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ASSOCIACIÓ AMICS DE LA NAU GRAN

ATENCIÓ PERSONAL AMB CITA PRÈVIA O PER TELÈFON 963 82 86 80
De dilluns a divendres de 10:30 a 12:30. INSCRIPCIONS: inscripciones@amigosnaugran.org
PÀGINA WEB: www.amigosnaugran.org ALTRES ASSUMPTES: amigosnaugransuscripciones@gmail.com
DOMICILI: Av. Tarongers, s/n Campus Universitat de València. Aulari Sud, corredor central.

NORMES PER QUÈ REGIRÀ EL CURS 2020-2021
Estan publicades en el butlle d'octubre del 2020.
INSCRIPCIONS PER A TALLERS I ACTIVITATS
QUI POT ANAR Als TALLERS? Només podran realitzar tallers o ac vitats, aquells associats als que li'ls conﬁrme la plaça per mitjà
d'un correu electrònic des de l'Associació.
COM INSCRIURE'M? Cal enviar un correu electrònic per cada ac=vitat o taller a què se vullga inscriure. Indicant:
en l'ASSUMPTE el nom del dit taller o ac vitat i en el MISSATGE, el nom o noms dels associats-se inscriuen.
Cada soci podrà inscriure's a si mateix i a un altre soci, però un correu per a cada ac vitat o taller
A QUIN CORREU L'ENVIE? Les inscripcions als tallers i ac=vitats proposats en este butlle es realitzaran exclusivament per correu electrònic a:inscripciones@amigosnaugran.org Tot correu que arribe a una altra adreça de correu, no es ndrà en compte.
QUAN PUC ENVIAR EL CORREU? A par r de les 09:00 hores del primer dia d'inscripció. Tot correu que arribe abans d'eixa hora no
es ndrà en compte.
QUAN ESTIC INSCRIT? Quan rebes la conﬁrmació des de les oﬁcines de l'Associació en el teu correu electrònic.
QUAN I ON PAGAR LES ACTIVITATS QUE REQUERIXEN PAGAMENT? Es tenen tres dies hàbils per al pagament per transferència, a
par r de la conﬁrmació de la inscripció al compte que s'indica en l'ac vitat que requerix pagament.
Cal indicar el concepte i el nom de la persona associada.

TALLERS QUE DISPOSEN DE PLACES
TALLERS PRIMER QUADRIMESTRE 2020-2021 (Només associats)
MOLT IMPORTANT: Les persones inscrites en un taller ho són només durant el període que s'indica per a eixe curs. Qualsevol repe ció
que es desitge ha de sol·licitar-se cada any.
Les persones responsables del taller rebran del despatx de l'Associació el llistat dels inscrits i el responsable del taller informarà als
inscrits de la modalitat online elegida i la forma d'accés.

TALLER DE GUITARRA. Per a inscriures envieu un correu electrònic a: inscripciones@amigosnaugran.org
Dies i hores
Dimecres de 17-19h

Modalitat
online

Places
disponibles

1er dia inscripciò
oberta

Inici taller
14 octubre

Impar x: Professor: Enrique Benítez Ramón. Una lúdica forma d'integrar-se en el món de la música. Els assistents han de ndre
guitarra. Places: els assistents del curs passat que vullguen con nuar, han d'inscriure's igualment.

GRUP DE MÙSICA. Per a inscriures envieu un correu electrònic a: inscripciones@amigosnaugran.org
Dies i hores
Viernes de 11 a 13h

Modalitat
en els bancs del jardí del Túria al costat
del pont de Serrans

Places
disponibles

1er dia inscripciò
oberta

Inici taller
16 octubre

Impar x: Juan Vicente Ruiz. Es pretén disfrutar de la música interpretant obres adaptades al ritme i gust dels components del
grup. Si tens aﬁció a tocar algun instrument musical tens cabuda en este grup.

