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B UTL L E T Í

Desembre 2019

ASSOCIACIÓ AMICS DE LA NAU GRAN

ATENCIÓ DEL DESPATX TANT PERSONAL COM PER TELEFON 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: www.amigosnaugran.org CORREU ELECTRÒNIC: amigosnaugransuscripciones@gmail.com
DOMICILI: Av. Tarongers, s/n Campus Universitat de València. Aulari Sud, corredor central.
NOUS TALLERS (només associats) INSCRIPCIONS: Personalment o per telèfon.
LA PSICOPATOLOGIA EN EL CINE
Dies i hores
Lloc
Places
1er dia inscripció
Inici taller
divendres 31/1 y 7, 14, 21 y
Saló d’actes del col.legi major Rector Pe60
dimecres 11 desemdivendres 31 de
28/02/20.D’11 a 13.30.
set (Plaça de Sant Nicolás)
bre
gener
Taller anual que impartix Antonio Rey, psiquiatre, on partint d'unes determinades pel·lícules es tractaran una sèrie de punts relacionats amb el tema d'este curs: La psicopatologia en el cine de Woody Allen. Les pel·lícules seran: Delictes i faltes (1989); Match
Point (2005); El son de Casandra (2007); Irrational man (2015) i Blue Jasmine (2013) tenint lloc, en totes elles, presentación i debat.
TALLER DE CANT
Dies i hores (10 sessions)

Lloc

Places

1er dia inscripció

Inici taller

Dijous de 19:30 a 21:00

Fac. de Magisteri. Campus de Tarongers Aula: 404 de piano

20

dimecres 11 desem

9 gener

Impartix Magda Tatay. Dirigit a aquelles persones que desitgen esbrinar i experimentar les possibilitats de la pròpia veu; conéixer
bàsicament la morfologia de l'aparell vocal i practicar amb exercicis de respiració, relaxació, vocalització, per a aconseguir impostar la veu i preparar algunes cançons. El taller, en l'actual curs, conclourà el 12 de març.
COLLAGE
Dies i hores
Lloc
Places
1er dia inscripció
Inici taller
Dimecres de 17:30 a 19:30
Ciències sociales. 3r pis
dimecres
11
de
desembre
dimecres
29 de gener
12
Impartix Emilia Marqués Bruguera. Es tracta d'analitzar i conéixer la tècnica de realitzar collages. És un taller actiu en el que ens
expressarem lliurement disfrutant amb el que fem i amb un esperit desenfadat. El grup serà xicotet i així ens interrelacionarem amb
facilitat. La duració del taller serà prou per a assimilar i desenrotllar el treball sense pressió alguna. Ningú no tindrà dificultat alguna
per a realitzar un collage perquè únicament haurem de retallar i apegar.
TALLER DE ART FLORAL (semanal).
Dies i hores
Lloc
Places
1er dia inscripció
Inici taller
Dimecres de 9:30 a 11:30
Fac. Ciencias Sociales (Campus de Tarongers) piso 3º
10
dimecres 11 dic.
8 de gener.
Impartix: Plácido Calabuig. El taller està format per un grup creatiu que realitzarà treballs amb flors i plantes naturals fresques, deshidratades i artificials, emprant tècniques D'artesania, floristeria i materials auxiliars corresponents. El taller conclourà el 20 de maig.
EL NIHILISME EN LA LITERATURA RUSSA (I).
Dies i hores
Lloc (Aula en el próxim butlletí)
Dilluns de 17 a 19 h.

Facultad de Fisioteràpia : (Campus Blasco Ibáñez).

Places

1er dia inscripció

Inici taller

30.

dimecres 11 desembre

20 gener

Impartix: Vicente Javier Llop Es repetix la primera part del nihilisme rus (portada cap el curs passat), des de l'home superflu
(Pushkin, Lermontov, Gógol) fins al nihilista (Turguéniev i Dostoievski). Duració: gener a març. Si hi ha possibilitat, passarem la
pel·lícula Pares i fills o Crim i castic. El taller conclourà el 30 de març.
INICIACIÓ AL MÓN DEL VI
Dies i hores
Lloc (Aula en el próxim butlletí)
Places
1er día inscripció
Inici taller
Dilluns de 17 a 19 h (9 sessions).
Lloc: Facultad de Fisioterapia.
25
dimecres 11 desembre
13 de gener
Impartix: Manuel López Aragón. El vi 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. El taller, en este curs, conclourà el 9 de març.
CORAL AMICS NAU GRAN (setmanal) Dirigida per Agustí Alamán
Dies i hores
Dilluns de 17:30 a 19:30 (també algun dijous)

