectura de diversos 
poemes. 

  PAPIROFLÈXIA.(4 sessions). 

 

 Obert a tots els interessats en el suggeridor art antic, nascut al Japó, de la papiroflèxia consistent a realitzar figures amb 
paper amb l'única ajuda de les mans. 

 VALENCIÀ (setmanal). 

 

 Impartix: José María Magraner.En el taller es conversarà sobre la nostra comarca des del punt de vista geogràfic, històric 
i cultural al mateix temps que es procedirà a iniciar-se en l'escriptura de l'idioma per mitjà de textos literaris. 

 Dies i hores Lloc Places 1er dia inscripció Inici taller 

Dijous 10 a 11:30 Campus Tarongers 25 Miér 2 d'octubre 24 octubre 

Dies i hores Lloc Places 1er dia inscripció Inici taller 

Dijous 17:30 a 19:30. Facultat de Magisteri. Aula: P 4-08. 25 Miér 2 d'octubre 10 d'octubre 

 Dies i hores Lloc Places 1er dia inscripció Inici taller 

Dimecres de 10 a 12 Fac de Filologia, Traducció i Comunicació 15 Miér 2 d'octubre. 16 d'octubre. 

Dies i hores Lloc Places 1er dia inscripció Inici taller 

12 a 14 (*) Fac de Filologia, Traduc i Com Aula 105. 15 Miér 23 d'octubre. 5 novembre 

 Dies i hores Lloc Places 1er dia inscripció Inici taller 

Dimecres d'11 a 13 Facultat d'Infermeria C/ Jaume Roig. 15 Miér 23 d'octubre. 6  novembre 

Dies i hores Lloc Places 1er dia inscripció Inici taller 

Dimarts de 18 a 19 Facultat de Fisioteràpia. Aula M05A. 15 Miér 23 octubre 5 novembre 

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 malaltia…).Tant els que de la nostra associació necessiten 
ajuda com els que desitgen incorporar-se al grup de treball sobre solidaritat, hauran de comunicar-ho al despatx ben per-
sonalment, per telèfon o per correu electrònic (amigosnaugransuscripciones@gmail.com). 



CLUB DE LECTURA. 

 

(*) (*) Segons dimarts lectius de novembre a maig. 
Impartix: Gloria Benito i Antonio Rei. Es llegiran i comentaran obres d'escriptors contemporanis.  

ESCRIPTURA DE MICRORRELATOS: L'atreviment estructural del microrrelato (5 sessions). 

 

  Impartix: Francisco Tejedo . Es tracta d'assentar les bases del microrrelato (coneixement i escriptura) a través de diferents temes: La 
identitat del microrrelato; noves estructures del microrrelato; Intertextualitat i solucions estructurals. 

 TALLER DE LECTURA: ESCRIPTORS VALENCIANS CONTEMPORANIS. 

 

   (*) Tercers dimarts lectius de novembre a maig. 
Impartix: Gloria de Frutos. Es tractarà de donar a conéixer l'obra dels escriptors valencians més pròxims i de poder, amb la seua 
presència, dialogar amb ells. Entre altres autors es comptarà amb María García-Lliberós, Juan Ramón Barat, Irene Estrada, Vicente Mar-
co, Alberto Gimeno, Rosario Rar, Luis del Romero Sánchez Cutillas, Ana Noguera… En la primera sessió es comptarà amb la presència 
de Juan Ramón Barat i comentarem el seu novel·la 1707 (Editorial Algaida), analitzant l'estructura i trama de l'obra. 

Dies i hores Lloc Places 1er dia inscripció Inici taller 

12 a 14 (*) Fac de Filologia, Traduc i Com Aula 105. 25 Miér 30 d'octubre. 12  novembre 

Dies i hores Lloc Places 1er dia inscripció Inici taller 

Dimecres d'11 a 13 Facultat de Fisioteràpia. Aula M 30 25 Miér 2 octubre 30 octubre 

Dies i hores Lloc Places 1er dia inscripció Inici taller 

12 a 14 (*) Fac de Filologia, Traduc i Com Aula 105. 25 Miér 30 d'octubre. 19 novembre 

CANVIS (o dades que faltaven) EN ALGUNS TALLERS OFERITS EN EL BUTLLETÍ ANTERIOR 

Per diverses causes, en els tallers oferits en el butlletí passat, s'han detectat els següents errors o canvis d'horaris, a causa de la im-
possibilitat de realitzar-los en la data, o hora prevista, per compromisos de la Facultat en què s'anaven a realitzar. 

