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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
Les normes que presentem tenen com a objec#u que es coneguen aquells aspectes més signiﬁca#us que afecten i faciliten el bon funcionament de l'associació.
NORMES ESPECÍFIQUES A CAUSA DEL COVID-19
Totes les persones associades han de respectar les normes generals, que socialment són conegudes per la situació del COVID-19. En
l'assistència a sessions de caràcter col·lec#u com a teatre o altres permeses, es respectaran les normes establides, les quals s'informarà
prèviament en els butlle#ns.
Totes les inscripcions es faran per correu electrònic a inscripciones@amigosnaugran.org i la
atenció en l'oﬁcina serà amb cita prèvia sol·licitada per email amigosnaugransuscripciones@gmail.com o telèfon 963 82 86 80
Les ac#vitats que requerixen ús de transport es realitzaran d'acord amb les normes establides per a això.
PAGAMENT QUOTA ANUAL
La quota anual corresponent al curs actual, es passarà al cobrament a par#r de la segona quinzena de setembre en l'en#tat bancària on
es troba domiciliat el rebut.
Els associats que no #nguen domiciliat el rebut, hauran de fer efec#u el pagament de la quota anual (30 euros), abans del 20 d'octubre
del 2020, realitzant un ingrés en el compte de l'associació TITULAR: AMICS NAU GRAN.BANC DE SANTANDER ES11 0049 6722 0625 1001
3698. En cas de no fer-ho, causaran baixa en l'Associació. Este compte exclusivament es des#na a este ﬁ.
HORARI DE L'OFICINA
Qualsevol consulta que s'haja de realitzar en l'oﬁcina de l'associació, ha de fer-se per correu electrònic
(amigosnaugransuscripciones@gmail.com) o per telèfon (96 382 86 80). En el cas que es necessite atenció presencial, ha de sol·licitar-se
cita prèvia en el correu electrònic amigosnaugransuscripciones@gmail.com o telèfon 963 82 86 80.
L'horari d'atenció telefònica i presencial amb cita prèvia serà de dilluns a divendres de 10:30h a 12:30h. Fora d'este horari no serà possible contactar amb l'oﬁcina.
OBERT TERMINI DE CONVOCATÒRIA PER A NOUS SOCIS
S'obri el termini per a la sol·licitud de nous socis durant el mes d'octubre. La documentació necessària per a la sol·licitud i com tramitarla es troba en la web: www.amigosnaugran.org
NORMES GENERALS
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.

Deixar d'acudir a una ac#vitat sense haver renunciat: en el cas que l'associat inscrit en una ac#vitat no acudisca i no haja avisat, no podrà inscriure's en les tres posteriors convocatòries corresponents a una ac#vitat semblant.
Associats en llista d'espera: quan les inscripcions sobrepassen el número de places, hi haurà una llista d'espera. Per tant, els associats
inscrits en qualsevol ac#vitat que no puguen acudir a la mateixa deuran, amb la suﬁcient antelació, no#ﬁcar-ho a l'oﬁcina perquè la
seua plaça puga ser ocupada pels associats en llista d'espera, i en el cas d'ús de bus, d'acord amb el lloc que en ella ocupen.
Els associats en llista d'espera, en una ac#vitat, només podran realitzar l'ac#vitat si se'ls no#ﬁca
des de l'oﬁcina que poden fer-ho a causa de les renúncies produïdes.
Inscripcions que pot portar a terme un associat: a l'hora de realitzar una determinada inscripció, cada associat podrà inscriure's, únicament, a si mateix i a un altre associat. En el cas d'ac#vitats obertes a no socis com a senderismes, excursions i viatges, el soci podrà inscriure's a si mateix i al seu acompanyant no soci, havent d'indicar les dades personals d'este úl#m per a poder realitzar l'assegurança
corresponent.
Inscripcions en ac#vitats que requerisquen pagament: una vegada conﬁrmada la inscripció en qualsevol ac#vitat de pagament (teatres,
senderismes, viajes…) s'haurà de fer efec#u l'import indicat a través de transferència bancària, al compte que s'indica en el butlleR, en
un màxim de TRES dies laborables. En el cas de no fer-ho en el temps establit, la seua plaça passaria a ser ocupada pels que es troben
en llista d'espera.

