
  
TANCAMENT DE L'OFICINA PER DIES FESTIUS 

D'acord amb els dies de tancament de la Universitat de València, l'oficina de l'ASSOCIACIÓ AMICS DE LA 
NAU GRAN romandrà tancada al MARÇ del 15 al 19 ambdós inclusivament i a l'ABRIL de l'1 al 12 ambdós 
inclusivament. 

 
XII CONCURS ASSOCIACIÓ AMICS NAU GRAN 

Només podran participar les persones associades 

Ja estan convocats els concursos en les modalitats de Relat, Microrelat, Poesia i Fotografia. 
Enguany el tema obligatori per al concurs de Fotografia és CANVI CLIMÀTIC: CAUSES, CONSEQÜÈNCIES I SOLUCIONS. 
Les obres s'enviaran per correu electrònic a amigosnaugransuscripciones@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 manera de compartir les teues aficions i les teues inquietuds artístiques amb altres persones que aprecien 
l'esforç creatiu. 

 

 

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? Anar a la web de l'associació www.amigosnaugran.org i punxar en la pestanya superior, on diu 

INSCRIPCIONS, entraràs en la plataforma d'inscripcions Vent, introdueix el teu nom de compte i contrasenya i selecciona l'activitat 

o taller a la qual desitges inscriure't. AQUESTA ACCIÓ CAL FER-LA PER A CADA TALLER O ACTIVITAT QUE VULGUES INSCRIURE'T. 

QUAN PUC INSCRIURE’M?  A partir de les 09:00 hores del primer dia d'inscripció 

QUAN ESTIC INSCRIT? Quan rebes la confirmació 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. 

 

 

ATENCIÓ AL CANVI DE COM INSCRIURES! 

Els informem que, a partir del mes de març, les inscripcions es realitzaran a 
través de la nostra pàgina web, per la qual cosa ja no es podran inscriure 
enviant un email a l'associació. 
Per a inscriure's, hauran d'anar a la web de l'associació 
www.amigosnaugran.org i punxar en la pestanya superior, on diu 
INSCRIPCIONS. Entraran en la plataforma d'inscripcions Vent, on hauran 
d'introduir el nom de compte i contrasenya que se'ls ha facilitat per correu 
electrònic a cada soci des de l'oficina. 

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.  

 

Número 70 

Març 2021 



 

TALLER NOVA INSCRIPCIÓ 
 

TALLER SMARTPHONES Inscriures a partir de les 09:00 hores del dia d’inscripció en: www.amigosnaugran.org 

1 GRUP Dies Hora Places 1er dia inscripció 

Vesprades Dijous 11, 18 i 25 de mraç 16:30 h a 18 h 10 Dilluns 1 de març a partir de les 9 h 

Impartit per: Guillermo Escalona. TEMA: Coneguem el nostre Telèfon intel·ligent.  
Modalitat: a través de la Plataforma *JITSI *MEET (no necessita instal·lacions, només 
clicar en l'enllaç que 15 minuts abans de cada classe s'enviarà als inscrits). 
 Atenció: A causa del reduït nombre de classes, una falta es considerarà com a abandó i 
s'activarà la llista d'espera a la primera falta 

 
 

 

CONFERÈNCIA 
Títol: EIXINT DE LA ZONA DE CONFORT: TROBANT-ME AMB EL MÓN 

A major comoditat i tranquil·litat menor intensitat vital. En la depressió, la vida ens derrota per mitjà de la renúncia al 
protagonisme de la nostra existència i a la transformació del món. L'increment de la depressió es basa en la renúncia a confiar 
en la nostra capacitat de transformar la nostra relació amb el món. Ja siga canviant nosaltres o canviant el món. La inactivitat 
ens converteix en tristes. Per això, en aquesta conferència et proposem eixir de la zona de confort ja que la via del ser és el 
fer (proverbi zen). Fent una cosa diferent pots experimentar una cosa diferent. 
 CONTINGUT: 
 -L'excés de comoditat i una menor intensitat vital. 
 -La renúncia com una solució que empitjora la nostra vida. 
- Eixint de la zona de confort: el risc de viure. 