GRUP DE TEATRE: Dimarts de 19 a 21.Facultat de CC de l'Activitat Física i l'Esport. Sala Multiusos. 
Data de començament de l'activitat: 15 d'octubre. 
GRUP DE GUITARRA: Dimecres de 18 a 20 hores. Facultat de CC de l'Activitat Física i l'Esport. 
Sala Multiusos. Data de començament de l'activitat: 25 de setembre 

GRUP DE MÚSICA: Dijous de 17:30 a 19:30 hores. Facultat de CC de l'Activitat Física i l'Esport. 
Aula M-23 (tercer pis). Començament: 26 de setembre. 
SOCARRAT (8 setmanes). Dimarts de 10 a 12 en la Facultat de Ciències Socials (Campus de Tarongers).  Inici del taller: 22 d'octubre. 
RELAXACIÓ I MOVIMENT: Els tercers dilluns de mes no es portarà a terme este taller. 
ESCRIPTURA CREATIVA. 
 La professora que ho impartirà serà  Lucrecia Clots Piqueras. La convocatòria i inscripcions per a este taller apareixerà en el pròxim 
butlletí. 
LA PSICOLOGIA EN EL SEGLE XXI S'impartirà en el Laboratori de grups 02.2 del segon pis de la Facultat de Psicologia el segon di-
lluns de mes (de 10 a 12).  Inici 14 octubre, 
L'AVENTURA DE VIURE. S'impartirà en el Laboratori de grups 02.2 del segon pis de la Facultat de Psicologia el tercer dilluns de mes 
(de 10 a 11:30).  Inici 21 octubre. 
Els següents tallers es desenrotllen en la Facultat de Fisioteràpia i indiquem l'aula: ALEMANY BÀSIC PER A VIATGERS M06A. 
HISTÒRIA DE LA PINTURA EEUU M 30. EL NIHILISMO EN LA NOVEL·LA RUSSA II. M30. MITOLOGIA M 30. BOIXETS M05B. 

TEATRE (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. 
  TEATRE OLYMPIA. 

 

(*) Es pot fer presencialment, per telèfon o per email (amigosnaugransuscripciones@gmail.com). 
El gran musical JEKYLL & HYDE. Basada en l'obra de Stevenson este musical es va estrenar en Broadway en 1997 arribant a Es-
panya al començament del segle XXI amb nous temes musicals i una posada en escena original amb una gran escenografia. Set mú-
sics interpreten la música en directe de Frank Widhorn. Direcció: Tomás Padilla.Coreografia: Silvia Villaú. Preu, davantera primer pis: 
24 €. 
TEATRE TALIA. 

 

 (*) Es pot fer presencialment, per telèfon o per email (amigosnaugransuscripciones@gmail.com). 
QUATRE CORS AMB FRE I MARXA ARRERE, una de les més divertides obres de jardiel poncela amb direcció 

Dia i hora Places 1er dia inscripció (*) Entrades en el despatx Concepte transferència 

Diumenge 10 novembre a les 20 hores. 25  Mier 2 octubre 7 i 8 de novembre. JEKYLL 

Dia i hora Places 1er dia inscripció (*) Entrades en el despatx Concepte transferència 

Diumenge 27 d'octubre.18:30 hores. 25  Mier 2 octubre 24 i 25 d'octubre PONCELA. 



PASSEJOS PER LA CIUTAT: 

Dimecres 23 octubre. Repetició del passeig del MODERNISME. Davant de la quantitat d'associats inscrits en reserva per a este pas-
seig, va a tornar a realitzar-se a l'octubre. Els associats en reserva tenen preferència. Si hi haguera places lliures es podrien ins-
criure a partir del dimecres 16 d'octubre. 

POBLATS MARINS: LA MALVA-ROSA. 

 

Passeig per un antic barri de pescadors, transformat a finals del segle XIX pel cultiu de la planta malva rosàcia, alçant-se els més mo-
derns edificis hospitalaris del moment i que es va convertir en el lloc elegit per part d'un sector de la burgesia valenciana per a residèn-
cia d'estiu. Visitarem també la casa Museu de Blasco Ibáñez. El passeig serà conduït per Isabel Ribelles. Preu:3 euros que es pagaran 
a la guia al començament del passeig. 

Dies i hores Lloc Places 1er dia inscripció 

Dissabte 9 de novembre. 
 9:45 hores. 