Inscripcions a tallers: el número màxim de tallers a què es pot inscriure cada associat és de tres.
No entren en este còmput les ac#vitats realitzades en col·laboració amb altres en#tats, així com els que es porten a terme en sessions
mensuals, alterna#ves o de curta duració com per exemple La Tertúlia, Llegint el cine, Taller de microrrelato, Papiroﬂèxia, les organitzades per la vocalía de Solidaritat… Quan es realitze un taller de forma quadrimestral, a la seua conclusió, es podrà realitzar la inscripció
en un altre de la mateixa duració. Només poden acudir als tallers els associats als que li'ls conﬁrme des de l'oﬁcina la plaça. Una vegada
cobert la quota d'inscripció per a cada taller, s'obrirà una llista d'espera no superior a deu associats de forma que, en el cas de produirse alguna baixa, es comunicaria per a poder assis#r al taller, als que es troben en dita llesta, d'acord amb l'orde que ostenten en la mateixa. Si un associat acudix al taller sense estar conﬁrmada la seua inscripció, causarà baixa en el citat taller per a tot el curs.
Els que en cursos anteriors han par#cipat en un taller i volen seguir en el mateix, deuran igualment inscriure's si volen seguir acudint.
En alguns tallers s'indicarà el número de places que es reserven per als assistents del curs anterior que desitgen seguir assis#nt.
Puntualitat en inici de les ac#vitats: els assistents als tallers hauran d'acudir cinc minuts abans de l'inici, a ﬁ d'evitar, una vegada començat, les molès#es que ocasiona tant als assistents com a qui ho impar#x Els que realitzen els tallers via online han d'estar connectats cinc minuts abans de l'inici dels tallers. En els viatges, senderismes i passejos per la ciutat, caldrà estar en el punt de par#da quinze
minuts abans del començament.
Gratuïtat dels tallers: els tallers són gratuïts, sent impar#ts de forma altruista pels associats responsables dels mateixos.

NORMES QUE CALDRÀ SEGUIR EN TALLERS I ACTIVITATS
Les inscripcions als tallers i ac#vitats proposats en este butlleR es realitzaran exclusivament per correu electrònic a: inscripciones@amigosnaugran.org
Les inscripcions han d'enviar-se a par#r de les 09:00 am del primer dia d'inscripció corresponent. Tot correu que arribe abans d'eixa
hora o en una altra adreça de correu, no es #ndrà en compte
Caldrà enviar un correu 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 que s'inscriuen.
Cada soci podrà inscriure's a si mateix i a un altre soci.
Només podran realitzar els tallers o ac#vitats, aquells associats als que li'ls conﬁrme la plaça per mitjà de correu electrònic.
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 Rtol 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.

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.

¿SOM MODERNS? Per a inscriure's envieu un correu electrònic a: inscripciones@amigosnaugran.org
Dia i hora
Modalitat
Places
1er dia inscripciò
Inici taller
Dimarts 10:30 11:30
Online
obertes
Dimecres 7 octubre
Dimarts 13 octubre a 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.

TALLER DE FOTOGRAFÍA GRUP INICIAL Per a inscriures : inscripciones@amigosnaugran.org
Dies i hores
Els dimarts de 10 a 11:30

Lloc
Places
1er dia inscripciò
Inici taller
Online y classes pràc#14
Dimecres 7 octubre
Dimarts 13 octubre al 22 diciembre
ques
Responsable: Manolo Marzal (recomanació: si es té símptomes de grip: No acudir a l'ac#vitat)
Con#ngut 1er quadrimestre: (Si hi ha 2 grups de 7 alumnes/as, s'alternarán…cada setmana un grup) classes teòriques on-line:
Podcasts breus d'àudio o vídeo (els dimecres a les 10h) que s'enviaran per mail: Con#ngut: tècnic i teòric (Hª de la Fotograﬁa)
Classes de pràc#ques (els dimarts):
Dia 20 octubre, Jardí botànic (estudi de les càmeres, programes i òp#ques.
Exercicis de mesurament de llum.
Dia 27 d'octubre: jardins del Va riure: programes de càmera
Dia 3 de Novembre. CAAyCC: fotograﬁa d'arquitectura, òp#ques, enquadrament, punt de vista, perspec#va).
Dia 10 de Novembre: Jardí de les Espérides (fotograﬁa d'aproximació, enquadrament i gran angular)
Dia 17 Novembre: Barri del Carme (foto carrer, graﬁ#s, mercat) enquadrament, retrat, movimiento-congelado…)
Dia 24 de Novembre: Plaça del Mercat (arquitectura, tele, fotograﬁa de viajes…)
Dia 30 de Novembre: Urbanisme (modernisme, Gó#co…) E. Nord, mercat central, Lonja…)
Dia 1 de Desembre: mercat Mossén Sorell (presa de llum, reﬂexos, foto de viaje…)
Dia 8 Desembre: paisatge, òp#ques, trípode (Cullera, mirador del Saler, marxal…)
Dia 15 Desembre: Nadal (aparadors, bokeh, fotograﬁar xiquets , foto calle…)
-anàlisi de les fotograﬁes en el Blog que indicarà el professor. Prèviament s'enviaran per mail a manuel.marzal@gmail.com
-manteniment del concurs mensual: h`p://fotógrafosamigosdelanaugran.blogspot.com

