Número 62
Gener 2020

B UTL L E T Í
ASSOCIACIÓ 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: 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, tenint en compte que el primer dia el número de
places que es reserva per a l'atenció personal és del 75%, i del 25% per a l'atenció telefònica. En aquells tallers en què no apareix l'aula
i/o la Facultat en què tindran lloc, s'indicarà en el pròxim butlletí.
TÚ POTS SALVAR UNA VIDA
Dies i hores
Lloc
Places
1er dia inscripció
Sessions
Dijous 6/2 11:30 a 13:30
Facultat de Ciències
25
Única
Socials (Campus de
Dijous 13/2 11:30 a 13:30
25
Única
Tarongers) Aula: 3 A 3.
Dijous 20/2 11:30 a 13:30
25
Única
Dimecres 15 gener
Dijous 27/2 11:30 a 13:30
25
Única
Impartix Mª Victòria Sánchez Gonzalbo.El taller és d'un dia i dos hores de duració podrà realitzar-se qualsevol dels dijous de febrer
(6, 13, 20 o 27). Es tractaran els següents temes: Diagnòstic i protocol de l'estat d'inconsciència i/o parada cardiorrespiratoria, Entravessament (formes d'actuació), Maneig del Desfibrilador Extern Automàtic (IDEA).
SOCARRAT (8 semanes).
Dies i hores
Lloc
Places
1er dia inscripció
Inici taller
Dimarts de 10 a 12
Fac. Ciències Socials (Tarongers)
10
Dimecres 15 gener
18 febrer
Impartix Antonio Latorre.Una tècnica senzilla i interessant, amena i creativa. El primer dia del taller s'indicarà el material que es necessita i que correrà a càrrec dels participants (pinzells, taulells, pinturas…).
LA LENGUA FRANCESA PASADO Y PRESENTE (febrer-maig).
Dies i hores
Lloc
Places
1er dia inscripció
Inici taller
Dimecres, 10:30 a 12
Apareixerà en el pròxim butlletí
12
Dimecres 15 gener
5 febrer
Impartix Brigitte Lepinette, catedràtica de francés. En el taller es presentaran alguns aspectes de la llengua francesa passats i actuals
comparant-los amb el desenrotllament homòleg/diferent del castellà en les mateixes èpoques passades i presentes: origen i formació
de les llengües francesa i castellana; hispanismes, i altres unitats lèxiques estrangeres, en el francés (història d'una integració);
gal·licisme, i altres unitats lèxiques estrangeres en el castellà (història d'una integració); francés popular i familiar: argot i paraulotes
PAPIROFLEXÍA. (4 sesiones).
Dies i hores
Dimecres, 11 a 13

Lloc
Fac. Infermeria (C/ Jaume Roig)

Places
15

1er dia inscripció
Dimecres 15 gener

Inici taller
5 de febrer

Impartix Jesús Soldevila. 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.
SMARTPHONES (cuatrimestral). DURACIÓN por día de 1 h 30 min. TRES POSIBILIDADES DE ASISTENCIA
Matins de
Lloc
Places
1er dia inscripció
Inici taller
Dilluns
Facultat Ciències Socials (Campus Tarongers)
5a7
Dimecres 15 gener
febrer
Dimarts
Facultat de Filologia (Campus Blasco Ibáñez)
5a7
febrer
Dimecres
Facultat d’Infermería (Campus Blasco Ibáñez)
5a7
febrer
Impartix Guillermo Escalona.Taller dirigit a usuaris del S.O. Android i que desitgen conéixer el seu terminal i fer un ús complet i assegurança de les utilitats que ens brinden estos dispositius. amb una duració, per dia, d'hora i mitja. Els horaris i aules es comunicaran
als inscrits, una vegada formats els grups. Hagut compte d'allò que s'ha reduït dels grups i la necessitat d'una continuïtat en el desenrotllament de les explicacions, es prega- als sol·licitants- elegir amb atenció el matí en què disposen de temps per a completar una
TRES MIRADES SOBRE LA IMPORTÀNCIA DE L'ESPAI PÚBLIC
Dies i hores
Lloc
Places
1er dia inscripció
Inici taller
Vore pròxim butlletí
Dimarts 18 y 25 febrer 10 a 11:30 y 3 març o 10 març
40
Dimecres 15 gener
Dimarts 18 febrer
Impartix Rafael Rivera (arquitecte). El taller es llevará a terme durant tres dies corresponent cada dia a una de les mirades. La primera: ENTENDRE: una reflexió sobre l'espai públic, el lloc on junts vivim diàriament i per on respira la ciutat. La segona mirada consistirà a ACTUAR, és a dir analitzar sobre les intervencions sobre l'Espai Públic a València com és El Gulliver o els Jardins del Túria. La
tercera mirada es correspon amb el COMPROVAR i serà una oportunitat per a comprovar personalment l'experiència de viure l'Espai
Públic i les seues transformacions pel que eixe dia es farà una visita al Gulliver i als Jardins del Túria. Desenrotllament de les dos
primeres mirades: dimarts 18 i 25 de febrer. La tercera mirada serà un passeig pels llocs indicats per a això el grup es dividirà en dos,
el primer realitzarà el passeig de 3 de març i el segon el 10.
Este taller ha comptat amb la col·laboració del Grup de Solidaritat.
ATENCIÓ
NECESSITEM una persona associada per a dissenyar i editar digitalment felicitacions, programes d'actuacions, cartells i la resta de publicacions
de la nostra Associació Amics de La Nau Gran.per correu electrónicoamigosnaugransuscripciones@gmail.com, indicant en l'assumpte:
IL·LUSTRADOR/A, per a concertar una entrevista.