 
Impartida per Manuel Ramos. Dr. Psicologia. Psicòleg Clínic. Director de l'Institut de Teràpia Gestalt i Sergio Pérez. Psicòleg- 
psicoterapeuta. Dr. Psicologia. Prof. Universitat València. 
Dia: dimarts 9 de març de 16.00 - 18.00 hores via zoom 
Modalitat: Via ZOOM 
Núm. places: obert Data d'inscripció: a partir del dilluns 1 de març. 

Inscriure's a partir de les 09.00 hores del dia d'inscripció en: www.amigosnaugran.org 
Esdeveniment organitzat pel grup de Solidaritat. 

Coordinat per Asunció Martorell 
 

 
 

PASSEIG CULTURAL PER LA CIUTAT DE VALÈNCIA 

(NOMÉS SOCIS) 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA: GREMIS I COFRADIES. EL BARRI DE VELLUTERS. GUIA: ESTHER VAYÀ. 
Inscriures a partir de les 09:00 hores del dia d’inscripció en: www.amigosnaugran.org 

Dia i hora Lloc Placess 1er dia inscripció 

Dimarts 9 de març 10 h  9:45 h en el c/ Actor Rivelles (plaça front al Col.legi del Art 

Major de la Seda, junt parking Avinguda de l’Oest. 

 https://goo.gl/maps/Hvp3pB8kdkQN8MLY8) 

14 Dimecres 3 març a 

partir de les 9h 

Guia Esther Vayà.  Recorregut per algunes de les seus dels gremis i confraries medievals. Entorn de l'antic Hospital General. 
Exteriors. Preu 4€ a entregar a la guia abans de l'eixida 

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



PASSEIG CULTURAL PER LA CIUTAT DE VALÈNCIA 

(EN VALENCIÀ. GRATUÏTA. NOMÉS SOCIS) 

VISITA: LA VALÈNCIA ROMANA. GUIADA PER EMILI GASCÓ 
Inscriures a partir de les 09:00 hores del dia d’inscripció en: www.amigosnaugran.org 

Dia i hores Lloc Places Dia inscripció 

Dijous 11 març a les 10 h 15 minuts abans en la Plaça la Verge davant 
l´escultura de la Font del Neptú 

5 Dimecres 3 de març a partir de les 
9h 

Dijous 11 març a les 
11:30h 

15 minuts abans en Plaça la Verge davant 
l´escultura de la Font del Neptú 

5 Dimecres 3 de març a partir de les 
9h 

La informació completa sobre la fundació de València, etapes històriques, santuaris, circ,etc en : 
https://drive.google.com/file/d/1GdlN3-QcCwEhGATts-EYC4Fst42dsSo5/view?usp=sharing 

 

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

(EN VALENCIÀ. GRATUÏTA. NOMÉS SOCIS) 

VISITA: LA VALÈNCIA JUEVA. GUIADA PER EMILI GASCÓ 
Inscriures a partir de les 09:00 hores del dia d’inscripció en: www.amigosnaugran.org 

Dia i hores Lloc Places Dia inscripció 

Dijous 15 abril a les 10 h 15 minuts abans en l´eixida de l’estació del 
metre de Colón 

5  Dimecres 3 de març a partir 
de les 9h 

Dijous 15 abril a les 
11:30h 

15 minuts abans en l´eixida de l’estació del 
metre de Colón 

5 Dimecres 3 de març a partir 
de les 9h 

Aquest itinerari ens presenta una part de la ciutat poc coneguda, malgrat estar situada en alguns dels llocs més emblemàtics del 
centre urbà.El barri jueu de València està completament desdibuixat dins de la trama urbana actual. Ja en època medieval es 
van produir importants canvis i a partir dels segles XVII i XVIII les transformacions foren profundes. Serà a partir del XIX i en 
èpoques ben recents quan encara es segueix transformant la ciutat 
Més informació en : https://drive.google.com/file/d/1Xhk2H5KgTFxLniy8LmvYqU-8BPRfJ8We/view?usp=sharing 

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

 
 

VISITES TEMÀTIQUES MUSEU DE BELLES ARTS DE VALÈNCIA 
 

(En valencià, gratuïta i. 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 GUIADA PER EMILI GASCÓ 
Inscriures a partir de les 09:00 hores del dia d’inscripció en: www.amigosnaugran.org 

Dia i hora Lloc Places Dia inscripció 

Dimecres 24 març a les 10:30 h. En el hall del Museu 10 minuts abans 6 Dimecres 3 març a partir de les 
9h 

Dimecres 24 març a les 11:30 h. En el hall del Museu 10 minuts abans 6 Dimecres 3 març a partir de les 
9h 

L'any 2019 vàrem celebrar 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. 

