
 

 
NORMES PER QUÈ REGIRÁ EL CURS 2020-2021 

Estan publicades en el butlletí d'octubre del 2020.  

NOTA SOBRE EL COST D'ALGUNA ACTIVITAT 

“Les activitats que suposen un cost, el assistents ho gestionaran directament amb la persona responsable de 

l'activitat”. 

 INSCRIPCIONS PER A TALLERS I ACTIVITATS 
QUI POT ANAR ALS TALLERS? Només podran realitzar tallers o activitats, 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 activitat o taller a què se vullga inscriure. Indicant: 

 en l'ASSUMPTE el nom del dit taller o activitat 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, però un correu per a cada activitat o taller. 

A QUIN CORREU L'ENVIE? Les inscripcions als tallers i activitats proposats en este butlletí es realitzaran exclusivament per correu 

electrònic a:inscripciones@amigosnaugran.org  Tot correu que arribe a una altra adreça de correu, no es tindrà en compte. 

QUAN PUC ENVIAR EL CORREU?  A partir de les 09:00 hores del primer dia d'inscripció. Tot correu que arribe abans d'eixa hora 

no es tindrà en compte. 

QUAN ESTIC INSCRIT? Quan rebes la confirmació des de la oficina 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 partir de la confirmació de la inscripció, al compte que s'indica en l'activitat que requerix pagament. Cal indicar el concepte i el 

nom de la persona associada. 

TALLERS QUE DISPOSEN DE PLACES (Només associats) 

Les persones inscrites en un taller ho són només durant el període que s'indica per a eixe curs. Qualsevol repetició 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 o, en el seu cas, del lloc de realització. 

  

 TALLER DE DECLAMACIÓ Per a inscriure's envieu un correu electrònic a partir de les 9 hores del dia d'inscripció a: 
inscripciones@amigosnaugran.org   

Dies i hores Modalitat Places inscripció 

Dimarts 9:30 a 11 Online Disponibles Oberta 

Impartix: Miguel García Casas. Taller pràctic en el que s'explora la dimensió acústica de la poesia. Partint 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 utilitzar Zoom o Meet per a reunions online. La dinàmica del taller és incorporar 

nous poemes per a treballar-los. Enguany estem treballant diversos poetes valencians i aqueix és el programa del curs 2020–

2021. 

TALLER DE PINTURA I TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES Per a inscriure´s envieu un email a: inscripciones@amigosnaugran.org 

Dies i hores Modalitat Places inscripció 

Els dijous de 17 a 19 hores Online y WhatsApp Disponibles Oberta 

Impartix: Carlos Pérez-Bermudez Anglés Classe teòrica i correccions.  Consultes particulars: 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. 

 

BUTLLETÍ  
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.  
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ACTIVITATS QUE DISPOSEN DE PLACES 

 CORAL AMICS NAU GRAN (semanal).  

Per a inscriure's envieu un correu electrònic a partir de les 9 hores del dia d'inscripció a: 
inscripciones@amigosnaugran.org   

Dies i hores Modalitat Places Inscripció 

Dilluns de 17 a 19 h Online a través de Zoom disponibles oberta 

CORAL AMICS NAU GRAN (semanal). Impartix: Agustí Alamán Picazo. En esta activitat 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, sentir-se membre d'un grup que 
va a fer fructífer el seu aprenentatge en els concerts que vagen sorgint. Els assistents del curs passat que vullguen continuar, han 
d'inscriure's igualment. 