ESCRIPTURA DE RELATS Per a inscriures envieu un correu electrònic a: inscripciones@amigosnaugran.org
Dies i hores
Dimecres de 10 a 12

Modalitat
Online

Places
disponibles

1er dia inscripciò
Dimecres 7 octubre

Inici taller
21 octubre

Impar x: Professora: Elena Fuster. Una experiència inoblidable: endinsar-se en les formes i escriptures dels relats. Des
de plantejaments lúdics, a par r de xicotetes idees dels par cipants, i u litzant tècniques senzilles, es procedirà a escriure una sèrie de relats, que posteriorment seran comentats.

LECTURA POÉTICA Per a inscriures envieu un correu electrònic a: inscripciones@amigosnaugran.org
Dies i hores
Primer dimarts lec u del mes.
De 12 a 14h

Modalitat
3 sessions online y al aire lliure

Places
disponibles

1er dia inscripciò
Dimecres 14 octubre

Inici taller
3 novembre a 12 gener

Impar x: Gloria Benito i Manuel Pérez Sáenz. Deprenem a interpretar la poesia reﬂexionant sobre la seua temà ca i
els seus recursos formals, en una tertúlia dinàmica i ac va en què compar m coneixements i emoció. La nostra proposta recorre el tema amorós al llarg de la literatura espanyola. Este anys ens acostarem a Quevedo.

ESCRIPTURA CREATIVA Per a inscriures envieu un correu electrònic a: inscripciones@amigosnaugran.org
Dies i hores
Dimecres de 11 a 13h

Modalitat
Online (Meet)

Places
disponibles

1er dia inscripciò
Dimecres 14 octubre

Inici taller
4 novembre a 19 de maig

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

TALLER DE DECLAMACIÓ Per a inscriures envieu un correu electrònic a: inscripciones@amigosnaugran.org
Dies i hores
Dimarts 9:30 a 11

Modalitat
Online

Places
disponibles

1er dia inscripciò
Dimecres 14 octubre

Inici taller
17 novembre ﬁns al 23 febrer

Impar x: Miguel García Casas. Taller pràc c en el que s'explora la dimensió acús ca de la poesia. Par nt bàsicament
de WhatsApp el professor proposarà els materials de treball que l'alumne treballarà i penjara sent corregit posteriorment. S'explorarà la disponibilitat de l'alumnat per a u litzar Zoom o Meet per a reunions online.

TALLER DE PINTURA I TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES Per a inscriures envieu un email a: inscripciones@amigosnaugran.org
Dies i hores
Els dijous de 17 a 19 hores

Modalitat
Online y WhatsApp

Places
disponibles

1er dia inscripciò
Dimecres 7 octubre

Inici taller
Dijous 15 octubre

Impar x: Carlos Pérez-Bermudez Anglés Classe teòrica i correccions. Consultes par culars: a diari via Wasap o email.
Les eixides tant a pintar o dibuixar com per a visites podrien ser quinzenals o mensuals, segons l'oferta cultural. Les
classes seran no presencials, per e.mail o WatsApp, també estem preparant eixides:
1. A Pintar o Dibuixar en Jardins, Places o Carrers, o fer fotos per a pintar a casa.
2. Fer visites, en xicotets grups, a Museus, Centres Culturals (en Bancaixa Sorolla, Antonio López...) i Exposicions.

ACTIVITATS QUE DISPOSEN DE PLACES
¿SOM MODERNS? Per a inscriure's envieu un correu electrònic a: inscripciones@amigosnaugran.org
Dia i hora
Dimarts 10:30 11:30

Modalitat
Online

Places
disponibles

1er dia inscripciò
Dimecres 7 octubre

Inici taller
Dimarts 13 octubre al 24 novembre

Impar x: Arquitecte Rafa Rivera. En realitat, la pregunta és Què és ser modern? És una virtut o un postureo? Un avanç o
un retard? Tal vegada ser modern és equiparable a actual (contemporani?), innovador, progressista.
Tal vegada és l'antònim d'an c, re cent, conservador, moderat. Però no parlem de par ts polí cs, parlem
de conviccions, de posicions davant de la vida. Constarà de set sessions setmanals, online, amb una duració aproximada de 60 minuts, a través de la plataforma que s'indicarà en el seu moment.