Trobada en la fatxada principal de l'Hospital Vithas Nisa València 
al Mar (C/ Riu Tajo, 1. Al costat de la parada del tramvia. També 
paren diverses línies d'autobús) 

45 30 octubre 

SENDERISMES (associats i no associats) 

Per a fer senderisme cal portar roba i calçat adequat sobretot per a l'avançat en el que es recomanen, a més, bastons de 
trekking. En el senderisme inicial es dina en restaurant llevat que s'indicara el contrari, però, en el senderisme avançat es 
dina durant la ruta. La transferència dels senderismes igual que la dels viatges cal fer-la al compte de Bankia Titular: GHI 
PROGEST CONSULTORÍA I SERVICIS SL.Número de compte: ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 

 SENDERISME INICIAL: L'ALCÚDIA DE VEO. 

 

  (*) Es pot fer presencialment o per telèfon. 
Eixida a les 8 hores (estar a les 7:45 en el punt de partida) de la Facultat de Geografia i Història. Recorregut lineal d'anada 
i tornada amb visita al poblat morisc de El Jinquer i la nevera de Quatre camins. Longitud: 8 quilòmetres. Desnivell: 350 
metres. Dificultat: mitja-alta. Preus:  associats 35 €,  no associats: 40 €. El preu inclou: bus, guia, dinar i assegurances. 

SENDERISME AVANÇAT: SENDES DE RÓTOVA. 

 

  (*) Es pot fer presencialment, per telèfon o per email (amigosnaugransuscripciones@gmail.com). 
Eixida: 8 del matí de la Facultat de Geografia i Història (estar a les 7:45 en el punt de partida).Recorregut circular per la 
serra de Marchuquera. Dificultat: mitja. Temps: 4 hores. Distància total: Dotze quilòmetres i mig. Desnivell: 400 metres. 
Preus:  associats: 25 euros, no associats: 30 euros. El preu inclou: bus, guia i assegurances. 

Dies Places 1er dia inscripció (*) Concepte transferència 

Dissabte 26 octubre. 35 SOCIS Mier 2 octubre NO SOCIS Jue 3 octubre VEO 

Dies Places 1er dia inscripció (*) Concepte transferència 

Dissabte 26 octubre. 35 SOCIS I NO SOCIS Dimecres 2 octubre RÓTOVA 

ACTIVITATS DE CINE 

LLEGINT EL CINE (només inscrits). 

 Les sessions d'este taller sobre l'obra de Jean Renoir, en el mes d'octubre seran els dies 4  i 25 de 10:30 a 13:30 en la 
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació. 

 CINE CLUB: Dins del cicle que estem dedicant a Elia Kazan, tindrem a l'octubre les següents sessions:  
Dimarts 22 d'octubre: La barrera invisible (1948) amb Gregory Peck i Dorothy MacGuire, guardonada amb tres óscar (millor 
pel·lícula, director i actriu secundària). 
Dimarts 29 d'octubre: Pànic en els carrers (1950) amb Richard Widmark, Paul Lucas i Jack Palance. Ambdós sessions a 
les 17:30 en el saló d'actes del col·legi major Rector Peset. Entrada lliure fins a cobrir aforament. 
 

CICLE DONES SINGULARS: En este cicle, organitzat per un grup de les nostres associades, en el mes d'octubre es pro-
jectarà La dona que sabia llegir (2017) de Marine Francen, premiada en el festival de Sant Sebastià 2017, amb el premi de 
nous realitzadors. Presentació i debat: Amparo Romero. La sessió tindrà lloc el divendres 18 d'octubre a les 17 hores en el 
saló d'actes del Col·legi Major Rector Peset. Entrada lliure fins a completar aforament. 

En el pròxim butlletí, corresponent al mes de novembre, informarem dels cicles de cine art i el de cine intergeneracional. 



VIATGES (associats i no associats) 

La transferència dels viatges cal fer-la al compte de Bankia.Titular: GHI PROGEST CONSULTORÍA I SERVICIS SL. 
 Número de compte: ES 68 2038 9612 1660 0024 9885. 
  
LA RIOJA (18 a 23 de novembre). 

 

 (*) Inscripció pels mètodes habituals: presencialment 75% de les places o per telèfon  25%. 

