
NOU TALLER (només associats) INSCRIPCIONS: Personalment o per telèfon. 

ESCRIPTURA CREATIVA: (setmanal).  

Impartix: Lucrecia Clots Piqueras. En este taller s'intentarà deprendre l'escriptura a través de la pràctica. Per mitjà de textos curts 
(especialment microrrelatos), proposats com a models o fonts d'inspiració, els participants escriuran textos des del primer dia, cada u al 
seu ritme, sense ser obligatori. Les dos hores setmanals es dedicaran a comentar textos utilitzats com referents o els aportats per cada u 
dels assistents. Esta pràctica servirà per a explicar els diferents continguts teòrics que vagen sorgint d'acord a les necessitats de cada 
moment. 

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 60 

Novembre 2019 

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

Dies i hores Lloc Places 1er dia inscripció Inici taller 

Dimecres11 a 13 Facultat de Fisioteràpia. Aula M 30 25 miércoles 6 de noviembre. miércoles 4 de diciembre 

TALLERS AMB INSCRIPCIÓ OBERTA  
Declamació poètica; Escriptura de relats; Escriptura de microrrela-
tos: L'atreviment estructural del microrrelato; Informàtica de primer 
nivell, informàtica de segon nivell i curs de Power Point. 

CONFERÈNCIES (ASSOCIATS I NO ASSOCIATS) 
Dijous 14 de novembre. 19 hores en la Facultat de Geografia 
i Història. Saló de Graus. Conferència: Mitologia i simbologia 
en la pintura de Velázquez per Federico Aigualir. Presenta: 
Carme Antolín. La conferència es realitza en col·laboració amb 
l'associació de professors Jubilats de la UV. 

LOTERIA DE NADAL  

Ja està a la venda en l'administració 35 (c/ 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 indica-
da que voleu el número que juga l'ASSOCIACIÓ AMICS NAU GRAN. 

 Que tinguem sort amb este número! 

PASSEIG PER LA CIUTAT (només associats) 
Recordem als inscrits per al passeig als Poblats Marins: La Malva-rosa, que tindrà lloc el dissabte 9 de novembre. A les 9:45 hores 
hauran de trobar-se, per a iniciar el passeig, en la fatxada principal de l'Hospital Vithas Nisa València al Mar, que es troba al costat de 
la parada del tramvia. També, allí, paren diverses línies d'autobusos. 

CORAL AMICS NAU GRAN (setmanal).  

 Impartix: Agustín Alamán Picazo. En este taller es treballa la veu (a través de l'harmonia, el ritme, exercicis de respiració i d'impostació de la mateixa, 
nocions de llenguatge musical) a fi d'aconseguir que el repertori musical es vaja ampliant i refermant. Si esteu interessats en superar-vos dia a dia, si 
penseu que mai és tard per a iniciar un projecte nou, si teniu el somni que se senta la vostra veu, si vos agradaria pertànyer a un grup de persones que 
disfruten cantant juntes; llavors vos invitem a integrar-vos en la nostra coral. És molt important el treball en equip, la convivència i el gaudi, sentir-se 
membre d'un grup que va a fer fructífer el seu aprenentatge en els concerts que vagen sorgint  

Dies i hores Lloc Places 1er dia inscripció Inici taller 
Dilluns de 17:30 a 19:30 (també 

alguns dijous).  
Facultat de Magisteri Aula 0401 (4a planta, 
aula de piano). 

No limita-

des 

Inscripció oberta Ja iniciat 

GRUP DE MÚSICA (setmanal).  

El grup musical que es va presentar per primera vegada al final de curs passat ha iniciat els seus assajos el 26 de setembre. El diri-
gix José Vicente Ruiz. Invitem a participar a tots aquells associats que toquen algun instrument musical. 

Dies i hores Lloc Places 1er dia inscripció Inici taller 

Dijous de 17:30 a 19:30  Facultat de Fisioteràpia aula M23  No limitades Inscripció oberta Ya iniciado 

DANSES DEL MON (setmanal).  

Imparte: Victoria Rubio Tomás. Un taller lúdic i totalment actiu on podrem moure'ns, ballar. Un gaudi en plena naturalesa, Vos esperem 
per a passar-ho molt bé i relaxats .  