GRUP DE MÚSICA (setmanal).
Dies i hores
Dijous de 17:30 a 19:30

Lloc

Facultat de Magisteri (Ramón Llull, 7) Aula 0401 (4ª planta, aula de piano)

Lloc
Facultat de Fisioteràpia Aula M23

Dirigido por
José Vicente Ruiz

Inscripció
Oberta

Inscripció
Oberta

GRUPO DE SOLIDARIDAD 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 infermetat). Totes les persones que necessiten eixa ajuda
hauran de comunicar-ho al despatx ben personalment, per telèfon o correu electrònic: amigosnaugransuscripciones@gmail.com

LOTERIA DE NADAL Recordeu que el nombre de loteria que juga enguany l'associació és el 35298.

Els que encara no l'hagen adquirit poden fer-ho en l'administració 35 (Plaça de la Reina, 16).

SENDERISME (Associats i no associats)
Ha de tindre's en compte que tant el SENDERISME INICIAL com L'AVANÇAT són, encara que parega 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-hi pujades i
baixades i camins per sendes. Per a estos dos senderismes caldrà portar roba i calçat adequat. En l'avançat deuran emportar-se bastons
de tresc, per a l'inicial se suggerix portar-los. En el senderisme inicial es menjarà en un restaurant mentres que en el avançat es menja
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 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 Parc del Túria de Manises a Riba-roja del Túria.
Dia

Places

Dissabte 14 desembre

35

1er dia inscripció (presencial o per telèfon)
Associats: dimecres 4 de desembre

No associats dijous 5

Concepte transferència
RIBA-ROJA.

Eixida a les 8 del matí (estar a les 7:45 en el punt d'eixida) de la Facultat de Geografia i Història. Recorregut d'anada i volta des de
l'azud de Riba-roja del Túria amb tornada pel mateix camí. Longitud: 10 quilòmetres. Desnivell: 15 metres. Dificultat: Baixa. Preu
associat: 35 €. No associats: 40 €. El preu inclou: bus, guia, menjada i assegurances.

SENDERISME AVANÇAT. UN SENDERISME ESPECIAL DE TRES DIES A LES FOGUERES DE SANT ANTONI.
Dies

Places

1er día inscripció
(presencial, telèfon o email a amigosnaugransuscripciones@gmail.com)

Concepte transferència

17,18 y 19 gener
30
Associats: dimecres 4 de desembre
No associats dijous 5
MORELLA
La festa del foc de SANTANTONÀ té lloc de forma molt especial en el Forcall i en altres pobles de la comarca dels Ports. És la festa
medieval del foc purificador en la que participen a més de Sant Antoni i Sant Pau, altres personatges com el despullat i les botargues
(dimonis), cremallers (encarregats d'encendre la foguera) i filobolet (una de les temptacions a Sant Antoni). En este, molt especial,
senderisme ens mourem per estes zones d'acord amb el següent programa.
Divendres 17 de gener: En principi l'eixida serà a les 8 del matí (confirmació exacta en el següent butlletí) de la Facultat de Geografia e Història (estar quinze minuts abans en el punt de partida) realitzant al matí una ruta de la GR7 des de l'encreuament de la senda
amb la carretera CV 12 fins a Morella (Desnivell: 200 metres. Distància: 9 quilòmetres i mig. Dificultat: fàcil). Arribada a Morella
on ens allotjarem les dos nits en l'HOTEL EL CID. Sopar inclòs. En acabant de sopar en bus ens desplaçarem al Forcall per a assistir
a la celebració de la SANTANTONÁ.
Dissabte 18: Desdejuni en l'hotel i senderisme de Forcall a la Fabrica Giner per la senda PR-V-116, ascendit a la Mola Garumba
(Desnivell: 400 metres. Distància: 10 quilòmetres. Dificultat: mitja). Sopar en l`hotel. Després en bus ens dirigirem a la localitat de
Villores per a participar en la Santantonà.
Diumenge 19: Desdejuni i trasllat a Xiva de Morella per a recórrer el PV-R-216 entre eixa localitat i Morella. (Desnivell: 250 metres.
Distància: set quilòmetres i mig. Dificultat: fàcil). A la vesprada tornada a València.
Preu associats: en habitació doble. 195 € per persona. Associat en habitació individual. 220 € No associats: únicament en habitació doble: 210 euros per persona. El preu inclou: bus, hotel en Morella, dos sopars, guia de senderisme i assegurances.