TALLER DE FOTOGRAFÍA GRUP AVANZAT Per a inscriures : inscripciones@amigosnaugran.org
Dies i hores
Els dijous de 10 a 11:30

Lloc
Places
1er dia inscripciò
Inici taller
Online y classes pràc#14
Dimecres 7 d’octubre
Dijous 15 octubre al 17 diciembre
ques
Con#ngut 1er quadrimestre: (Si hi ha 2 grups de 7 alumnes/as, s'alternarán…cada setmana un grup)Classes teòriques on-line:
Podcasts breus d'àudio o vídeo (els divendres a les 10h) que s'enviaran per mail: Con#ngut: grans fotògrafs i fotògrafes i corrents
fotogràﬁcs, fotògrafs/as espanyols.
Classes de pràc#ques (els dijous):
Dia 22 d'octubre, Jardí botànic (fotograﬁa macro o d'aproximació, retrat, ﬂors amb ﬂaix, Exercicis de mesurament de llum.
Dia 29 d'Octubre: embarcador Catarroja (fotograﬁa de detall, paisatge)
Dia 5 de Novembre. CAAyCC: fotograﬁa d'arquitectura, òp#ques, enquadrament, punt de vista, perspec#va).
Dia 12 de Novembre: modernisme (Gran via Marqués del Túria)
Dia 19 de Novembre, Barri del Carme (foto carrer, graﬁ#s, mercat) enquadrament, retrat, movimiento-congelado…)
Dia 26 de Novembre: Plaça d'Amèrica (pont del Mar i pont de les ﬂors, gran angular, lens Baby, tele)
Dia 3 de Desembre: Urbanisme (modernisme, Gó#co…) E. Nord, mercat central, Lonja…)
Dia 10 Desembre: paisatge, òp#ques, trípode (Cullera, mirador del saler, marxal…)
Dia 17 Desembre: Nadal (aparadors, bokeh, fotograﬁar xiquets, foto calle…)
-anàlisi de les fotograﬁes en el Blog que indicarà el professor
-manteniment del concurs mensual.

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

Modalitat
online

Places
obertes

1er dia inscripciò
7 octubre

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
Modalitat
Places
1er dia inscripciò
Inici taller
Viernes de 11 a 13h
Online y aire lliur per concretar
obertes
7 octubre
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.

SERENITAT Y FORTALESA. Per a inscriures envieu un correu electrònic a: inscripciones@amigosnaugran.org
Dies i hores

Lloc

Dilluns i dimecres de
11 a 12h

Jardins de Vivers . El primer dia es realitzarà la trobada en el monòlit.

Places
10

1er dia inscripciò

Inici taller

Dimecres 7 octubre

14 octubre

Impar#x: Eloina Villena. Consis#x a realitzar exercicis suaus amb els que es pot aconseguir un estat de relaxació i millora de la salut
personal. S'haurà de portar roba còmoda.

DANSES DEL MON Per a inscriures envieu un correu electrònic a: inscripciones@amigosnaugran.org
Dies i hores

Lloc

Places

1er dia inscripciò

Inici taller

2 dissabtes alterns al mes
de 11:30 a 13h.