ARREPLEGADA D'AGENDES corresponent a l'any 2020, poden arreplegar-la en el despatx

LAS QUEDADAS DE LOS DISSABTES
Dies i hores
Dissabtes a las 18 h.

Lloc
Cafeteria del Rialto (Plaça del Ajuntament al costat de l’Ateneu)

Inici de l’activitat
Dissabte 18 de gener

Les responsables de les quedades, i que vos esperaran allí, són Pilar Vila i Ángeles Marco. Tornen a posar-se en marxa, a través
del Grup de Solidaritat, les quedades dels dissabtes. Qui vullga acudir per a prendre alguna cosa, xarrar o planificar el cap de setmana, vos esperem Estes reunions estan orientades per a aquelles persones que es troben soles o no tinguen cap pla per al cap de setmana i els abellisca eixir una estona.
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 malatia). Totes les persones que necessiten eixa ajuda hauran de comunicar-ho al despatx ben personalment, per telèfon o correu electrònic: amigosnaugransuscripciones@gmail.com
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 VIA VERDA BENICASIM-OROPESA.
Dia
Places
1er dia inscripció (presencial o per telèfon)
Concepte transferència
Dissabte 22 febrer
35
Associats: Dimecres 8 gener
No asociats dijous 9 gener
VIA VERDA
Eixida a les 8 del matí (estar a les 7:45 en el punt d'eixida) de la Facultat de Geografia i Història. Recorregut lineal d'anada i tornada al
costat del mar Mediterrani. Longitud: 10 quilòmetres. Desnivell: 15 metres. Dificultat: Baixa. Preu associat: 35 euros. No associats: 40.
El preu inclou: bus, guia, dinar i assegurances
SENDERISMO AVANZADO. EMBALSE DE BENAGÉBER Y CAÑÓN DEL TURIA.
Dies

Places

1er dia inscripció (presencial, telèfon o email a:
Concepte transferència
amigosnaugransuscripciones@gmail.com)
Dissabte 22 febrer
25
Associats: Dimecres 8 de gener
No associats Dimecres 8 gener
BENAGEBER
Senda circular en l'embassament Benagéber, Canó del riu Túria, Dolls de Barchel, Llogaret de Bercula. Longitud: 14 Quilòmetres. Desnivell: 300 metres. Dificultat: mitjana. Preu associat: 25 euros. No associat: 30 euros.
PASSEJOS PER LA CIUTAT
DIA
HORA
PLACES
Punt de trobada
1er dia d’inscripció
Dimecres 29 gener
Carrer
Hospital,
enfront
del
Col.legi
de
l’Art
Major
de
la
Seda.
9:45
45
Dimecres 15 gener
GREMIS, MERCADERS I COMERCIANTS. Es realitzarà un recorregut per algunes de les seus dels gremis i confraries medievals,
inclosa una visita a la Llonja. Portarà el passeig Esther Vaja. Preu: 3 euros que es pagaran a la guia a l'iniciar el passeig.