Dies i hores Lloc Places 1er dia inscripció Inici taller 
Divendres de 11 a 

12:30  
Jardins de Vivers. Entrada per la porta de Botànic Ca-

banilles, la més pròxima al centre meteorològic   
25 Dimecres 6 novem 15 novembre 



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-Lliberos, Juan Ramón Barat, Irene Estrada, Vicente 
Marco, Alberto Gimeno, Rosario Rar, Luis del Romero Sánchez Cutillas, Ana Noguera...En la primera sessió es comptarà amb la 
presència de Juan Ramon 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 Dimecres 30 oct 19 novembre 

TALLERS LA INSCRIPCIÓ DEL QUAL ES VA INICIAR EL 23 D'OCTUBRE 

TALLER POÈTIC ( En l'anterior butlletí constava com a lectura poètica)  

   
(*) Primers dimarts lectius de novembre a maig . 

Impartix: Gloria Benito i Manuel Pérez.Sáenz. Deprendrem a interpretar la poesia, reflexionant sobre la seua temàtica i els seus recur-
sos formals en una tertúlia dinàmica i activa en què compartim coneixements i emocions. La nostra proposta recorre el tema amorós al 
llarg de la literatura espanyola. Enguany ens acostarem a Quevedo.   
PAPIROFLEXÍA. (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 Maria 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 

12 a 14 (*) Fac de Filologia, Traduc i Com Aula 105. 15 Dimecres 23 oct  5 novembre 

Dies i hores Lloc Places 1er dia inscripció Inici taller 

Dimecres de 11 a 13 Facultat d’Infermeria C/ Jaume Roig. 15 Dimecres 23 oct 6  novembre 

Dies i hores Lloc Places 1er dia inscripció Inici taller 

Dimarts de 18 a 19 Facultat de Fisioteràpia. Aula M05A. 15 Dimecres 23 oct 5 novembre 

TALLERS LA INSCRIPCIÓ DEL QUAL ES VA INICIAR EL 30 D'OCTUBRE 

CLUB DE LECTURA.   

 

(*) (*) Segons dimarts lectius de novembre a maig. 

Impartix: Gloria Benito i Antonio Rey. Es tracta d'una tertúlia amistosa on intercanviem opinions sobre novel·les (clàssiques i actuals) 
biografies, llibres de viatges i altres llibres. Pretenem ampliar els nostres horitzons com a lectors, millorant la interpretació de les idees i 
intencions dels autors.  

Dies i hores Lloc Places 1er dia inscripció Inici taller 

12 a 14 (*) Fac de Filologia, Traduc i Com Aula 105. 25 Dimecres 30 oct 12  novembre 

SENDERISMES (associats y no asociats) 
Per a fer senderisme cal portar roba i calçat adequat sobretot per a l'avançat en el que es recomanen, a més, bastons de tresc. 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 trans-
ferència dels senderismes igual que la dels viatges cal fer-la al compte de Bankia. Titular: PROGEST CONSULTORÍA I SERVICIS SL. 
Nombre de compte: ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 

SENDERISME INICIAL: CASTELL DE XIVERT  (ALCALÁ DE XIVERT).  

 
(*) Pels mètodes habituals: personalment o per telèfon 

 Eixida a les 8 (estar a les 7:45 en el punt de partida) de la Facultat de Geografia i Història. Recorregut circular aconseguint la primera 
cima lineal de Serra d´Irta i el Castell de Xivert. Longitud: 8 quilòmetres. Desnivell: 250 metres. Dificultat: Mitjana. Nombre de pla-
ces: 35. Preu associats: 35 euros. No associats: 40. El preu inclou: bus, guia, dinar i assegurances. 

Dies Places 1er dia inscripció (*) Concepte transferència 

Dissabte 16 novem  35 SOCIS Dimecres 6 novem NO SOCIOS Jue 7 noviem XIVERT 



SENDERISMO AVANZADO: CAMI ROCA PENYACALVA.  