 
 
 

CONFERÈNCIA 
Títol: PERDÓ, GRATITUD I SENTIT DE LA VIDA Impartida per María Salvadora Ramírez Jiménez, Doctora en 
Psicogerontología: perspectiva del Cicle Vital-UV/ Màster en Investigació en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut / 
Especialitat Psicologia Clínica-UAB. T'agradaria aprendre sobre la Visualització Creativa?. És molt important perquè al 
visualitzar les situacions de manera positiva, s'aconseguix un canvi en l'estructura cerebral, propiciant salut mental: 
seguretat, tranquil·litat, capacitat... (Álvaro Pascual Leone). La Dra. María Salvadora Ramírez Jiménez ens ensenyarà què és 
la Visualització Creativa i la seua aplicació en el perdó, la gratitud i el sentit de la vida. Dia: dimecres 17 de febrer Hora: 
18:00 h Modalitat: online, Zoom NÚM. places: obert Data d'inscripció: per mitjà de correu electrònic a partir del dimecres 3 
de febrer: inscripciones@amigosnaugran.org Esdeveniment organitzat pel grup de Solidaritat. 

 

 
 

PASSEIG CULTURAL PER LA CIUTAT DE VALÈNCIA 

(EN VALENCIÀ, GRATUÏTA I GUIADA PER EMILI 
GASCÓ. NOMÉS SOCIS) 

LA POBLA DE LES FEMBRES PECADRIUS 
Per a inscriure's envieu un correu electrònic a partir de les 9 hores del dia d'inscripció a: inscripciones@amigosnaugran.org   

Dies i hores Lloc Places dia inscripció 

18 febrer a les 10 h 15 minuts abans en Porta de Serrans 5 Dimecres 3 de febrer a partir de les 
9h. 

18 febrer a les 11:30 h 15 minuts abans en Porta de Serrans 5 Dimecres 3 de febrer a partir de les 
9h. 

Fundat en 1321 pel rei Jaume II el Just. Va ser el bordell més luxós i millor organitzat de tota Europa. Quan Pere el 
Cerimoniós va ordenar construir la nova muralla cristiana, el 1356, La Pobla es va quedar a l’interior. El 1392 per decisió 
dels mateixos jurats s’envoltà d’un mur de protecció que la reina Maria augmenta el 1444 per a evitar que poguera ser 
escalat. Durant el segle XV va estar protegit pel rei Joan II. Perdurà fins l’any 1677 en què va desaparéixer per ordre del rei 
Carles II, deu anys més tard fou enderrocat. Els terrenys els va comprar el convent del Carme i després de la 
desamortització de Medizabal passaren a mans de la burgesia que urbanitza la zona donant-li l’aspecte que veiem en 
l’actualitat. 

NOTA: Esta activitat queda supeditada a las restriccions de aforo i mobilitat que estén actives en eixe moment, 
arribant a poder modificar-se, suspendre´s o cancel·lar-se per aquest motiu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

VISITES ALS MUSEUS MUNICIPALS DE VALÈNCIA (Només socis) 

AQUESTES  ACTIVITATS SÓN GUIADES I GRATUÏTES 

MOLT IMPORTANT  SOBRE LES VISITES  

Atés que les visites són amb un número molt reduït de persones a causa de les restriccions, els assistents han de comunicar 

qualsevol canvi amb la suficient antelació perquè puguem donar pas al següent de la llista d'espera.  

 

VISITA AL REFUGI DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA i EXPOSICIÓ JOSÉ ITURBI 

Per a inscriure's envieu un correu electrònic a partir de les 9 hores del dia d'inscripció a: inscripciones@amigosnaugran.org   

Dies i hores Lloc Places dia inscripció 

2 de març 10 h 5 minuts abans en el C/Arzobispo Mayoral,1 10 Dimecres 3 de febrer a partir de les 9h. 

2 de març 11 h 5 minuts abans en el C/Arzobispo Mayoral,1 10 Dimecres 3 de febrer a partir de les 9h. 

"Cada visita es dividirà en 2 grups de 5 persones. Mentres un grup visitarà durant 30 min el Refugi, l'altre grup visitarà l'exposició 
de José Iturbi i després al revés.  
Per a inscriure's envieu un correu electrònic a partir de les 9 hores del dia d'inscripció a: inscripciones@amigosnaugran.org 
indicant el grup de les 10h o el de les 11h. NOTA: Esta activitat queda supeditada a les restriccions d'aforament i mobilitat que 
estiguen actives en eixe moment, arribant a poder modificar-se, suspendre's o cancel·lar-se per este motiu." 

