
B UTLL E T Í  
ASSOCIACIÓ AMICS DE LA NAU GRAN  

ATENCIÓ DEL DESPAYX 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.  

Número 64 

Març 2020 

LES QUEDADES DELS DISSABTES 

Dies Hora Lloc 

2ny 4t dissabtes de cada mes excep-
te si son festius 

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

IMPORTANT: es recomana puntualitat per si es programa alguna activitat de cine, exposicions, concert...o 
només berenar. Es decidirà segons les opinions de les persones que assistixen. Les responsables de Les 
Quedades, i que vos esperaran allí, són Empar Vila i Ángeles Marco. 

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...). Totes les persones que 
necessiten eixa ajuda hauran de comunicar-ho al despatx ben personalment, per telèfon o correu electrònic: 

 amigosnaugransuscripciones@gmail.com 

NOU TALLER (Només associats) 

SERENITAT I FORTALESA (setmanal). Dimecres de 10 a 11. Duració del taller del 25 de març fins a primer de juny. Els 
participants en el taller, a través de suaus exercicis de taichí, aconseguiran un estat de relaxació al mateix temps que millo-
raran la seua salut personal. Impartix: Eloina Villena. Lloc: Jardins de Vivers. Es recomana acudir amb roba còmoda. Lloc 
de trobada el primer dia: entrada per la porta del carrer Jaca al final del camí dels ciprers al costat de l'estàtua d'Alfaro. 
Nombre de places: 25. Les inscripcions es poden portar a terme personalment, per telèfon o per correu electrònic 
(amigosnaugransuscripciones@gmail.com) a partir del 4 de març. 

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 ava-
nçat 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 CAVES D’AGRES.  

Dia Plaçes 1er dia d’inscripció (presencial o per telèfon) Concepte transferència 

Dissabte 28 març 35 Associats: dimecres 4 març No associats dijous 5 març CAVES 

Eixida a les 8 del matí (estar a les 7:45 en el punt d'eixida) de la Facultat de Geografia i Història. Re-
corregut lineal d'anada i tornada ascendint des del convent d'Agres al refugi de Montcabrer visitant 
les caves de L´Arquejada i la del Buitre…Dificultad: mitjana. Desnivell: 450 metres. Longitud: 9 
quilòmetres. Nombre de places: 35. Preu associat: 35 €. No associats: 40 €.  El preu inclou: bus, 
guia, dinar i assegurances. 

SENDERISME AVANÇAT ANDILLA-SACANYET.  

Dia Places Inscripció  (presencial, telèfon o email a:  
amigosnaugransuscripciones@gmail.com) 

Concepte transferència 

Dissabte 28 març 35 Associats: dimecres 4 març No associats dijous 5 març ANDILLA 

Eixida a les 8 del matí (estar a les 7:45 en el punt d'eixida) de la Facultat de Geografia i Història.   
Recorregut entre les poblacions d'Andilla, Canals, Ventisqueros de la Bellida i Sacañet.Longitud: 15 
Quilòmetres. Desnivell: 450 metres. Dificultad: mitjana. Preu associat: 25 euros. No associat: 30 eu-
ros. El preu inclou: bus, guia i assegurances. 



 PASSEJOS PER LA CIUTAT 

Dissabte 4 d'abril. VALÈNCIA CAPITAL DE LA REPÚBLICA. Un recorregut pels espais relacionats 
amb la II República i la seua capitalitat: llocs de trobada, seus institucionals... S'iniciarà el recorregut 
en les torres de Serrano a les 9:45 hores per a acabar amb la visita al refugi situat en l'Ajuntament. 
Nombre de places 45. Primer dia d'inscripció: dimecres 4 de març pels mètodes habituals 
(personalment o per telèfon). El passeig serà conduït per Esther Vayà. Preu: 3 euros que s'entregaran 
a la guia en el moment d'iniciar el passeig. 

VIATGES (Associats i no associats) 

Les transferències cal realitzar-les al compte de: 

BANKIA: PROGEST CONSULTORÍA I SERVICIS SL ÉS68 2038 9612 1660 0024 9885. 

VIATGE FI DE CURS A BERLÍN I DRESDEN 23 al 30 de juny (complet). Els que realitzen el paga-
ment fraccionat hauran de realitzar al llarg del mes de març la corresponent transferència per valor de 
300 euros. Concepte: BERLÍN TRES. 

VIATGE AL MARROC (12-21 de març). S'enviarà un email a totes les persones que realitzen es-
te viatge informant-los del lloc, dia i hora de la reunió prèvia al viatge que serà en els primers 
dies del mes de març. 