 
(*) La inscripció es pot fer presencialment, per telèfon o per email (amigosnaugransuscripciones@gmail.com).  
Eixida a les 8 del matí de Facultat de Geografia i Història (estar a les 7:45 en el punt de partida). Recorregut circular Culla, Penyacalva i 
Riu Montlleó. Dificultad: mitjana. Temps: 5 hores. Distància total: Catorze quilòmetres. Desnivell: 500 metres. Preu associat: 25 eu-
ros. No associat: 30 euros.  

Dies Places 1er dia inscripció (*) Concepte transferència 

Dissabte 30 novem 35 SOCIS I NO SOCIS Dimecres 6 novembre CULLA 

ACTIVITATS DE CINE  

ACTIVITAT DATA HORA LLOC 

 LLEGINT EL CINE (només inscrits).   Novembre 8 I 29  10:30 a 13:30 Saló de graus Fac de Filologia i CC de l'Educació  

 Sessiones sobre l´obra de Jean Renoir. 

 CINE CLUB: Cicle d´Elia Kazan.  Dimarts 26 novembre  17:30 Saló d´actes Col.legi Major Rector Peset 

 : ¡Viva Zapata! (1952) con Marlon Brando, Jean Peters y Anthony Quinn. Oscar a Anthony Quinn como mejor actor secundario.  

 CINE CLUB: Cicle d´Elia Kazan.   Dimarts 3 decembre  17:30 Saló d´actes Col.legi Major Rector Peset 

 La ley del silencio (1954) amb Marlon Brandon, Eva Marie Saint, Karl Malden, Lee J. Cobb. 8 Oscar: millor pel·lícula, millor director, 
millor actor (Marlon Brando), millor actriu (Eva Marie Saint), millor guió, millor fotografia, millor muntatge i millor dirección  artística. 

 

 CICLE DONES SINGULARS  Divendres 15 novembre.   17:00  Saló d´actes Col.legi Major Rector Peset 

 Figuras ocultas (2017) de Theodore Melfi. Presentació i debat: Ana Sánchez. Entrada lliure fins a completar aforament. 

ACTIVITAT (mensual).  DATA HORA ¡NOU LLOC !   

 CICLE DE CINE INTERGENERACIONAL   Dilluns 11 novembre.   17   Aula magna Facultat Filosofia i CC Educació.  

 Continua el cicle Drets i llibertats, iniciat fa dos cursos i en el que intervenen, a més de la nostra associació altres diverses entitats i 
associacions (Ajuntament de València, Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació, MUVIM; FEVATEL, Sènior de La Florida, Societat 
Valenciana de Geriatria i Gerontología...).Projecció de Xantatge en Broadway (1957) d'Alexander Mackendrick amb Burt Lancaster i 
Tony Assaoneu. Presentació i debat: Adolfo Bellido . 

ACTIVITAT:  CINE I ART (4 sessions) En col·laboració amb el Museu de Belles Arts, igual que 

durant cursos anteriors, portarem a terme quatre sessions (amb presentació i debat).  

Cada pel·lícula es relacionarà amb una de les belles arts.  

DATA (DIJOUS) HORA LLOC 

Dos setmanes en una altra ciutat (1962) dirigida per Vincente Minnelli i interpretada 
per Kirk Douglas, Edward G. Robinson y Cyd Charisse. (CINE) 

14 de novembre   

  

17 

  

Saló  
d´Actes del 
Museu de 
BBAA 
(c/Pio V). 

Cézanne i Jo (2015) de Danièle Thompson; (PINTURA) 13 de desembre 

Columbus (2017) de Kogonada (ARQUITECTURA) 16 de gener 

El turment i l´éxtasis (1965) de Carol Reed. (PINTURA/ESCULTURA) 13 de febrer 

Nombre de places: 70. La inscripció és per les quatre sessions. Primer dia d'inscripció pels mètodes habituals (personal i telèfon): 

TEATRE (només associats) 
Les inscripcions per als teatres poden fer-se en el despatx de forma personal o telefònica i també per correu electrònic
(amigosnaugransuscripciones@gmail.com). Les transferències per a les entrades han de realitzar-se al compte del Banc Santander.Titular: Amics de la 
Nau Gran. Número de compte ES61 0049 67220526 1001 3736  

 