 

VISITA AL MUSEU D'HISTÒRIA DE VALÈNCIA: EMPREMTES DEL PASSAT 
 

Visita guiada amb explicació de la història de l'edifici i de les diferents parts del museu, comentant cada una de les vitrines, fent 
èmfasi en les diferents peces i en la seua connexió amb la història de València. 

Dies i hores Lloc Places dia inscripció 

23 de febrer 10 h 5 minuts abans en la porta del museu 10 Dimecres 3 de febrer a partir de les 9h. 

23 de febrer 11 h 5 minuts abans en la porta del museu 10 Dimecres 3 de febrer a partir de les 9h. 

Cada visita es dividirà en 2 grups de 5 persones. Per a inscriure's envieu un correu electrònic a partir de les 9 hores del dia 
d'inscripció a: inscripciones@amigosnaugran.org indicant el grup de les 10h o el de les 11h. NOTA: Esta activitat queda 
supeditada a les restriccions d'aforament i mobilitat que estiguen actives en eixe moment, arribant a poder modificar-se, 
suspendre's o cancel·lar-se per este motiu. 

 

VISITA AL MUSEU D'HISTÒRIA DE VALÈNCIA: VISITA-TALLER VALENTIA 
 

 Per mitjà d'una visita guiada, ens acostarem a la València romana. Posteriorment es realitzarà una activitat sensorial sobre la 
religió, la cultura material i l'alimentació en l'antiga Roma. A través de les fonts clàssiques, veurem algunes de les receptes de 
l'època. 

Dies i hores Lloc Places dia inscripció 

25 de febrer 10 h 5 minuts abans en la porta del museu 10 Dimecres 3 de febrer a partir de les 9h. 

25 de febrer 11 h 5 minuts abans en la porta del museu 10 Dimecres 3 de febrer a partir de les 9h. 

"Cada visita es dividirà en 2 grups de 5 persones. Mentres un grup realitza la visita guiada, l'altre realitzarà l'activitat sensorial i 
després al revés. És recomanable portar paper i bolígraf per a l'activitat sensorial. 
 Per a inscriure's envieu un correu electrònic a partir de les 9 hores del dia d'inscripció a: inscripciones@amigosnaugran.org 
indicant el grup de les 10h o el de les 11h.  
NOTA: Esta activitat queda supeditada a les restriccions d'aforament i mobilitat que estiguen actives en eixe moment, arribant a 
poder modificar-se, suspendre's o cancel·lar-se per este motiu." 

 

 

 
 
 



 
 

VISITES TEMÀTIQUES MUSEU DE BELLES ARTS DE VALÈNCIA 
(En valencià, gratuïta i guiada per Emili Gascó. Només socis) 

MOLT IMPORTANT SOBRE LES VISITES 
Atés que les visites són amb un número molt reduït de persones degut a les restriccions, els assistents han de comunicar 
qualsevol canvi amb la suficient antelació perquè podem donar pas al següent de la llista d'espera. 
 

SANT VICENT FERRER: PREDICADOR D'HÀBIT I D'OFICI AL MUSEU DE BELLES ARTS  

L'any 2019 celebrem el 600 aniversari de la mort del pare Vicent, un sant carregat de miracles excessius, llegendes impossibles i 
una imatge tan fascinant com sovint deformada. L'Europa occidental mai ha conegut un predicador amb un èxit tan 
espectacular. Malgrat el seu nom i la seu multitudinària iconografia, segueix sent un desconegut per als seus compatriotes. Al 
Museu ens rebrà el pare Vicent amb el seu dit amenaçador de benvinguda. 

 

Dies i hores Lloc Places dia inscripció 

10 febrer 10:30 h En el hall del Museu 10 minuts abans 6 Dimecres 3 febrer a partir de les 9h 

10 febrer 11:30h En el hall del Museu 10 minuts abans 6 Dimecres 3 febrer a partir de les 9h 

Per a inscriure's envieu un correu electrònic a partir de les 9 hores del dia d'inscripció a: inscripciones@amigosnaugran.org  

indicant el grup de les 10:30 o el de les 11:30.  