CORAL AMICS NAU GRAN (semanal). Impar=x: Agus Alamán Picazo. En esta ac vitat es treballa la veu (a través de
l'harmonia, el ritme, exercicis de respiració i d'impostació d'esta, 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, sen r-se membre d'un
grup que va a fer fruc fer el seu aprenentatge en els concerts que vagen sorgint.Els assistents del curs passat que vullguen con nuar, han d'inscriure's igualment.

CONFERÈNCIA
Títol: La felicitat Mite o realitat? Com podem aconseguir-la?
Impar=da per Ángel Latorre, Catedrà c de Psicologia Evolu va i de l'Educació de la Universitat de València.
Dia: dimecres 16 de desembre Hora: de 10:30 h a 12:00 h
Modalitat: on line, s'informarà als inscrits de la plataforma per on s'impar rà
NÚM. places: obert Data d'inscripció: 11 de novembre a par r de les 9 h per mitjà de correu electrònic a :
inscripciones@amigosnaugran.org
Esdeveniment organitzat pel grup de Solidaritat.

SOLIDARITAT
El grup SOLIDARITAT, de moment anul·la els possibles acompanyaments per mo us de prevenció del coronavirus. No
obstant van a con nuar les "Quedades dels dissabtes", con nuant les mateixes coordinadores que el curs passat: Empar i Marí Ángeles.
“KEDADAS”: per al present curs i excepte noves mesures, a causa del coronavirus, es mantenen les reunions el segon i
quart dissabte de cada mes. Mentres seguisca el bon temps ens reunirem a les 7 de la vesprada, en la "Cafeteria Lateral" en la plaça del Patriarca. Quan ja no es puga estar a l'aire lliure les reunions seran en la cafeteria del Cine Rialto.
Informació del grup: WhatsApp 606306670.
Pera inscriure's envieu un correu electrònic a: inscripciones@amigosnaugran.org

PASSEJOS CULTURALS PER LA CIUTAT (només associats).
Nombre de persones: 20 (anirem actualitzant este assumpte a par r de les normes per a guies de turisme per part de la
Generalitat). El preu actual per persona és de 4€ a entregar a la guia a l'inici del passeig. No hi ha gastos afegits. Les visites
tenen una duració aproximada de 2 a 2h i 30 minuts, per descomptat amb les mesures de seguretat obligatòries.
Assistència al lloc de començament de la visita: 15 minuts abans (09:45). Estan previstos tres PASSEJOS CULTURALS PER LA
CIUTAT. Octubre: POBLATS MARÍTIMS, EL CABANYAL Novembre: VALÈNCIA JUEUA. Desembre: RUTA BENLLIURE: passeig
per a conéixer algunes de les escultures públiques de Marià Benlliure.

VALÈNCIA JUEUA: Per a inscriure's envieu un correu electrònic a par r de les 9 hores del 1er dia d'inscripció a:
inscripciones@amigosnaugran.org
Dies i hores

Lloc

Dijous 19 de novembre a les 10

Places

1er dia d’inscripció

20

Dimecres 4 novembre a par r de les 9h.

En la Plaça los Pinazo a les 9:45

Recorregut pel recinte de la jueria de València, un dels grans centres econòmics de la ciutat en l'Edat Mitjana.

RUTA BENLLIURE: Per a inscriure's envieu un correu electrònic a par r de les 9 hores del 1er dia d'inscripció a:
inscripciones@amigosnaugran.org
Dies i hores
Dijous 17 de
decembre a

Lloc
A les 9:45 en Plaça Cánovas, centre de la Gran Vía Marqués del Turia, junt a l’escultura del Marqués de Campo

Places

1er dia d’inscripció

20

Dimecres 25 novembre a par r de les 9h.

Passeig per a conéixer algunes de les escultures públiques de Marià Benlliure

TEATRES
INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE PAGAMENTS DE TEATRES.
Davant de les preguntes realitzades en l'oficina de l'associació i, després dels impagos que, per error, han comés alguns
soci@s respecte a les entrades dels teatres indiquem el següent:

1.
Les inscripcions realitzades a les diferents obres de teatre que s'oferixen, no suposen una reserva, sinó UNA COMPRA D'ENTRADA per a assistir a la representació el dia indicat.
2.