Jardins de Vivers. Entrada, per Botànic Cabanilles, pròxima al centre meteorològic

25

Dimecres 7 octubre

17 octubre

Impar#x: Victòria Rubio Tomás. Descripció: Un taller lúdic i totalment ac#u on podrem moure'ns i ballar. Un gaudi en plena naturalesa. Vos esperem per a relaxar-nos i passar-ho molt bé.

RELAXACIÓ I MOVIMENT Per a inscriures envieu un correu electrònic a: inscripciones@amigosnaugran.org
Dies i hores
Dilluns de 10 a 11

Lloc
Jardins dels Vivers (entrada per carrer Haca) al costat de
l'escultura d'Alfaro, al ﬁnal del passeig dels ciprers.

Places
Fins a
50

1er dia inscripciò
Dimecres 7 octubre

Inici taller
Dilluns 19
octubre

Impar#x: Elvira Ramos. Es tracta d'aconseguir un estat de serenitat, per mitjà de suaus moviments conscients, a través de diversos
exercicis basats en la respiració. Es recomana roba còmoda. Han de realitzar la inscripció inclús els que el curs passat ja anaven al
taller.

RUTA CICLISTA ANIMALS INANIMATS Per a inscriures envieu un correu electrònic a: inscripciones@amigosnaugran.org
Dies i hores

Lloc

Places

1er dia inscripciò

Inici taller

Dilluns 19 octubre a les Puerta del Mar (cantó C/ JusRcia amb C/ Na10
7 octubre
19 octubre
varro
Reabocar
a
les
09:45
hores).
10 h,
Impar#x Margarita Belinchón RECORREGUT: Anell ciclista. Inici en la porta del Mar, ﬁnal en els jardins del Parterre. Ruta amb bicicleta per l'anell ciclista de València. Amb esta visita deprendrem a vore amb altres ulls els ediﬁcis i monuments de la ciutat i a descobrir en la seua ornamentació una curiosa i abundant iconograﬁa d'animals; ja siguen reals, imaginaris o mitològics.

TALLER SMARTPHONES Per a inscriures envieu un correu electrònic a: inscripciones@amigosnaugran.org
GRUPS
A
B

Dies
Dimarts i dijous
Dimarts i dijous

Hora
10 a 11
16 a 17

Places
10
10

1er dia inscripciò
Dimecres 7 d’octubre

Impar#x: Guillermo Escalona. Taller no presencial que es realitzarà u#litzant la plataforma JITSI MEET.
h`ps://meet.jit.si. Dirigit als que vullguen donar un pas més en la u#lització del seu telèfon mòbil.
Les classes seran els dies: 20, 22, 27 i 29 d'octubre. Al novembre el 3 i el 5. Els temes a tractar seran relacionats amb l'op#mació
dels recursos que ens aporten els telèfons intel·ligents. Opta#u: facilitar el número de telèfon mòbil per si fóra necessari crear un
grup de WhatsApp. També #ndrem espais per a resoldre consultes puntuals dels alumnes. Els inscrits que no #nguen clara l'opera#va amb la plataforma Jitsi Meet , poden enviar un e-mail (escalo@gmail.com) amb la consulta ( com més prompte millor).

CAMINANT ENS TROBEM MILLOR

Per a inscriures envieu un correu electrònic a: inscripciones@amigosnaugran.org

Dies i hores
Lloc de trobada
Places
1er dia inscripciò
Inici taller
Dimarts I dijous de 9:30
La Ruta 1 en el Local de l'Associació. Resta:
20
Dimecres 7 octubre
20 octubre a 21 gea 11
vegeu apartat rutes proposades
ner
Impar#x: Concha Gisbert Jordá i Mª Teresa Yeves Bou.El taller possibilitarà fer exercici regularment i reprendre contactes entre els
socis, sempre mantenint les normes indicades per les autoritats sanitàries, nombre, distància social i màscares. Consis#x a fer caminades col·lec#ves per i#neraris seleccionats prèviament. Els recorreguts seran d'aproximadament 5 km i una duració, també
aproximada d'hora i mitja. L'anada i tornada es realitza pel mateix lloc. A par#r de 10 s'organitzarien dos grups que par#rien per
separat, amb un espai de temps entre estos dos.
Rutes proposades Ruta 1. Av. Tarongers a Malva-rosa. Lloc de Trobada. Local de l'Associació.
Ruta 2. Llit del va riure. Lloc de Trobada Palau de la Música. Ruta 3. Ronda Nord. Lloc de Trobadaen Ediﬁci de DG de Salut Pública
Les rutes es faran consecu#vament 2 setmanes, quatre dies, per a possibilitar el coneixement i fer més distreta l'ac#vitat. Els dies
8/12 i 10/12 i del 22/12 al 10/01 no haurà caminada.