NOTA: Esta activitat queda supeditada a les restriccions d'aforament i mobilitat que estiguen actives en eixe moment, arribant a 
poder modificar-se, suspendre's o cancel·lar-se per este motiu." 

 

VISITES TEMÀTIQUES MUSEU DE BELLES ARTS DE VALÈNCIA (Només socis) 

ESTA ACTIVITAT ES GUIADA I GRATUÏTA 
MOLT IMPORTANT SOBRE LES VISITES 

 Atés que les visites són amb un número molt reduït de persones degut a les restriccions, els assistents han de comunicar 
qualsevol canvi amb la suficient antelació perquè podem donar pas al següent de la llista d'espera. 

 
 

VISITES A LA EXPOSICIÓ PERMANENT DEL MUSEU DE BELLES ARTS 

La temàtica de la visita és un recorregut per la col·lecció permanent amb una selecció d'obres de cada període i, en el seu cas, un 

recorregut general a les exposicions temporals. 

 Dies i hores Lloc Places dia inscripció 

Dijous  11 febrer 11 h En el hall del Museu 10 minuts abans 6 Dimecres 3 febrer a partir de les 9h 

Divendres 12 de febrer 11h En el hall del Museu 10 minuts abans 6 Dimecres 3 febrer a partir de les 9h 

Per a inscriure's envieu un correu electrònic a partir de les 9 hores del dia d'inscripció a: inscripciones@amigosnaugran.org  

indicant el dia al que s’inscriviu. 

NOTA: Esta activitat queda supeditada a les restriccions d'aforament i mobilitat que estiguen actives en eixe moment, arribant a 
poder modificar-se, suspendre's o cancel·lar-se per este motiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VISITAS MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE VALÈNCIA (En castellà. Només socis) 

ESTA ACTIVITAT ES GUIADA I GRATUÏTA 
MOLT IMPORTANT SOBRE LES VISITES 

 Atés que les visites són amb un número molt reduït de persones degut a les restriccions, els assistents han de comunicar 
qualsevol canvi amb la suficient antelació perquè podem donar pas al següent de la llista d'espera 

 
Dies i hores Lloc Places dia inscripció 

Dimecres 17 febrer 10h En el hall del Museu 10 minuts abans 6 Dimecres 3 febrer a partir de les 9h 

Divendres 26 febrer 10h En el hall del Museu 10 minuts abans 6 Dimecres 3 febrer a partir de les 9h 

Per a inscriure's envieu un correu electrònic a partir de les 9 hores del dia d'inscripció a: inscripciones@amigosnaugran.org  

indicant el dia al que s’inscriviu.. 

 NOTA: Esta activitat queda supeditada a les restriccions d'aforament i mobilitat que estiguen actives en eixe moment, arribant a 
poder modificar-se, suspendre's o cancel·lar-se per este motiu. 

 

 
TEATRE (associats i acompanyants) 

Per a inscriure's envieu un correu electrònic a partir de les 9 hores del 1r dia d'inscripció a: 
 inscripciones@amigosnaugran.org  Els associats podran inscriure a la persona, siga associada o no associada, que ho acompanye. 
En el correu d'inscripció caldrà indicar el nom de les persones que s'inscriuen i que s'asseuran 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. 
  

 

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. 

  
 
 

Dies i hores TEATRE Inscripció Preu Transferència Entrades 

Dijous 25 de febrer a les 19 h OLYMPIA 3 febrer 17 TRIGO 15 minuts abans en el teatre 

TRIGO SUCIO. "Una comèdia de David Mamet. Director: Juan Carlos Rubio. Intèrprets: Nancho Novo, Eva Isanta, Candela Serrat 

i Fernando Ramallo En la meca del cine, el cap d'un estudi cinematogràfic dedica el seu temps a seduir artistes guapes, comprar 

a la premsa i fer pel·lícules de nul interés cultural. Per a ell tan sols importa el sexe, el poder i els diners. Fins que una jove 

aspirant a actriu es resistix a posar-li preu a la seua carrera, la qual cosa precipitarà la caiguda del magnat fins al més fondo de 

l'escalafó social. "Més informació en : https://www.teatro-olympia.com/trigo-sucio 