NOTA: Aquesta activitat queda supeditada a les restriccions d'aforament i mobilitat que estiguen actives en aqueix moment, 
arribant a poder modificar-se, suspendre's o cancel·lar-se per aquest 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 4 març a les  11 h En el hall del Museu 10 minuts abans 6 Dimecres 3 març a partir de les 9h 

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

Inscriures a partir de les 09:00 hores del dia d’inscripció en: www.amigosnaugran.org 

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) 
Inscripció per als socis: Inscriure's a partir de les 09.00 hores del dia d'inscripció en: www.amigosnaugran.org 
 

Inscripció per a acompanyants (no socis): el soci que vulga inscriure a un no soci 
perquè li acompanye al teatre, haurà d'enviar un email a 
inscripciones@amigosnaugran.org  després d'inscriure's en la plataforma Vent, 
indicant el nom de la persona no sòcia a la qual vulga inscriure i el seu nom. 
D'aquesta manera, podrem asseure'ls junts i el teatre podrà procedir a realitzar el 
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. 

  
Dia i hora TEATRE Inscripció Preu Transferència Entrades 

Diumenge 14 març, a les 18h SALA RUSSAFA Dilluns 1 
de  març 

12 € REINAS 15 minuts abans en el teatre 

7 REINAS. Per ordre d'intervenció: *Saoro Ferre, Juan *Mandli, Manuel Valls, José *Zamit, *Chema *Cardeña, Jerónimo 
*Cornelles i Juan Carlos *Garés. Amb la veu de Rebeca Ibáñez i la música de David *Campillos 
A través de 7 personatges històrics, -set reines que van governar en un moment de la Història-, ens acostem a les seues 
vivències personals i polítiques com a dones que van ostentar el poder, a través de la interpretació de set homes. Un elenc 
excepcional que celebraran els 10 anys de vida de la Sala *Russafa, que coprodueix amb la companyia ARDEN. 
Més informació en:  https://www.salarussafa.es/espectaculo/1/7-reinas.html 
Inscriures a partir de les 09:00 hores del dia d’inscripció en: www.amigosnaugran.org 

 



 
 

Dia i hora TEATRE Inscripció Preu Transferència Entrades 

Diumenge 28 març a les 19 h. OLYMPIA Dilluns 1 
de març 

22 € HABITACIÓN 15 minuts abans en el 
teatre 

LA HABITACIÓN DE MARÍA.  Autor: Manuel Martínez Velasco. Adreça: José Carlos Plaza Intérprete: Concha Velasco 
Isabel Chacón, guanyadora del premi Planeta, viu reclosa en el seu domicili per l'agorafòbia que pateix. Un contratemps en 
el seu edifici l'obliga a prendre amb intel·ligència i humor la major decisió de la seua vida.   

Més informació en:   https://www.teatro-olympia.com/la-habitacion-de-maria 
Inscriures a partir de les 09:00 hores del dia d’inscripció en: www.amigosnaugran.org 

 

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. 