DÍA
HORA
PLACES
1er dia d’inscripció
Punt de trobada
Diumenge 8 febrer
Centre
de
la
Plaçaa
de
Cánovas.
Gran
Via
Marqués
del
Turia
9:45
45
Dimecres 15 gener
RUTA MARIÀ BENLLIURE. Passeig per a conéixer algunes de les escultures públiques del gran escultor que es troben en la ciutat
de València. Serà Esther Vaja qui portarà el passeig. Preu. 3 euros que es pagaran a la guia a l'iniciar el passeig.
CONFERÈNCIES (ASSOCIATS I NO ASSOCIATS)
En totes les conferències l'entrada és lliure fins a completar aforament.
Dimecres 15 de gener. Hora: 18. Lloc: Saló de graus de la Facultat de Geografia i Història (1a planta). Conferència: Fundació de
València l'any 138 abans de Crist per Carlos Ballester Bernial, arquitecte. Es mostraran els últims treballs d'investigació sobre la fundació de la ciutat de València (arqueologia, geomorfologia del territori, història, urbanisme, clima, població fundacional, textos històrics i
lapides). Es tindrà un col·loqui.
Dimarts 21 de gener. 19 hores en el saló d'actes del Col·legi Major Rector Peset. Conferència d'Antonio Rei (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 anomalies
que suposadament presenta el seu personatge femení.
Dijous 23 de gener. Hora: 19. Lloc: Saló de graus de la Facultat de Geografia i Història. Conferència: el mal de l'aparador. La claudicació intermitent. Evolució del seu testament per Carlos Carbonell. Cirurgià cardiovascular. En col·laboració amb l'Associació de
Professors Jubilats de València.
Dimecres 29 de gener. Hora: 18 hores. Lloc: Saló de Graus de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (1a planta).
Conferència: Somiar la República, construir la ciutat. Blasco Ibáñez i la València de la Modernitat per Francesc A. Martínez Gallego, catedràtic de Periodisme i Historiador de la Comunicació.

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.
JORNADA GASTRONÒMICA DE LA TRUFA A TEROL I CELEBRACIÓ DE LES FESTES DELS AMANTS.
Dissabte 15 de febrer. Eixida: 8 hores (estar quinze minuts abans) de la Facultat de Geografia i Història. Coincidint amb les festes
dels amants se n'anirà a Terol, on es visitarà alguns dels monuments més emblemàtics; es passejarà per la ciutat guarnida i festiva, per
a acabar, degustant un especial dinar amb tòfones en un restaurant de la ciutat. Número de Places: 50. Preu associat (incloent viatge,
visita, entrades, dinar, guies, assegurances): 75 euros. No associat: 85 euros. Primer dia d'inscripció per a associats: Dimecres 8
de gener. No associats: dijous 9 de gener.
VIATGE FI DE CURS A BERLÍN I DRESDEN.
Del 23 al 30 de juny. Este viatge es realitza en col·laboració amb el taller d'alemany de l'associació pel que una sèrie de Places s'han
reservat per a associats que assisteixen al dit taller.
23 de juny. Eixida cap a Berlín des de l'aeroport de València. Primera visita amb guia local a la ciutat (Alexander Platz, Potsdammer
Platz.). Dinar i sopar inclòs. Allotjament i desdejuni 4 dies a Berlín en el cèntric HOTEL CATALONIA BERLÍN MITTE****.
Dia 24. Després del desdejuni visita a la cúpula del Parlament dissenyada per Norman Foster, para, a continuació, traslladar-se a l'illa
dels Museus on es visitarà (entrada inclosa) el Museu de Pèrgam. Temps lliure per a visitar altres museus o passejar per la zona on es
troben. Dinar i sopar lliure.
Dia 25. Desdejuni i trasllat al Palau de Charlottenburg per a visitar-lo. Després, se seguirà visitant altres llocs de la ciutat de Berlín (Mur,
Puerta de Brandenburgo, Catedral). Dinar i sopar lliure.
Dia 26. Eixida, després del desdejuni, a la regió dels llacs per a realitzar un creuer a través de 7 llacs. A l'acabar trasllat a la població de
Potsdam per a visitar els palaus. Dinar inclòs. Sopar lliure.
Dia 27. Després del desdejuni eixirem feia Dresden. En el camí pararem en la ciutat de Leipzig que recorrerem amb guia local. Esmorzar
inclòs. A Dresden (3 nits) l'allotjament i desdejuni serà en l'hotel NH DRESDEN ALTMARK**** o semblant. Sopar inclòs.
Dies 28 i 29. A continuació del desdejuni visita amb guia local de Dresden amb entrades en el Museu de la Volta Verda, Catedral, Palau
Reial. Dia 30: Desdejuni i eixida cap a la meravellosa ciutat de Praga (República Txeca) on es farà una visita amb guia local. Dinar inclòs.
A la vesprada eixida en vol director des de Praga a València.
Número de Places només en habitació doble (descomptades ja les reservades per al taller d'alemany): 30. Preu en habitació doble per
persona associats: 1.430 euros. No associat: 1450. Pagament fraccionat: 200 euros que cal transferir al compte de BANKIA, el mateix
dia de la inscripció a fi d'assegurar el bitllet d'avió. Resta: 300 en febrer, 300 al març, 300 a l'abril i la resta de l'import en maig.
IMPORTANT:
Per a este viatge només es podrà realitzar la inscripció personalment en el despatx. Inscripcions associats: a partir del Dimecres 8
de gener. No associats: a partir del dijous 9 de gener. El viatge comprén: vols, bus a Alemanya i Chequia, hotels, desdejunis, 4 dinars i
2 sopars, guia acompanyant des de València, guia acompanyant durant el recorregut alemany-polonés, guies locals, entrades, barco,
assegurança de viatge. Hi ha possibilitat d'agarrar un assegurança a tot risc per valor de 75 euros i que cobrix l'anul·lació del viatge per
qualsevol circumstància, fins a 24 hores de l'eixida i per l'import total del viatge (menys el 10% com a franquícia). Este assegurança s'ha
de contractar directament amb l'agència de viatges el mateix dia que es realitza la inscripció. Concepte de transferència: BERLÍN
(import total) o BERLÍN UN (import fraccionat).