VIATGE A GALÍCIA. (12- 18 de maig). Complet. Al març els que realitzen el pagament fraccionat 
hauran de transferir la quarta fracció de l'import del viatge: 175 euros. Concepte de la trans-
ferència: GALÍCIA QUATRE. 

ACTIVITATS CULTURALS 

CONCERT. CONFERÈNCIAS. CINE. TEATRE. LES ARTS 

CONCERT 

 

Març 27, divendres a les 7 de la vesprada.  El Quartet X2 format per músics de l'orquestra del 
Centre d'Instrucció Musical de Benimaclet ens oferirà un concert de corda fregada ( violins I, violins II, 
violes i contrabaixos) dividit en dos parts: una primera amb obres clàssiques de Bach, Haendel Jean 
Sibelius, Hilary Burgoyn... i una segona part  amb diverses obres de tango, cha cha cha, beguine, 
mambo i obres de John Lennon & Paul McCartney.  

Entrada lliure fins a completar aforament. Lloc:  CENTRE CULTURAL LA NAU DE LA UNIVERSI-
TAT DE VALÈNCIA (C/ Universitat). CAPELLA DE LA SAPIÈNCIA.  

CONFERÈNCIAS (ASSOCIATS I NO ASSOCIATS) 
 En totes les conferències l’entrada es lliure fins a completar aforament. 

 

Març 12 dijous, 19 hores. Lloc. Saló de graus de la Facultat de Geografia i Història: EL CLASSICIS-
ME EN ELS JARDINS DE VALÈNCIA: Dels detalls als conjunts pel professor Salvador Aldana. Pre-
senta la professora Carmen Martorell. Entrada lliure fins a completar aforament.  

Conferència en col·laboració amb l'Associació de Professors Jubilats de la Universitat de Valèn-
cia.  



 CINE 

 

Amb la col·laboració de la Universitat de València:  

Març 6 divendres i Abril 3 divendres de 10:30 a 13:30. Llegint el cine (només inscrits). Se se-
guirà analitzant la primera etapa de l'obra de Jean Renoir. Lloc en el Saló de Graus de la Facultat de 
Filosofia i Ciències de l'Educació. 

Març 30 dilluns. A les 17 hores Cine INTERGENERACIONAL. Saló d'actes de la Facultat de Filoso-
fia i Ciències de l'Educació. Odi en les entranyes (1971) de Martin Ritt amb Siguen Connery, Richard 
Harris i Samantha Eggar. Presentació i debat: Ángel Sant Martí. Catedràtic de Didàctica i Organització 
escolar de la Universitat de València. 

 

Amb la col·laboració del Col·legi Major Rector Peset  

Març 6 divendres. A les 17 hores. Cicle Dones singulars: Molts fills, una mona 

 i un castell (2017) de Gustavo Salmerón. Premis Goya i Festival de cine de Karlovy Vary al millor do-
cumental. Presentació i debat: Raquel Zapater. Lloc: saló d'actes del Col·legi Major Rector Peset 
(Plaça de Sant Nicolau s/n). Entrada lliure fins a completar aforament.   

Març 31 dimarts. A les 17:30 hores. Cine Club: Cicle Elia Kazan. Una de les obres mestres de Ka-
zan: Esplendor en l'herba (1961), amb Natalie Wood, Warren Beatty i  Bárbara Loden. El film va 
guanyar l'oscar al millor guió original. Lloc: en el saló d'actes del Col·legi Major Rector Peset. Entrada 
lliure fins a completar aforament. 

Abril 3 divendres. A les 17 hores. (última sessió d'este curs): Sufragistes (2015) de Sarah Gavron 
amb Carei Estovaven, Hel·lena Burnham Càrter. Presentació i debat: Amparo García. Lloc:  en el saló 
d'actes del col·legi major Rector Peset (Plaça de Sant Nicolau s/n). Entrada lliure fins a completar 
aforament.   

Dies i hores TEATRE   

Inscripció a partir 
del 4 de març 

Preu Transferència Entrades en despatx 

Març 29 diumenge, 19 hores OLYMPIA 21€ CORONEL 26 i 27 de març 

El coronel no té qui li escriga basada en l'obra de Gabriel García Márquez i davall la direcció del 
gran director de cine  i teatre Carlos Saura. Intèrprets: Imanol Àries, Cristina Inza, Marta Molina, Jor-
ge Basen-te, Fran Calvo. 