Des del moment que es produïx eixa inscripció, l'associació procedix a comprar l'entrada, per la qual cosa l'import
indicat (inferior al de taquilla) és immediatament carregat a l'associació.

3.

L'asociad@ haurà de pagar l'import de l'entrada en tres dies hàbils després d'haver realitzat la inscripció.

No es podrà anul·lar l'entrada (excepte cas d'una impossibilitat de manifesta consideració) una vegada realitzada
la inscripció.
Si, transcorreguts els 3 dies hàbils, l'asociad@ no ha fet efectiu el pagament de l'esdeveniment al qual s'ha inscrit, l'associació procedirà a carregar en el compte de l'asociad@ l'import de l'entrada.
Recordeu que l'Associació, després de la inscripció, procedix a comprar tantes entrades com a persones hi ha
inscrites a la representació. Hi ha persones que no paguen pensant que així s'entén que no van a eixa representació i l'Associació s'ha vist en la situació de tindre comprades entrades que després s'han rebutjat i ha tingut un
gasto innecessari.

TEATRE (associats i acompanyants)
Per a inscriure's envieu un correu electrònic a par=r de les 9 hores del 1er dia d'inscripció a:

inscripciones@amigosnaugran.org i els associats podran inscriure a la persona, siga associada o no associada, que l'acompanye
En el correu d'inscripció caldrà indicar el nom de les persones que s'inscriuen i que van a asseure's juntes, perquè el teatre puga procedir al protocol COVID-19 deixant espai lliure entre grups de persones.

PAGAMENT D'ENTRADES:
Les transferències per a les entrades de teatre es faran al compte: AMICS DE LA NAU GRAN Banc Santander número
ES61 0049 6722 0526 1001 3736, indicant el concepte de la transferència i el nom de la persona associada.

Dies i hores

TEATRE

Inscripció

Preu

Dijous 12 novembre 20 hores

OLYMPIA

4 novembre

22€

Concepte
transferència
LORCA

Entrega d’entrades
15 min. abans de la funció

ROMANCERO GITANO. La poesia de Federico García Lorca puja a les taules de la mà de Nuria Espert, la gran dama del
teatre, per a aprofundir en el seu Romancer Gitano a través dels seus versos i els comentaris sobre la seua genial
obra. Una proposta única i evocadora
MOLT IMPORTANT: El pagament d'estes entrades ha d'efectuar-se el mateix dia de la inscripció conﬁrmada.

Dies i hores

TEATRE

Inscripció

Preu

Concepte
transferencia

Entrega d’entrades

Dimecres 25 novembre 20 h

OLYMPIA

4 novembre

19 €

CHIVO

15 min. abans de la funció

LA FIESTA DEL CHIVO basada en la novel·la de Mario Vargas Llosa, és una lliçó de vida, que ens recorda que el valor i
la dignitat són els únics an dots contra la maldat i la barbàrie. Una història fascinant, basada en fets
reals,protagonitzada pel gran Juan Echanove, dirigida per Carlos Saura i adaptada per Natalio Grueso.

Dies i hores

TEATRE

Inscripció

Preu

Concepte
transferencia

Entrega d’entrades

Diumenge 29 novembre 18:30 h

TALÍA

4 novembre

14 €

MESTRA

15 min. abans de la funció

HISTORIA DE UNA MAESTRA. Un homenatge a totes aquelles mestres que van lluitar per educar este país en una època de pobresa, ignorància i opressió. Ens contal'important paper que va ndre l'ensenyança durant la II República a Espanya i els anys previs a esta, una de les èpoques més brillants de l'educació en la història d'Espanya. Adaptació teatral
de la novel·la homònima de Joseﬁna Aldecoa, Història d'una mestra narra la vida d'una mestra d'escola durant els anys
vint i ﬁns al començament de la Guerra Civil. Un retrat dels costums en els pobles espanyols de principis del segle XX, el
caciquisme, les escoles de les zones rurals, els progressos de l'ensenyança durant la II República, l'Espanya dividida en
dos bàndols... Però, sobretot, la història d'una dona la vocació absoluta de la qual és la docència.