 
 
 



 
 
 

Dies i hores TEATRE Inscripció Preu Transferència Entrades 

Dissabte 6 de març a les 17h TALÍA 3 febrer 18 MOJIGATOS 15 minuts abans en el teatre 

LOS MOJIGATOS de Anthony Neilson.  Director: Magüi Mira.  Intérpretes: Gabino Diego y Cecilia Solaguren 
"On estan les línies roges de la nova seducció? Com substituir els vells codis caducs sense convertir-se en uns mojigatos? Com fer 
l'amor amb plenitud en una relació equilibrada i lliure? Sabrem afrontar eixa necessària renegociació de gènere? Una dona i un 
home, amb 9 anys de bona relació i 14 mesos de sequera sexual, intenten trobar una eixida al seu problema amb la col·laboració 
del públic. Molt humor, i a vegades també dolor, per a una parella; en busca del sexe perdut;. Un gran actor, Gabino Diego, i una 
gran actriu, Cecilia Solaguren, amb totes els seus arts per a emocionar i per a fer pensar. Un joc escènic divertit i polèmic per a 
espectadors de qualsevol sexe. 
"Més informació en : https://www.teatretalia.es/los-mojigatos 

 
 

XII CONCURSO ASOCIACION AMIGOS NAU GRAN 
"Ja estan convocats els concursos en les modalitats de Relat, Microrrelat, Poesia i Fotografia. Només podran participar en este 
concurs asociad\@s. Enguany el tema obligatori per al concurs de Fotografia és CANVI CLIMÀTIC: CAUSES, CONSEQÜÈNCIES I 
SOLUCIONS. Les obres s'enviaran per correu electrònic a amigosnaugransuscripcioines\@gmail.com El termini de presentació de 
les obres serà de l'1 d'abril a l'1 de maig del 2021. Les bases dels concursos poden consultar-se en la web de l'associació: 
www.amigosnaugran.org Participar és una forma de compartir les teues aficions, les teues inquietuds artístiques amb altres 
persones que aprecien l'esforç creatiu." 
 
 

CALENDARI FEBRER 2021: 
 

DATA                               ACTIVITAT OBSERVACIONS 

03/02 dimecres Inscripcions A partir de les 9h en 
inscripciones@amigosnaugran.org 

08/02 dilluns Passeig “La Valencia judía” (visita suspesa en novembre 2020) Notificat per email 

10/02 dimecres Visita Museu BBAA “Sant Vicent Ferrer: predicador d´hàbit i 
d´ofici” 

A les 10:30h i 11:30h en valencià 

11/02 dijous Visita a l’exposició permanent del Museu de Belles Arts A les 11 h. 

 12/02 divendres Visita a l’exposició permanent del Museu de Belles Arts A les 11h 

 14/02 diumenge Teatre Principal “Eva contra Eva” A les 18h 

 16/02 dimarts Passeig “La Valencia judía” (mitat suspesa en novembre 2020) Notificat per email 

17/02 dimecres Visita guiada Museu Ciències Naturals de València A les 10h 

18/02 dijous Passejant per “La Pobla de les fembres pecadrius” A les 10h i 11:30h 

23/02 dimarts Visita guiada al Museu d’Història de València A les 10 i a les 11h 

25/02 dijous Visita guiada al Museu Història de València: visita-taller Valentia A les 10 i a les 11h 

25/02 dijous Teatre Olympia “Trigo sucio” A les 19h 

26/02 divendres Visita guiada Museu Ciències Naturals de València A les 10h 

02/03 dimarts Visita Refugi Ajuntament i exposició José Iturbi 10h i 11h 

06/03 dissabte Teatre Talía “Los Mojigatos” A les 17h 

 