ACTIVITATS DE CINE
DATA
HORA
ACTIVITAT
LLOC
Dimarts 3 de desembre
17:30
CINE CLUB
Saló d’actes del Col.legi Major Rector Peset.
Dins del cicle dedicat a Elia Kazan es projectarà La llei del silenci (1954) amb Marlon Brando, Eva Marie Saint, Karl Malden, Llig J.
Cobb, premiada amb 8 Oscar (millor pel·lícula, director, actor i actriu, guió, muntatge, fotografia, direcció artística). Entrada lliure fins
a completar aforament.
DATA
HORA
ACTIVITAT
LLOC
Dijous 12 de desembre
17
CINE I ART
Saló d’actEs del museu de Belles Arts
En col·laboració amb el Museu de Belles Arts. Projecció de Cézanne i jo (2015) de Danièle Thompson.
DATA
HORA
ACTIVITAT (només inscrits).
LLOC
Divendres 13 de desembre 10:30 a 13:30 LLEGINT EL CINE
Saló de GraUS de la Fac. de FilosofIa I CCE
Seguint amb l'obra de Jean Renoir

DATA
HORA
ACTIVITAT
LLOC
Divendres 13 de desembre
17
CICLE DONES SINGULARS
Saló d’actes del Col.legi Major Rector Peset
Violeta se'n va anar als cels (2011) d'andreu Wood. Film premiat en els festivals de cine de Huelva, Sundance i L'Havana.Presentació i debat: Silvia Peris. Entrada lliure fins a completar aforament.
DATA
Dilluns 9 de desembre

HORA
17

ACTIVITAT
CINE INTERGENERACIONAL

LLOC
Aula Magna de la Facultat de Filosofia i CCE

L'intercanvi (2008) de Clint Eastwood amb Angelina Jolie i John Malkovich. Presentació i debat: Antoni Rei (Psiquiatre). Entrada
lliure fins a completar aforament

TEATRES (associats i acompanyants)
Las
inscripciones
para
los
teatros
se
pueden
hacer
personalmente,
por
teléfono
o
por
correo
electrónico
(amigosnaugransuscripciones@gmail.com) A partir de estas obras de teatro los asociados podrán inscribir a la persona, sea asociada o no asociada, que los acompañe. Las transferencias para las entradas de teatro se harán a la cuenta Amigos de la Nau Gran Banco de Santtander
número ES61 0049 67220526 1001 3736

Dies i hores
Diumenge 22 dic 19 h.

TEATRO
RIALTO

1er día inscripció
Dimecres 4 de desembre

Preu
8€

Transferència
TÓRTOLA

Entrades en despatx
18 i 19 de desembre

Una obra sensacional Tórtola de Begonya Tena. Dirigida per Rafel Calataiud i interpretada per les actrius Maria Josep Peris, Resu Belmonte, Marta Chiner, Anna Casas, Anaïs Duperrein i Alejandra García. Un text apassionat interpretat per sis dones, al voltant d'una dona
que en la primera mitat del segle XX va ser musa d'artistes i poetes. Al text original, el director Rafel Calataiud ha incorporat elements
musicals i cançons en directe. Un gran melodrama musical que rescata de l'oblit a Carmen Tórtola Valencia (Triana 1882 / Barcelona
1955). La musa del perfum. La bonica. La viatgera antropòloga. La gran col·leccionista. La nostra Isadora Duncan que va revolucionar la
dansa a principis del segle XX. La necessitat de reinventar-se per a poder sobreviure a l'estigma d'haver nascut dona.
TEATRO
PRINCIPAL