ESCRIPTURA DE RELATS Per a inscriures envieu un correu electrònic a: inscripciones@amigosnaugran.org
Dies i hores
Modalitat
Places
1er dia inscripciò
Inici taller
Dimecres de 10 a 12
Online
10
Dimecres 7 octubre
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.

LA PINTURA EN ELS PAÏSOS NÒRDICS EN EL SEGLE XX Per a inscriures enviad un email a: inscripciones@amigosnaugran.org
Dies i hores
Modalitat
Places
1er dia inscripciò
Inici taller
Dimarts de 10 a 11:30 menys dimarts
Online
25
Dimecres 7 octubre
3 novembre a 15 decembre
27/10
Impar#x: Manuela García L'ac#vitat seguint l'esquema dels anys anteriors consis#rà a donar una visió de la pintura en els països
nòrdics: Noruega, Suècia, Dinamarca i Finlàndia durant el segle XX.
Se li donarà com sempre prioritat a les imatges, encara que sempre aniran acompanyades de les explicacions per#nents.

LECTURA POÉTICA Per a inscriures envieu un correu electrònic a: inscripciones@amigosnaugran.org
Dies i hores
Modalitat
Places
1er dia inscripciò
Inici taller
Primer dimarts lec#u del mes.
Dimecres
14
octubre
20
3
novembre
a 12 gener
3 sessions online y al aire lliure
De 12 a 14h
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
Modalitat
Places
1er dia inscripciò
Inici taller
Dimecres de 11 a 13h
Online (Meet)
25
Dimecres 14 octubre
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.

CLUB DE LECTURA Per a inscriures envieu un correu electrònic a: inscripciones@amigosnaugran.org
Dies i hores
Modalitat
Places
1er dia inscripciò
Inici taller
Dimecres
14
octuEl segon dimarts lec#u del mes
3 sessions Online y al aire lliure
40
10 novembre a 19 gener
bre
11:30 a 13:30
Impar#x: Gloria Benito i Antonio Rei. És una tertúlia amistosa on intercanviem opinions sobre novel·les (clàssiques i actuals) biograﬁes, llibres de viatges i altres. Pretenem ampliar els nostres horitzons com a lectors, millorant la interpretació de les idees i intencions dels autors aprofundint en els elements narra#us que s'oculten després de la història.

TALLER DE DECLAMACIÓ Per a inscriures envieu un correu electrònic a: inscripciones@amigosnaugran.org
Dies i hores
Modalitat
Places
1er dia inscripciò
Inici taller
Dimarts 9:30 a 11
Online
25
Dimecres 14 octubre
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.

CORAL AMICS NAU GRAN (semanal). Imparte: AgusRn Alamán Picazo. En este taller se trabaja la voz (a través de la armonía, el ritmo, ejercicios
de respiración y de impostación de esta, nociones de lenguaje musical) con el ﬁn de lograr que el repertorio musical se vaya ampliando y aﬁanzando.
Si estáis interesados en superaros día a día, si pensáis que nunca es tarde para iniciar un proyecto nuevo, si tenéis el sueño de que se oiga vuestra
voz, si os gustaría pertenecer a un grupo de personas que disfrutan cantando juntas; entonces os invitamos a integraros en nuestra coral. Es muy
importante el trabajo en equipo, la convivencia y el disfrute, sen#rse miembro de un grupo que va a hacer frucRfero su aprendizaje en los conciertos
que vayan surgiendo. . Horari: de 17 a 19 h. Modalitat: Online Zoom. Inici: 19 octubre. Places: obertes. Primer dia de inscripció: a par#r del 7 octubre. Els assistents del curs passat que vullguen con#nuar, han d'inscriure's igualment.

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

Modalitat
Online y WhatsApp

Places
25

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, seran per e.mail o wasap , 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.