Dies i hores TEATRE 1er dia inscripció Preu Transferència Entrades en despatx 

Abril 5 diumenge, 18:30 hores TALIA A partir del 4 de 
març 

13€ MAESTRA 26 i 27  de marzo 

Història d'una mestra sobre la novel·la de Josefina Aldecoa. Narració sobre la vida d'una mestra 
d'escola durant la primera mitat del segle XX, al mateix temps que un retrat dels costums, en aquella 
època, dels pobles espanyols.La dirección és de Gemma Miralles, sent interpretada per Paula Llo-
rens.  

TEATRE (associats i acompanyants) 

Les inscripcions per als teatres es poden fer personalment, per telèfon o per correu electrònic 
(amigosnaugransuscripciones@gmail.com). Els associats podran inscriure a la persona, siga associa-
da 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 ES61 0049 67220526 1001 3736. 



ELS ARTS.  

Maig 3 diumenge, 18 hores. Ariodante, una de les més famoses òperes del gran Händel, inspirada 
en els cants d'Orland Furiós en els que es conta les aventures del company d'Orland en  l'edat mitjana 
escocesa. Obra sobre la soledat i la lleialtat recompensada que suposa el triomf de la llum (l'ànima) 
sobre la nit i les tenebres (les enveges i traïcions) representat en la figura d'Ariodante. Les inscrip-
cions per a poder assistir a este important òpera es podran realitzar presencialment, per telèfon o per 
correu electrònic (amigosnaugransuscripciones@gmail.com) del 2 al 6 de març. El dimarts 10 de 
març a el 11 del matí, sempre que el número d'associats preinscrits supere el número d'entrades con-
cedides, es realitzarà en el despatx el corresponent sorteig a què pot assistir qui ho desitge. 

 Tindran preferència els que no van ser agraciats per a acudir a les òperes anteriors. La llista dels 
agraciats indicant l'orde per a optar a l'entrada s'exposarà en el despatx el mateix dimarts. En quant 
ens comuniquen el preu de les entrades s'indicarà als que hagen obtingut entrada, per email o 
telèfon. 

 Al fer el pagament en el concepte de transferència hauran de posar OPERA. Les entrades s'arre-
plegaran en el despatx els dies 28, 29 i 30 d'abril. 

Maig 16 dissabte 16. 19 hores. Missa de Rèquiem de Verdi dirigida per un dels més brillants direc-
tors d'orquestra de l'actualitat, Daniele Gatti, que va estudiar en el conservatori Giuseppe Verdi de 
Milà. Per a acudir a este concert es podrà realitzar la inscripció presencialment, per telèfon o per co-
rreu electrònic (amigosnaugransuscripciones@gmail.com) del 2 al 6 de març. El dimarts 10 de març 
a les 11: 15 del matí, sempre que el número d'associats preinscrits supere el número d'entrades con-
cedides, es realitzarà en el despatx el corresponent sorteig a què pot assistir qui ho desitge. 

 Al ser un concert i no una òpera no es tindrà preferència alguna a l'hora de realitzar el sorteig. El 
preu, suposem, oscil·larà entre 40 i 45 euros. La llista dels agraciats indicant l'orde per a optar a l'en-
trada s'exposarà en el despatx el mateix dimarts. En quant ens comuniquen el preu de les entrades 
s'indicarà als que hagen obtingut entrada per email o telèfon. Al fer el pagament en el concepte 
de transferència hauran de posar: CONCERT 

XII CONCURS ASSOCIACIO AMICS NAU GRAN 

 

Ja estan convocats els concursos en les modalitats de Relat, MICRORRELATO, Poesia, Arts Plàsti-
ques i Fotografia, oberts a la participació de tots els que formen part de l'Associació.  

L'alumnat de La Nau Gran, que estiga matriculat este curs,  pot participar també en totes les modalitats 
excepte en Arts Plàstiques. 

Enguany el tema obligatori per al concurs de Fotografia és CANVI CLIMÀTIC: CAUSES, CONSE-
QÜÈNCIES I SOLUCIONS. 

Els terminis de presentació de les obres en el despatx de l'associació seran els següents: Relat, Poe-
sia i MICRORRELAT de l'1 al 8 maig. Arts plàstiques i Fotografia del 18 al 21 de maig. 

Les bases dels concursos poden consultar-se en el despatx, així com en la nostra pàgina web: 
www.amigosnaugran.org. 

Participar és una forma de compartir les teues aficions, les teues inquietuds artístiques amb al-
tres persones que aprecien l'esforç creatiu. 

ASSEMBLEA ANUAL ORDINÀRIA 

A finals del mes d'abril tindrà lloc l'Assemblea Anual Ordinària de l'Associació.  

En el pròxim butlletí s'informarà sobre la mateixa, així com del lloc, dia i hora en què tindrà lloc. 