Dies i hores
Divendres 10 de gener.
20 h

1er día inscripció
Dimecres 4 desembre

Preu
12 €

Transferència
VIRGINIA

Entrades en despatx
18 i 19 de desembre

Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Direcció de Carmen Portacelli i interpretació de Blanca Portillo, Inma Cuevas, Jimmy Castro, Gabriela
Flores, Ana Moliner, Zaira Montes, Jordi Collet, Manolo Soto. L'obra realitza un recorregut de 24 hores per la vida de Clarissa Dalloway,
des de que s'alça al matí i comença a preparar una festa per al seu marit, fins al moment d'eixa festa, a la nit. Un recorregut que porta a
la protagonista a anar arrere i avant en el temps de la seua vida.Per mitjà d'este personatge l'autora remarca el rol de les dones i ens
parla de la repressió sexual i econòmica.
TEATRO
PRINCIPAL

Dies i hores
Diumenge 19 de gener. 18
h

1er día inscripció
Dimecres 4 desembre

Preu
12 €

Transferència
LEAR

Entrades en despatx
15 i 16 de gener

El rei Lear de William Shakespeare dirigida per Ricardo Iniesta i interpretada per Carmen Gallardo, Silvia Garzón, Lídia Mauduit, Maria
Sanz, Elena Aliaga, Joaquín Galán, Javier Domínguez, Josep Ángel Moreno i Raúl Vera. Una gran representació portada a terme per la
veterana companyia andalusa Atalaya fundada fa 36 anys i que ha posat en escena més de 23 obres de clàssics grecs, Lorca, ValleInclán…, que han sigut presentats en 39 països i en més de 170 festivals internacionals. Una obra excepcional posada en escena
OPERA PALAU DE LES ARTS (només associats)
Dies i hores
29 de febrer. 19 h.

Inscripció
del 9 al 14 de desembre

Preu
semblant

Transferència
OPERA.

Entrades en despatx
24,25 y 26 de febrero

Representació de la gran òpera còmica El viatge a Reims de Rossini. Les inscripcions per a poder assistir a esta òpera es podran realitzar presencialment, per telèfon o per correu electrònic (amigosnaugransuscripciones@gmail.com) El dimarts 17 a les 11 del matí es
realitzarà en el despatx el sorteig sempre que el nombre dels associats que desitgen acudir supere al d'entrades concedides.
Tindran preferència els que no van ser 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 l'entrada s'exposarà en el despatx des del dimecres 18
de desembre. En quant ens comuniquen el preu s'indicarà als agraciats.

VISITA AL MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS (Zona central del Jardí de Vivers)
DIA

HORA

PLACES

1er DIA INSCRIPCIÓ pels mètodes habituals

Dimecres 11 de desembre
11 del matí
30.
Dimecres 4 de desembre
Estar en la porta del museu deu minuts abans. Margarida Belinchón, directora del Museu de Ciències Naturals, ens guiarà per tan
important museu, on podrem conéixer les riqueses del món vegetal i animal, al mateix temps que retrocedim al món dels dinosaures i
de la seua desaparició o a la millor mostra de fòssils d'Amèrica del Sud de tot Europa. També trobarem una reproducció d'una cova
prehistòrica i la reconstrucció de l'estudi del premi Nobel, Ramón i Cajal.
VISITA A LA VALÈNCIA DELS FOSSÍLS.
DIA
HORA
PLACES
1er DIA INSCRIPCIÓ pels mètodes habituals
Dijous 12 desembre
9:30 del matí
20
Dimecres 4 de desembre
.Estar 15 minuts abans en la Puerta principal del Mercat de València. Diversos llocs, carrers, escalinates de la ciutat de València contenen fòssils, que ens han pogut passar inadvertits. Margarida Belinchón, directora del Museu de Ciències Naturals de València ens
invita a passejar amb ella per a descobrir-los. Una experiència increïble. Aconsellable portar una xicoteta lupa per a una millor observació dels fòssils.
VISITA A L’EXPOSICIÓ DE JEAN DUBUFFET EN L’IVAM.
DIA
HORA
PLACES
1er DIA INSCRIPCIÓ pels mètodes habituals
Dimecres 15 de gener
10:30
25
Dimecres 11 de desembre
Estar en el ‘hall’ del Museu quinze minuts abans. La nostra associada, pintora i professora Francisca Mompó ens guiarà per una de
les més importants exposicions dels últims mesos que l'IVAM ha dedicat a un dels majors artistes del segle XX, Jean DUBUFFET.
Una selecció d'al voltant de dos-centes obres, entre pintures, dibuixos, escultures, gravats, així com nombrosa documentación i objectes proporcionarà una aproximació a l'obra de Jean DUBUFFET, a partir d'una nova perspectiva basada en la història, la cultura i
l'antropologia. El projecte compta amb el suport de la Fondation DUBUFFET a París i la Collection de l’Art Brut en Lausana,
així com de nombroses institucions i col·leccions particulars europees.