SOLIDARITAT
El grup SOLIDARITAT, de moment anul·la els possibles acompanyaments per mo#us de prevenció. 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.
Per a inscriure's envieu un correu electrònic a: inscripciones@amigosnaugran.org a par#r del 7 d'octubre.
Per a inscriures envieu un correu electrònic a: inscripciones@amigosnaugran.org a parJr del 7 d’octubre.
SENDERISME (Associats i no associats)

Ha de #ndre'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 dimcil i exigent que l'inicial, però en estos dos podrà haver pujades i
baixades i camins per sendes. Per a estos dos senderismes caldrà portar roba i calçat adequat. En l'avançat hauran d'emportar-se
bastons de tresc, per a l'inicial se suggerix portar-los. En el senderisme inicial es dinarà en un restaurant mentres que en l'avançat
es dina durant el trajecte pel que hauran d'emportar-se entrepans. I en estos dos aigua, en quan#tat 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 ÉS68 2038 9612 1660 0024 9885 indicant el concepte de la transferència.

SENDERISME INICIAL (Associats i no associats).

ATENCIÓ: El senderisme inicial ha sigut proposat per a DIJOUS per la massiﬁcació existent i comprovada els caps de setmana. Per a
inscriures envieu un correu electrònic a: inscripciones@amigosnaugran.org a parJr del 7 d’octubre
Recorregud pels Calderons de Chulilla
Dia i hora
EIXIDA
PLACES
PREU
Concepte transferència
Dijous 22 octubre a
Estar a las 7:15 en la Facultat de Geograﬁa i
25
Socis 35€
CHULILLA
las 7:30
Història, Avda Blasco Ibáñez
No socis 40€
Recorregut: 11 km. Desnivell acumulat en pujada i en baixada 100 m. aprox. Diﬁcultat: mitjana. El pas pels dos ponts penjats pot
afectar problemes de vér#go Es tracta d'una excursió pel canó del riu Túria des de la presa de Loriguilla ﬁns al Toll Blau a Chulilla,
per al que és necessari creuar els dos ponts penjats existents i remuntar des del segon una escalinata de pedra algo exigent pels
seus alts escalons. Possibilitat de visitar el Toll Blau. El preu inclou: bus, assegurances, guia i dinar.
SENDERISME AVANÇAT (Associats i no associats).
Per a inscriures envieu un correu electrònic a: inscripciones@amigosnaugran.org a parJr del 7 d’octubre
Recorregut per PR CV 138 ESLIDA-CHOVAR (La Plana Baixa)
DIA I HORA
EIXIDA
24 octubre a les 8 h Estar a las 7:45 en Fac de Geograma i
Historia. Arribada sobre les 18 hores

PLACES
25

PREU
Socis 25€
No socis 30€

Concepte transferència
CHOVAR

Parc Natural Serra d’Espadà. Punts directrius del recorregut Eslida, Font Castro, Coll Tois, Nevera Castro, Mina Mercuri, Embassament d'Ajuez, Chóvar. Diﬁcultat mitjana, Temps aprox. 4 hores. Desnivell net 500 m. Distància 10 km. El preu inclou : bus,
assegurança i guía.

PASSEJOS CULTURALS PER LA CIUTAT (només associats).
Nombre de persones: 30 (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.

POBLADOS MARÍTIMOS, EL CABANYAL: Per a inscriures envieu un correu electrònic
Dies i hores
Dissabte 24
octubre 10 h.

a: inscripciones@amigosnaugran.org

Lloc
Estar 15 minuts abans de l'eixida en Carrer Eugenia Viñes / Platja
Les Arenes, al costat de l'Hotel Les Arenes, en el Passeig Marí#m (al
costat de la rotonda) h`ps://goo.gl/maps/c1cyyGpZvKGnHd6V8

Places
30

1er dia inscripciò
7 octubre

Guia Esther Vayà. Passeig per este barri mariner per a conéixer la seua història i que, per la seua unitat arquitectònica i trama urbanís#ca, va ser declarat Bé d'Interés Cultural. Preu 4€ a entregar a la guia abans de l'eixida

TEATRE (associats i acompanyants)
Les inscripcions per als teatres es realitzaran per correu electrònic 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.
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.