YECLA I JUMILLA (Dissabte 25 i Diumenge 26 de gener del 2020).
QUEDEN ALGUNES PLACES PER A ESTE VIATGE. INSCRIPCIÓ OBERTA. Un viatge a dos localitats amb un important centre històric
i de gran valor enològic, on es produïx vi de gran qualitat: YECLA I JUMILLA. El dia 25 es visitarà la població i el castell de Jumilla, així
com els cellers Luzon on hi haurà un tast. Dinar inclòs. Ens allotjarem en HELLÍN (Hotel Reina Victoria***) on tindrà Lloc el sopar i el
desdejuni. El dia 26 es visitarà, amb guia local, Jumilla després anirem als cellers Barahona on hi haurà un tast i un dinar especial de
degustació en el restaurant del celler. Preu en habitació doble per persona: Associats, 180 euros. No associats: 200 euros. El preu inclou
tots els servicis indicats, així com guia acompanyant i assegurances. Concepte de la transferència YECLA (al compte de Bankia:
PROGEST CONSULTORÍA I SERVICIS SL ÉS68 2038 9612 1660 0024 9885.
VIATGE AL MARROC (12-21 de març).
Complet. S'admeten inscripcions un limitat número d'inscripcions en llista d'espera. En el mes de gener els que realitzen el pagament
fraccionadament, hauran de transferir, al compte de Bankia, la tercera fracció de l'import del viatge (400 euros). Concepte de transferència: EL MARROC TRES.
VIATGE A GALÍCIA. (12- 18 de maig).
Complet. En gener els que realitzen el pagament fraccionat hauran de transferir la segona fracció de l'import del viatge: 150 euros.
Concepte de la transferència: GALÍCIA DOS