VIATGES (Associats i no associats)
La inscripció a tots els viatges es farà exclusivament de forma personal o per telèfon, tenint en compte que el primer dia d'inscripcióel
75% de les places seran per als associats que acudisquen personalment al despatx i el 25 per cent es reserva per a les inscripcions pel
telèfon. Una vegada realitzada la inscripció, la transferència al compte de BANKIA: PROGEST CONSULTORÍA I SERVICIS SL ES68
2038 9612 1660 0024 9885.
YECLA I JUMILLA (25 i 26 de gener del 2020). Punt de partida: Facultat de Geografia i Història
Habitació associats
Habitació NO associats
Places
1er día inscripció
Doble per persona
Individual
Doble per persona
Dobles
Individuals
Associats
No associats
180 €
200 €
210 €
20
3
Dimecres 4/12
Dijous 5/12
Dins dels viatges d'este curs dedicats a l'enologia i les jornades gastronòmiques ens endinsarem en les localitats murcianes de
YECLA i JUMILLA, llocs amb gran patrimoni cultural i on, hui, es produïx un vi de gran qualitat. Dissabte 25: Eixida a les 7 del
matí (estar quinze minuts abans en el punt de partida) amb direcció a JUMILLA on al matí visitarem el castell i els Cellers Luzon
on tindrem una degustació. Dinar inclòs .
A la vesprada visita guiada al centre històric de la població Després ens traslladarem a Hellín on ens allotjarem en l'Hotel Reina
Victoria***. Sopar inclòs. Diumenge 26: Després del desdejuni anirem a YECLA. Visita guiada al centre històric. Després visitarem
els Cellers Barahona on tindrem una degustació, per a posteriorment menjar en el restaurant del Celler un menú degustació enoturista. El preu inclou: bus, tots els servicis (desdejuni, dinars, sopar, cellers i tastos, entrades), guia local i guia acompanyant, i
assegurances. Concepte de la transferència: YECLA.
GRAN VIATGE A GALÍCIA (amb avió). Del 12 a 18 de maig.
Habitación associats
Doble per persona Individual