 
 

 

Dia i hora TEATRE Inscripció Preu Transferència Entrades 

Diumenge 11 abril  

Hora pendent 
PRINCIPA
L 

Dilluns 1 de 
març 

Pendent PRINCIPIANTES 15 minuts abans en 
el teatre 

PRINCIPIANTES.  Autor: Raymond Carver. Direcció: Andrés Lima. Intérpretes: Javier Gutiérrez, Mónica Regueiro, Daniel Pérez 
Prada i Vicky Luengo. L'obra gira entorn del tema de l'amor, a través de quatre personatges que conversen en una cuina: un 
matrimoni “veterà” i una parella d'amics més joves la relació dels quals és més recent. Al llarg d'una vesprada, en una 
atmosfera marcada per la llum canviant, els quatre comparteixen les seues experiències i idees, grans i xicotetes sobre el que 
significa l'amor i la necessitat de l'altre. Romàntica i esquinçadora, realista i poètica al mateix temps, l'obra no és només 
referent d'una època, sinó que ens atrapa hui amb la força d'una peça de música essencial.  
Inscriures a partir de les 09:00 hores del dia d’inscripció en: www.amigosnaugran.org 

Sarsuela EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS.  
Dia i hora LLOC Inscripció Preu Transferència Entrades 

Diumenge 18 

abril a les 18 h. 

PALAU DE 

LES ARTS 

Del 1 al 9 de març  i sorteig el dia 

10 a les 11 hores 

Mínim 

 57 € 

BARBERILLO  45 minuts abans en el 

Palau de Les Arts. 

Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894). Direcció musical Miguel Ángel Gómez Martínez.  Direcció d'escena i adaptació del 

text Alfredo Sanzol. Cor de la Generalitat Valenciana Director Francesc Perales. Orquestra de la Comunitat Valenciana.  
Aquest *barberillo del poble, loquaç i ladí, s'alça en mestre de nobles amb causes nobles i en nucli generador de sinergies de 
vida frenètica amb base en el populós Llavapeus, en un Madrid *dieciochesco que pugna per expulsar del control de l'estat a 
l'italià Grimaldi per a posar en el seu lloc a l'espanyol *Floridablanca 
El protagonista de l'obra, el barber *Lamparilla, està encomanat a una de les veus més destacades de la nova generació de 

cantants espanyols, el baríton Borja Quiza, acompanyat per la mezzosoprano valenciana Sandra Ferrández, Maria Miró i Javier 

Tomé, entre altres. Més información en : https://www.lesarts.com/es/temporada-2020-2021/sarsuela/el-barberillo-de-lavapies/ 

Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 



 
 

 
 

CALENDARI MARÇ I ALGUNES ACTIVITATS D’ABRIL 2021 

     DATA ACTIVITAT         OBSERVACIONS 

01/03 dilluns Algunes nscripcions www.amigosnaugran.org I click en INSCRIPCIONS A partir de les 9h 

03/03 dimecres Altres inscripcions www.amigosnaugran.org I click en INSCRIPCIONS A partir de les 9h 

04/03 dijous  Visita al Museu de Belles Arts: Exposició permanent 11 h 

09/03 dimarts Paseig cultural: Gremios i Cofradies  10 h 

09/03 dimarts Conferència “Saliendo de la zona de confort: encontrándome con el 
mundo” 

De 16 a 18 h 

10/03 dimecres Sorteig sarsuela “El Barberillo de Lavapiés” 11h 

11/03 j dijous Passeig cultural: La València romana 10 h i 11:30h 

12/03 divendres Visita al Museu de Belles Arts: Exposició permanent 11 h 

 14/03 diumenge ÓPERA FALSTAF Visita suspesa gener 2021 

 14/03 diumenge Sala Russafa: “7 Reinas” 18 h. 

 23/03 dimarts Visita Museu d’Historia de València: Huellas del pasado Visita suspesa febrer 2021 

 24/03 dimecres  Visita Museo Bellas Artes: Sant Vicent Ferrer,predicador i d’ofici   10:30h i 11:30h 

 25/03 dijous Visita al Museu d’Història de València: Valentia Visita suspesa febrer 2021 

 26/03 divendres Visita Museu Ciències Naturals Visita suspesa febrer 2021 

 28/03 diumenge  Teatro Olympia:  “La habitación de María” 19 h. 

 30/03 dimarts  Passeig cultural: La Pobla de les Fembres Pecadrius. Visita suspesa febrer 2021 

 31/03 dimecres  Visita Museu Ciències Naturals Visita suspesa febrer 2021 

 11/04 diumenge  Teatre Principal: “ Principiantes” 18h 

 15/04 dijous  Passeig cultural: La València jueva 10h i 11:30h 