Dilluns 18.Eixida a les 7:30 del matí de la Facultat de Geografia i Història (estar en el punt de partida a les 
7:15) amb direcció a Logroño on ens allotjarem i ens desdejunarem tots els dies en el cèntric HOTEL CARL-
TON RIOJA**** (Gran Via Joan Carles I. 5. Telèfon 941 242 100). Este dia el dinar i el sopar estan inclosos. En 
acabant de dinar es realitzarà una visita guiada a la ciutat de Logroño.  
Dimarts 19. Visita guiada a Haro on tindrem visita i tast a un celler. Dinar en La Bastida, on a la vesprada tin-
drem una visita guiada. Sopar lliure.  
Dimecres 20. Al matí visitarem els monestirs de Suso i Yuso. Dinarem en la localitat de Cañas on a la vespra-
da tindrem una visita a l'abadia cistercenca de Santa Maria de Cañas amb una insòlita relíquia: les ferradures 
del cavall de Santiago. Sopar lliure.  
Dijous 21. Al matí visita guiada a l'impressionant monestir de Santa Maria de Nájera i al curiós temple visigòtic 
de Santa Maria dels Arcs de Tricio. A continuació ens traslladarem al Monestir de la Valvanera on es venera a 
la Verge Patrona de La Rioja, on a més del temple visitarem el celler, degustant el licor de la Valvanera. Dina-
rem en l'abadia i a la vesprada passejarem per Anguiano, conegut pels seus dansaires amb xanques. Sopar 
lliure.  
Divendres 22. Briones amb visita al Museu del Vi i a un Celler amb el corresponent tast. Dinar en Santo Do-
mingo de la Calzada, localitat on es tindrà una visita guiada. Sopar lliure.  
Dissabte 23.Tornada a València.Es pararà en el camí per a tindre una visita guiada en Calahorra. Dinar inclos  
Associats preu en habitació doble per persona: 570 euros.No associats: 600 euros.Per a este viatge, i ex-
clusivament associats hi ha una habitació individual: 710 euros. El preu inclou: bus, entrades incloses, visites 
guiades a les poblacions i als cellers, 6 dinars i un sopar, guies locals, guia acompanyant i assegurances. 
  

REUNIÓ INFORMATIVA PER ALS QUE VAN AL VIATGE DE MADRID: Tindrà lloc el dijous 10 d'oc-
tubre a les 19 hores en l'AULA 2A4 de la Facultat de Ciències Socials (campus de Tarongers), al 
costat de la Facultat de Magisteri. Imprescindible assistència ja que s'indicarà hora de trobada en l'es-
tació Joaquín Sorolla, plaça en el tren i entrega del corresponent dossier. 

 VIATGE CULTURAL A MADRID (15-19 d'octubre). Inscripció oberta. Queden 4 habitacions dobles. 

 Dia 15.Eixida en AVE al matí. Allotjament i desdejuni en el cèntric  HOTEL II CASTILLAS*** (C/ Abadas, 7). 
Dinar inclos. A la vesprada visita a l'església de Sant Antoni de la Florida amb els frescos de Goya. Després 
ens acostarem al temple de Debod des d'on es contemplen els millors capvespres de Madrid. Sopar lliure. Dia 
16. Dia dedicat a la visita, amb audioguía, del museu del Prado. Dinar i sopar lliure. Dia 17. Al matí passeig 
guiat pel Madrid dels Àustria. Després, amb audioguía, coneixerem el Teatre Reial. Dinar lliure. A la vesprada, 
els que ho desitgen, visita al Monestir Reial de l'Encarnación. Sopar lliure. Dia 18. Al matí es visitarà el Monestir 
De l'Escorial. Dinar inclos. A la vesprada coneixerem una de les més grandioses i importants esglésies de Ma-
drid, Sant Francesc el Gran. Sopar lliure. Dia 19.Visita al Monestir de les Descalces Reials i a l'església de Sant 
Antoni dels Alemanys, considerada la capella Sixtina madrilenya pels frescos que conté. Els que ho desitgen 
podran a primera hora de la vesprada visitar el Museu Arqueològic. Dinar lliure. Sobre les 18:00 arreplegada en 
l'hotel per a anar a prendre l'AVE que ens tornarà a València.Preu associat en habitació doble per persona: 

Dies Places 1er dia inscripció (*) Concepte transferència 

18 a 23 novembre 42 SOCIS Miér 2 octubre NO SOCIS 3 octubre RIOJA 

LOTERIA DE NADAL 

Ja està a la venda en l'administració 35 (Plaça de la Reina, 16), el número que hem reservat per a la 
loteria de Nadal. És el 35298. Basta, de totes maneres, de dir en l'administració indicada que voleu el 
número que juga l'ASSOCIACIÓ AMICS NAU GRAN. Que tinguem sort amb este número! 