Dies i hores

TEATRE

Inscripció

Preu

Dimecres 14 octubre 19:30 h

OLYMPIA

7 d’octubre

17€

Concepte
transferència
MARIO

Entrega d’entrades
15 min. abans de la funció

“Cinc hores amb Mario”. Tot un clàssic. Lola Herrera encarna a la protagonista de Cinc hores amb Mario, el monòleg escrit per Miguel Delibes en el que el seu protagonista s'asseu al costat del fèretre del seu marit per a espolsar els conﬂictes de tota una vida.

Dies i hores

TEATRE

Inscripció

Preu

Concepte
transferencia

Entrega d’entrades

Domingo 1 novembre 19 h

RIALTO

14 d’octubre

8€

VALENCIANA

15 min. abans de la funció

VALENCIANA. La realitat no es suﬁcient. (Durante la obra u#lizan el bilingüismo).ReparJment: Rebeca Valls, Maria
Almudèver, Vanessa Cano, Carles Sanjaime, Verònica Andrés, Toni AgusR, Enric Juezas, Paloma Vidal, Cris#na Fernández Pintado, Juli Disla, Laura Valero i Carlos Amador Dramatúrgia i direcció: Jordi Casanovas
Després d’anys d’eufòria, Espanya s’enfronta a una important crisi econòmica i de valors a principis dels 90. Tres amigues que van estudiar periodisme juntes, veuen com les seues vides es van separant a mesura que aquesta crisi es fa
gran. Valèria inicia la recerca de la seua iden#tat per les discoteques de la Ruta Destroy. Ana cobreix el crim més traumà#c de la història d’Espanya per a la televisió valenciana. I Encarna dirigeix la comunicació d’un jove polí#c que marcarà un canvi de paradigma a tot el territori valencià. Un viatge de més de deu anys per una història d’amistat, de música electrònica, de televisió i de pors contemporànies. Un viatge a un passat recent que ens permet rellegir el més immediat present.

VIATGES socis i no socis
En els viatges tenen preferència els socis sobre els no socis
VIATGES D’1 DIA
Dimecres 28 d’octubre. VIATGE A FONTS DE L’ALGAR I GUADALEST. Preu: Socis 50€. No socis 55€ Inclòs: autobús (Ocupat 50%), guia acompanyant, assegurança d'assistència, dinar en restaurant inclòs aigua, vi i café,
entrada a les Fonts de l'Algar. Dia de la inscripció: socis el 7 d'octubre i no socis el 9 d'octubre.
Dijous 26 de novembre. VIATGE A BOCAIRENT 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…
VIATGES DE DIVERSOS DIES
Dimecres 11 i Dijous 12 de novembre. VALÈNCIA-TOLEDO-VALÈNCIA
Per a inscriures a par#r del 7 d’octubre envieu un email a: inscripciones@amigosnaugran.org
DIA 1r. VALÈNCIA-TOLEDO.
Eixida des del lloc habitual a l'hora acordada amb direcció a Toledo, Ciutat Imperial, arribada i recorregut panoràmic amb guia local: Puerta de la Fron#ssa, Els Cigarrales … dinalmuerzo en restaurant i després con#nuació amb visites pel centre: Alcàsser, Plaça Zocodover.
DIA 2n TOLEDO -VALÈNCIA.
Desdejuni i ma# dedicat a completar els llocs d'interés elegits: Catedral, Casa del Greco, Sinagoga, Mesquita
del Crist de la Llum, Mones#r de Sant Joan dels Reis. Dinar en restaurant i eixida en etapa de tornada.
SERVICIS INCLOSOS: -Entrades incloses als llocs i monuments indicats.
PREU ESTIMAT PER PERSONA Socis 192 €. No socis 200 €.- Previst per a un grup de 25 pax.Suplement Individual 30 €.SEVILLA FI D’ANY 2020
5 dies sense precisar encara però coincidint amb el ﬁnal de l'any.
El programa deﬁni#u eixirà en el pròxim butlleR.
Preinscripcions: Els interessats envieu un correu electrònic a inscripciones@amigosnaugran.org Dia de preinscripció per als interessats: el 14 d'octubre.
Per a la inscripció deﬁni#va eixirà en el pròxim butlleR amb preferència per als socis que hagen manifestat el
seu interés preinscrivint-se. També eixirà el programa detallat i els servicis que inclou.
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!