TEATRE DATA I HORA INSCRIPCIONS PREU TRANSFERÈNCIA ENTRADES EN DESPATX 

OLYMPIA Diumenge17 de nov 17 h Des de 31 oct 27 € butaca TOURNE 14 i 15 de novembre 

La última tourné. Escrita i dirigida per Félix Saborós  (realitzador també de cine i televisió) amb un repartiment compost per Manuel 
Banderes, Alaska, Bibiana Fernández (Bibi Andersen), Marisol Muriel, Mario Vaquerizo. Divertida obra en què es planteja, al co-
mençament dels noranta, el canvi del teatre (i dels actors) de Varietés al teatre artístic  

OLYMPIA Diumenge 8 decembre 19 h Des de 6 nov 21 € butaca JUNTOS 28 i 29 de noviembre 

Junts. Escrita per Favio Marra i dirección de Juan Carlos Rubio sent interpretada en els principals papers per Kiti Mánver, María Cas-
tro, Gorka Otxoa, Inés Sánchez. Una obra que mescla la rialla amb el sentiment en una excel·lent comèdia que aborda amb valentia 
temes d'actualitat: Hi ha la normalitat? Estem preparats per a acceptar el diferent?  
OLYMPIA Diumenge15 decembre18 h Des de 6 nov Davantera 

1er piso 28 € 

GUARDAESPALDAS. 12 i 13 diciembre 

El gran musical, EL GUARDAESPATLES, estrenat a Londres 2012 on va romandre dos anys en cartell passant després a diversos 
països.  Actualment està en gira per Estats Units. Produïda pels responsables Del Rei Lleó, Els miserables o La bella i la bèstia. Amb 
un gran repartiment i una impecable coreografia arriba ara a la nostra ciutat.  
PRINCIPAL Diumenge 24 novemb, 18 h Des de 6 nov 12€ butaca SUSAN. 21 i 22 de noviembre 

Susan i el diable. Una excel·lent obra escrita i dirigida per Chema Cardeñosa amb un gran repartiment encapçalament per María José 
Goyanes i secundat per Manuel Valls i Marisa Lahoz  

TALIA Diumenge1 decemb 18:30 h Des de 6 nov 18 € butaca MESTIZA. 28 i 29 de novembre 

 Mestissa. Escrita per Julieta Sòria, la dirección  és de Yayo Càceres sent interpretada per Gloria Muñoz, Julián González, Manuel Bugadera, Silvina 
Tabbusg. L'obra partix de la trobada  de Tirso de Molina amb Francisca Pizarro Yupanqui, primera mestissa de Perú i filla de Francisco Pizarro.Tirso 
tracta de convéncer  a Francisca perquè li compte la seua història, la qual cosa la portarà el retrobament amb el seu passat.  



VIATJES (associats i no associats) 

La inscripció de tots els viatges serà personalment o per telèfon, realitzant-se la transferència una vegada realitzada la inscripció en el 
compte de BANKIA PROGEST I CONSULTORÍA I SERVICIS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 
ORIHUELA. A Causa de les forts pluges i inundacions del mes de setembre va ser impossible portar a terme el viatge a Orihuela, traslla-
dant-se al dissabte 29 de febrer: Eixida a les 7:30 (estar a les 7:15 en el punt de partida) de la Facultat de Geografia i Història. Visita-
rem  la casa museu del poeta Miguel Hernández, oriünd d'Orihuela, així com el seu centre històric (església Parroquial de Santiago, Pa-
lau Marqués d'Arneva-Ajuntament-, església parroquial de les santes Justa i Rufina) al costat de la catedral del Salvador i Santa Maria, el 
Col·legi Diocesà Santo Domingo. INSCRIPCIÓ OBERTA QUEDEN ALGUNES POQUES PLACES PER AL VIATGE. Preu associat: 50 
euros. No associat: 60 euros. El preu inclou: bus, guia, entrades als llocs indicats, menjar, assegurances de cancel·lació i de viatge. 
Concepte de transferència: Orihuela. 