Habit NO asociats
Doble per persona

Dobles

1er dia inscripció
Places
Individuals

SOCIOS
que notificaron
Resto

No
associats

795 €
945 €
825 €
21
4
Martes 3/12
Miérc 4/12 Jueves 5/12
Pagament fraccionat: primer termini 100 euros al realitzar la inscripció. 150 al gener, 175 al febrer, 175 al març i la resta a l'abril.
Dia 12. Vol directe a Santiago. Visita amb guia al Pòrtic de la Gloria. També visitarem el Monestir de Sant Martiño Pinario i la
col·legiata de Santa Maria del Sar. Dinar i sopar inclosos. Allotjament una nit en l'EUROSTARS GRAN HOTEL SANTIAGO****. Dia
13. Després del desdejuni eixirem cap a Noya i Muros acostant-nos a la cascada d'Ezaro. Dinar A la vesprada Finisterre. Després
ens dirigirem a La Coruña on tindrem l'allotjament i el desdejuni la resta dels dies en l'HOTEL ZENIT****. Sopar inclòs. Dia 14. Ens
Desdejunarem i a continuació tindrem una visita guiada a la ciutat. Dinar i sopar lliure. Dia 15: Després del desdejuni eixirem cap a
la Costa Da Morte on visitarem Muxía, el castro de Borneiro, el dolmen de Dombate i l'església de Sant Julià de Moraime. Dinar
inclòs. Prop de La Coruña visitarem una de les més emblemàtiques
esglésies romàniques de Galícia, Santa Maria de Cambre. Sopar lliure. Dia 16. Desdejuni i trasllat a Lugo on tindrem una visita guiada. També visitarem l'impressionant Monestir de Sobrado dos Monxes.
Dia 17. Desdejuni i eixida cap a Betanzos on passarem per la ciutat i vorem l'església de Santa Maria d'Azogue i la de Sant Francesc. Posteriorment realitzarem la ruta dels penya-segats, passejant per Ortigueira i arribant a Sant Andreu de Teixido. Dinar
inclòs. Sopar lliure. Dia 18. Tornada en avió directe a València.
El viatge comprén: Avió, bus, allotjament i desdejuni en els hotels indicats, 5 dinars i 2 sopars, entrades, guies locals i guies acompanyants, segur d'assistència i anul·lació. Concepte de transferència: GALICIA. Fraccionat: GALICIA UN.
REUNIÓ INFORMATIVA DEL VIATGE FI D'ANY A LA PUGLIA La reunió per a les persones que van al viatge a la PUGLIA serà el dimarts 10 de desembre a les 7 de la vesprada en la Facultat de Ciències Socials, aula 2A4. És important l'assistència ja que s'indicarà
l'hora de trobada en l'aeroport el dia 29, el desenrotllament general del viatge i es procedirà a entregar el dossier del viatge per als que
no el reben per correu electrònic. Recordem que l'import total d'este viatge (la tercera fracció del viatge BARI 3) ha de fer-se efectiu
abans del 5 de desembre.
VIATGE AL MARROC DEL 12 AL 21 DE MARÇ. Complet. S'admeten un limitat nombre d'inscripcions en llista d'espera. Al llarg
del mes de desembre cal realitzar el pagament de la segona fracció de l'import del viatge (400 euros). Concepte de transferència: EL
MARROC DOS

CONFERÈNCIES (ASSOCIATS I NO ASSOCIATS. Entrada lliure fins a completar aforament)
Dijous 12 de desembre. 19 hores en la Facultat de Geografia i Història. Saló de Graus. Conferència: Escriure: un camí fràgil i
incert per Rosa Pastor Carballo, professora sènior de Psicologia i escriptora. Introduïxen: Isabel Robles Gómez (filòloga i poeta) i Daniel
Gómez Bedate (filòsof i poeta). En col·laboració amb l'Associació de Professors Jubilats de la UV.
Dilluns 16 de desembre. 19 hores en les aules Seminari del Centre cultural La Nau. Taula Redona: Què fer davant del canvi
climàtic? Intervindran: Juan Carlos Moreno (Catedràtic de la Universitat) i Andreu Escrivá (Representant de Friday for Future València;
ambientólogo i autor d'Encara no és tard: claus per entendre i obturar el canvi climàtic). Presenta: Rafael Pla. En col·laboració amb l'Associació de Professors Jubilats de la UV.
Dimarts 21 de gener. 19 hores en el saló d'actes del Col·legi Major Rector Peset. Conferència d'Antonio Rey (Psiquiatre): La psicopatologia en el cine de Woody Allen com a introducció al cicle de cine sobre el mateix tema que tindrà lloc a partir del divendres 31 de
gener. La psicopatologia s'ha tractat en molt diversos films. I en especial de Woody Allen. L'estudi del present curs se centrarà en quatre
pel·lícules que formen part de la seua tetralogia de la culpa, així com en una quinta, Blue Jasmine, on s'analitzaran les possibles anomalies que suposadament presenta, per a alguns, el seu personatge femení.
ENVIAMENT DEL BUTLLETÍ DE GENER: Amb motiu de les vacacions de Nadal i Any Nou el butlletí corresponent a gener s'enviarà
als associats cap al 17 de desembre
TANCAMENT DEL DESPATX PER VACACIONS: El despatx de l'associació tancarà al públic el 20 de desembre a les 12:30 per a
tornar a obrir el dimarts 7 de gener a les 10:30.
ARREPLEGADA D'AGENDA: Els associats ja poden arreplegar en el despatx les agendes corresponents al 2020.