ACTIVITATES DE CINE
DATA
HORA
ACTIVITAT
LLOC
Dimarts 28 de gener
17:30
CINE CLUB
Saló d’actes del Col.legi Major Rector Peset.
Dins del cicle dedicat a Elia Kazan es projectarà A l'Est de l'Edén (1955) amb James Degà, Julia Harris, Raymond Massey, Burt Ives
i Joe van Fleet, guanyadora de l'Óscar a la millor actriu secundària per este film. Entrada lliure fins a completar aforament.
DATA
HORA
ACTIVITAT
LLOC
Dijous 16 de gener
17
CINE I ART
Saló d’actes del Museu de Belles Arts
En colaboración amb el Museu de Belles Arts. Es projectarà Columbus (2017) de Kogonada, sobre el tema arquitectura.
DATA
HORA
ACTIVITAT (només inscrits).
LLOC
Divendres10 y 17 gener
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 10 gener
17
CICLE DONES SINGULARS
Saló d’actEs del Col.legi Maijor Rector Peset
Amelia (2009) de Mira Nair amb Hilary Swank, Richard Gere i Ewan McGregor. Presentació i debat: Paqui Guerra.
Entrada lliure fins a completar aforament.
DATA
HORA
ACTIVITAT
LLOC
Divendres 7 febrer
17
CICLE DONES SINGULARS
Saló d’actes del Col.legi Maijor Rector Peset
Mudie, el color de la vida (2016) de Aisling Walsh amb Ethan Hawke, Sally Hawkins, Kari Matchett. Presentació i debat. Manuela
Estellés. Entrada lliure fins a completar aforament.
DATA
HORA
ACTIVITAT
LLOC
Dilluns 27 gener
17
CINE INTERGENERACIONAL
Aula Magna de la Facultat de Filosofia i CCE
La caixa de música (1989) de Costa-Gavras amb Jessica Lange, Armin Mueller-Stahl. Frederic Forrest. Presentació i debat: Jesús
Alcolea (catedrátic de Filosofia en la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de Valencia). Entrada lliure fins a
completar aforament.
TEATRES (associats i acompanyants)
Les
inscripcions
per
als
teatres
es
poden
fer
personalment,
per
telèfon
o
per
correu
electrònic
(amigosnaugransuscripciones@gmail.com) A partir d'estes obres de teatre els associats podran inscriure a la persona, siga associada o
no associada, que els acompanye. Les transferències per a les entrades de teatre es faran al compte Amics de la Nau Gran Banc de
Santander número ÉS61 0049 67220526 1001 3736
TEATRE
FLUMEN

Dies i hores
Dimecres 29 gener 18:30 h.

1er dia inscripció
Dimecres 15 gener

Preu
12 €

Transferència
ROSA

Entrades en despatx
27 i 28 de gener

LA ROSA DEL SAFRÀ una de les grans sarsueles del mestre Jacinto Guerrer amb llibret de Federico Romero Sarachaga i Guillermo
Fernández-Shaw, adaptació lliure Del gos de l'hortolà de Lope de Vega.
TEATRE

Dies i hores

FLUMEN

Diumenge 9 de febrer 19:30

1er dia inscripció

Preu

Transferència

Entrades en despatx

Dimecres 15 gener

17 €

MENTIRAS

30 y 31 de gener

MENTIRES INTEL·LIGENTS de Joe Di Pietro amb un extraordinari repartiment format per Marí Luisa Merlo, Javier Praderia, Ana Escribano, Jesús Cisneros. Una comèdia divertida pel mateix equip que va portar a escena Conversacions amb mamà.
TEATRE
OLYMPIA

Dies i hores
Diumenge 2 febrer 19 h

1er dia inscripció
Dimecres 15 gener

Preu
21 €

Transferència

SACRISTÁN

Entrades en despatx
30 y 31 gener

SENYORA DE ROIG SOBRE FONS GRIS sobre l'obra de Miguel Delibes i amb una extraordinaria interpretació de José Sagristà i amb
direcció de José Sámano.
TEATRO
OLYMPIA

Dies i hores
Diumenge 16 febrer 19 h

1er dia inscripció
Dimecres 15 gener

Preu
21 €

Transferència

LOLITA

Entrades en despatx
13 y 14 de febrer

LA FUERZA DEL CARIÑO amb Lolita Flores, Luis Mottola, Antonio Hortelano i Marta Guerras. Una obra sobre la proesa de viure i de
amar, adaptada de l’obra teatral de Don Gordón i de la película del mateix títol guanyadora en 1983 de cinc Óscar. La direcció és de
Magüi Mira.
TEATRE

SALA RUSSAFA

Dies i hores
Diumenge 23 febrer 19 h

1er dia inscripció
Dimecres 15 gener

Preu
11 €

Transferència

BÁRBAROS

Entrades en despatx
20 y 21 de febrer

La invasió dels bàrbars. València 1939 i 2009. Dos dates separades en el temps, om l’acció transcorre paralelament en espais diferents i amb personatges sense relació entre ells. Chema Cardeña ha escrit, dirigit e interpretat l’obra. Altres actors són Iria Márquez,
Rosa López, Juan Carlos Garés.
LA CORAL AMICS NAU GRAN assaja els dilluns de 17:30 a 19:30 (també alguns dijous) en la Facultat de Magisteri. Aula 0401 (4a planta, aula de
piano). Està dirigida per Agustín Alemany. Té inscripció oberta per als interessats.
GRUP DE MÚSICA (setmanal), assaja els dijous de 17:30 a 19:30 en la Facultat de Fisioteràpia, coordinat per José Vicente Ruiz. Si saps tocar algun
instrument musical pots integrar-te en el grup. La inscripció seguix oberta.