Dies i hores

TEATRE

Inscripció

Preu

Concepte
transferencia

Entrega d’entrades

Diumenge 6 decembre 18 h

PRINCIPAL

4 novembre

12 €

GAVIOTA

15 min. abans de la funció

LA GAVIOTA. Dramatúrgia i direcció: Àlex Rigola HEARTBREAK HOTEL I TITUS ANDRÒNIC Tres actrius, dos actors i un
dramaturg-director parlen dels seus desitjos i del seu amor pel teatre. O potser d'una mare i un ﬁll que a pesar de voler
-se no es troben i es fan mal. O potser de la història del que volem i mai no aconseguim. O potser de l'amor entre dos
persones de diferents generacions. O potser la del primer amor escapçat. O potser de la frustració de mai quedar content amb el fet crea u. O potser de la lluita amb el desig. O potser de la por de fer-nos grans i anar desconnectant del
que ens rodeja. O potser dels mil amors no correspostos de la humanitat. O potser de la història de com carregar-se un
amor. Morir, voler i fer teatre.

PALAU DELS ARTS
INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE PAGAMENTS D'ÒPERES
I ALTRES ENTRADES AL PALAU DELS ARTS
Davant de les preguntes realitzades en l'oficina de l'associació i, després dels impagos que, per error, han comés alguns soci@s respecte a les entrades que tenen lloc en el Palau dels Arts, indiquem el següent:
Entre els asociad@s inscrits per a acudir als espectacles dels Arts, i segons el que indica els butlletins, es procedirà al sorteig de les entrades que se'ns concedixen.
Es comunicarà el resultat per email als agraciad@s perquè realitzen el pagament de l'entrada en tres dies
hàbils.
Si a un soci@ agraciad@ se li comunica i renuncia a l'entrada, en els sortejos corresponents al curs que es
tracte, se li considerarà com si haguera assistit als efectes de prioritat de torns.
Les places vacants, per renúncia dels asociad@s, seran cobertes pels que es troben darrere de l'últim agraciad@ en la llista del sorteig.
Una vegada que els asociad@s agraciad@s han confirmat la seua assistència, hauran de pagar la corresponent entrada en tres dies hàbils, tenint en compte que no poden renunciar ja a la mateixa.
PAGAMENT D'ENTRADES: Les transferències per a les entrades al Palau dels Arts es faran al compte:
AMICS DE LA NAU GRAN Banc Santander nombre ES61 0049 6722 0526 1001 3736 indicant el concepte de
la transferència i el nom de la persona associada.

ALTRES ESDEVENIMENTS PREVISTOS. Les inscripcions eixiran en pròxims butlle ns.
24/01/2021 Òpera "Falstaﬀ"en Sala Principal 85 € aproximadament
21/02/2021 Òpera "L´isola Disabitata" en Teatre Mar n i Soler 25 € aproximadament
18/04/2021 Sarsuela "El Barberillo de Lavapiés"en la Sala Principal 60 € aproximadament.

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 26731. Basta, de totes maneres, de dir en l'administració indicada que voleu el número que juga l'ASSOCIACIÓ AMICS
NAU GRAN.
Que nguem sort amb este número!

VIATGES socis i no socis
En els viatges tenen preferència els socis sobre els no socis
El pagament dels viatges es realitzarà al compte de BANKIA TITULAR
PROGEST CONSULTORÍA I SERVICIS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885