També queden algunes places per al viatge a LA RIOJA (poblacions, monestirs, bodegas...). 18 al 23 de novembre. El dilluns 18 
s'eixirà a les 7:30 del matí de la Facultat de Geografia i Història (estar en el punt de partida a les 7:15).  Allotjament i desdejuni tots els 
dies en el cèntric HOTEL CARLTON RIOJA****; eixe dia visitarem la ciutat tenint inclosa el dinar i el sopar. Dimarts 19: Recorregut guiat 
a Haro amb visita i tast a un celler. Dinar en La Bastida que visitarem a la vesprada dimecres 20: Al matí visitarem els monestirs de Su-
so i Yuso. Dinarem en Canyes on a la vesprada coneixerem l'abadia cistercenca de Santa Maria de Canyes.Sopar lliure. Dijous 21: Al 
matí visita guiada al monestir de Santa Maria de Nájera i al temple visigòtic de Santa Maria dels Arcs en Tricio. A continuació, ens traslla-
darem 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. Dinar en l'abadia. A la vesprada passeig per la localitat d'Anguiano, lloc conegut pels seus dansaires amb xanques. So-
par lliure. Divendres 22: Anirem a Briones amb visita al Museu del Vi i a un Celler amb el corresponent tast. Dinar en Santo Domingo de 
la Calçada, localitat on es tindrà una visita guiada. Sopar lliure. Dissabte 23: Tornada a València. En el camí visita guiada a Calahorra. 
Dinar inclós. Associats preu en habitació doble per persona: 570 euros. No associats: 600 euros. Habitació individual: 710 euros. 
INSCRIPCIÓ OBERTA. El preu inclou: bus, entrades incloses, visites guiades a les poblacions i als cellers, 6 dinars  i un sopar, guies 
locals, guia acompanyant, assegurances. Concepte de la transferència: RIOJA   

VIATGE FI D'ANY A LA PUGLIA. Del 26 de desembre al 3 de gener (complet). Els inscrits per a este viatge i que hagen fraccionat el 
pagament del mateix, hauran de realitzar la transferència de la resta de diners que falta per ingressar abans del 5 de desembre. En el 
pròxim butlletí s'indicarà per als viatgers el dia, hora i lloc de la reunió informativa sobre el viatge. 

VIATGE ESPECIAL DE FALLES AL MARROC (12 a 21 de març del 2020). Dia 12: Eixida en bus cap a Barcelona o Madrid des d'on 
eixirem en vol directe a Fes. Visita durant el 12 i 13 a la ciutat imperial de Fes (Mesquita de Karaonine, Patrimoni de la Humanitat; Barri 
dels Andalusos; Zocos d'espècies, assaonadors, tintorers, canterers; Tombes de Merenides, Mausoleu de Moulay Idrias). Allotjament tres 
nits a Fes (H. Barceló ****). Dia 14: Fez-Volubilis-Menknes-Fez: Restes de la impressionant ciutat romana de Volubilis i visita a la ciutat 
imperial de Menknes (Muralla; Medina; Mausoleu de Mulay-Jamail; Mesquita de Neijarina; la Gran Mesquita; Puerta de Berdaine; estany 
d'emmagatzemament d'aigua.). Dia 15: Fez-Midelt. En el camí entre ambdós ciutats visitarem Ifrane i Azrou. Allotjament H Taddart**** de 
Midelt. Dia 16: Midelt-Mezouga. Arribada a Erfoud i trasllat en 4x4 a l'hotel enfront de les dunes on disfrutarem de la posta del sol.  
Allotjament una nit en Nomade Palace**** Dia 17: Mezouga-Todra-Dadés. Recorrerem oasi i palmerals, les goles de Todra i algunaKas-
bah. Allotjament una nit en hotel Xaluca Dades**** en Boumaine Dadés. Dia 18: Dadés-Ouarzazate-Marrakech: En el camí cap a la ciutat 
imperial de Marrakech visitarem Ourzazate, i Ait Ben Haddou, ciutat fortificada Patrimoni Mundial de la UNESCO. Allotjament tres nits en 
H Atles Medina***** de Marrakech. Dies 19 i 20: Visita als llocs més emblemàtics de la bella ciutat imperial de Marrakech (Mesquita 
Koutubia; Jardins de Menara; Palau El Badi; Tombes Saadies; Palau de Donar Si Said; Palau de la Badia, Muralla; Barri judeu sense 
oblidar el Zoco i la plaça de Jamaa el Fná).Un d'estos dies hi haurà un sopar especial Chez Alí. Dia 21: Temps lliure per a passejar i 
completar visites. A la vesprada eixida en vol directe a València. Preu en habitació doble per persona: 1.495 euros.  No associat: 1.525. 
Habitació individual (només associat): 1.795. Número de places: 20 dobles i 5 (màxim) individuals. El preu inclou: avió, assegurança de 
cancel·lació i viatge, guies locals, guia al Marroc durant tot el trajecte, guia acompanyant des de València, pensió completa (no incloses 
begudes ni en dinars, ni en sopars). Entrades:incloses. Els hotels són els indicats o, si és procedent, semblants 

El curs passat es va preguntar als associats sobre el seu interés per a fer este viatge. Els que van contestar tenen prioritat a l'hora de la inscripció definiti-
va, però sempre atenent al nombre de places oferides, perquè el nombre dels interessats (i que van contestar) és superior al de places existents. Per al 
grup de què van contestar el primer dia d'inscripció pels mètodes habituals (personal o telefònicament) serà el dimarts 5 de novembre, per a la resta dels 
associats(si quedaren places) el dimecres 6 de novembre i per als no associats el dijous 7 de novembre. Una vegada confirmada la inscripció es procedirà 
a fraccionar el pagament, realitzant, els que opten per això, les transferències de la forma següent (referit a associats i en habitació doble, els no asso-
ciats, i aquells associats que viatgen en habitació individual haurien d'ajustar l'import, en les diferents entregues):  350 a l'inscriure's; 400 euros al desem-
bre; 400 al gener i la resta (345 en habitació doble) al febrer: IMPORTANT SENSE RISC DE VIATGES: Aquelles persones, que s'inscriguen en el viatge i 
ho desitgen, podran contractar un assegurança a tot risc que cobrix l'anul·lació del viatje sense tindre que presentar cap certificat/document  fins a 24 
hores abans de l'eixida del viatge per l'import total del mateix, menys un deu per cent corresponent a la franquícia. Per a concertar esta assegurança hau-
ran de posar-se en contacte amb l'agència de viatges tot just realitzar la inscripció, perquè hauran de contractar-lo i pagar-lo el dia de la inscripció. En el 
preu total del viatge s'inclou tant l'assegurança de viatge com el de cancel·lació, pel qual en el cas de qualsevol problema s'hauran de presentar, a l'agèn-
cia de viatges, tots els documents i certificats precisos  per a confirmar el problema produït i poder així reintegrar l'import pagat. Concepte de la transferèn-
cia: EL MARROC. 

VIATJES DE MAIG I JUNY CURS 2019-2020.  
VIATGES DE MAIG I JUNY CURS 2019-2020. Una vegada comprovat que hi ha nombrosos associats que desitgen fer el viatge a Galí-
cia al maig. Confirmem que es portarà a terme del 12 al 18 de maig. Serà amb avió directe des de València amb allotjament un dia, el 
d'arribada, a Santiago de Compostel·la i la resta en La Coruña. Els associats que han contestat al despatx indicant el seu interés per este 
viatge, tindran prioritat en la inscripció definitiva que la resta dels associats. El programa definitiu, i les inscripcions per a este viatge s'in-
dicarà en posteriors butlletins. Encara que indiquem que visitarem entre altres llocs: Santiago de Compostela, La Coruña, Lugo, Monas-
terio de Sobrados o Samos, Noia, cascada de Ézaro, Betanzos, Muros, Finisterre, Muxia, Briones, Dolmen de Dombate, castro de Bor-
neiro, Sant Andrés de Teixeidor, Ortigueira… 
 

EL VIATGE DE FI DE CURS es farà en col·laboració amb el taller d'alemany de la nostra associació. Serà (aproximadament) del 23 al 
30 de juny a ALEMANYA visitant   Berlín, Postdam, Dessau, Leipzig i Dresde. 

AGENDA: L'agenda de l'any 2020 que, igual que en anys anteriors, edita l'associació estarà en el despatx a disposició dels associats a 
partir del dimecres 27 de novembre. Es repartiran fins a esgotar les que s'han editat.  