El pagament ha de realitzar-se en els tres dies hàbils a par=r del dia de la inscripció conﬁrmada.
NORMES QUE CALDRÀ SEGUIR EN ACTIVITATS AMB ÚS DE TRANSPORT
INSCRIPCIONS. Les inscripcions en què es requerisca ús de transport com a senderismes, excursions, viatges, etc. , es realitzaran en
l'associació a través de l'email inscripciones@amigosnaugran.org però qualsevol ges ó posterior rela va a elles, s'haurà de fer directament amb l'agència de viatges ITM en l'email pacosaez@itmviajes.com o per telèfon 963846723. L'Agència de Viatges conﬁrmarà cada
viatge a l@s inscrit@s 8 dies abans de cada eixida.
A l'hora d'inscriure's a algun viatge o ac vitat amb ús de transport i dinars
• S'ha d'indicar amb exac tud el nom i els cognoms que ﬁguren en el DNI o en el passaport. Qualsevol variació d'eixos dades, produirà
problemes si fa falta u litzar l'assegurança, passar una frontera o viatjar amb avió al no coincidir les dades personals.
• Cal donar el nom, adreça i telèfon d'un familiar o amic que no viatge, per si sorgira algun problema que requerira el seu coneixement
o presència.
• Es comunicaran també les al·lèrgies o intoleràncies alimentàries que es nguen, perquè l'agència que porta el viatge, puga comunicar
-ho als restaurants en què s'haguera contractats dinars durant el viatge.
PAGAMENT. El pagament dels viatges i del senderisme, llevat que s'indique el contrari, es realitzarà al compte de BANKIA TITULAR
PROGEST CONSULTORÍA I SERVICIS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885
ASSEGURANCES En el preu total dels viatges està inclòs l'assegurança de viatges i el de cancel·lació per causa jus ﬁcada. L'agència
de viatges informarà respecte d'això. La persona que haja de fer ús de qualsevol assegurança haurà de posar-se en contacte amb
l'agència ITM, ja que l'associació no portarà a terme cap tramitació en este sen t.
CANCEL·LACIÓ
-Cap viatge ndrà gastos d'anul·lació quan esta es produïsca per prohibició d'autoritats, quarantenes mèdiques o mesures de conﬁnament, tampoc quan siga l'Associació qui preven vament anul·le el viatge. Hi haurà gastos d'anul·lació quan esta siga a tol par cular,
sent en estos casos que s'aplicarà únicament els gastos que els proveïdors imputen i sempre que eixa circumstància no es ga coberta
per l'assegurança d'anul·lació contractat.
-Tots els prestataris de servicis en els viatges s'ajusten escrupolosament als protocols d'actuació: autocars, restaurants, hotels, museus,
etc. Ús de màscares, manteniment de distància de seguretat, aforaments en els locals, mesures de desinfecció, etc.
-Els autobusos s'ocuparan al 50% de la seua capacitat, com a màxim.
-Les visites guiades es realitzaran amb el nombre de persones permés en cada cas o amb audioguías.
-En els restaurants es realitzarà una mateixa distribució en taules de 2 a 6 persones per a tots els servicis previstos.

VIATGE D’1 DIA. Dijous 26 de novembre. VIATGE A BOCAIRENT
Eixida a les 8 (estar 15 min. abans) des de la Facultat de Geograﬁa i Història
Preu: Socis 50€. No socis 55€ Inclòs: autobús (Ocupat 50%), guia acompanyant, assegurança d'assistència,
dinar en restaurant inclòs aigua, vi i café, entrades: Plaça de Bous, els Covetes dels Moros, Centre d'interpretació Covetes del Colomer…
Places 30. Primer día d’inscripció dimecres 4 novembre a par r de les 9 h,
VIATGE DE DIVERSOS DIES. SEVILLA FI D'ANY 2020
Està comanda per al viatge en AU del 30/12 al 03/01.Esta data és provisional i l'agència està a l'espera de la conﬁrmació.
Es pot realitzar una preinscripció sense compromís i sense pagament algun.
Esta informació tan sols servix perquè els interessats es plantegen les dates, sense compromís algun si hi haguera algun
canvi.
Com ve sent habitual els preinscrits ndrien preferència quan es faça la convocatòria deﬁni va.
Preinscripcions: Els interessats envieu un correu electrònic a inscripciones@amigosnaugran.org
Per a la inscripció deﬁni=va, el programa i preu eixiran en el pròxim butlle o es comunicarà per email quan conﬁrmen els
dies sol·licitats.

