
  
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 s’estàn 
realitzant 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.  
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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 15, 22 i 29 abril 16:30 h a 18 h 10 Dimarts 13 abril 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: HI HA LÍMITS A la LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ? I D'HAVER-LOS QUINS SÓN? 

 
 Últimament amb temes com la condemna de Pablo *Hasel s'ha encés el debat. I els delictes d'odi se situen en aqueixa 
frontera, multiplicada, a més, la seua difusió a través de les xarxes socials. Regulació i perspectives de futur. 

 
 Impartida per Susana Gisbert *Grifo fiscal especialitzada en violència de gènere, *exportavoz de la Fiscalia Provincial de 
València, escriptora i feminista. 
 
Dia: dijous 15 d'abril a les 18.00 hores  
Modalitat: ZOOM 
Data d'inscripció: a partir del dimarts 13 d'abril. 

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) 

 

 

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 

Dimarts 27 d’abril a les 
10 h 

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

5 Dimecres 14 d’abril 

Dimarts 27 d’abril a les 
11:30h 

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

5 Dimecres 14 d’abril 

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 
 

 

 

VISITA: “ARQUITECTURA RACIONALISTA: arquitectura i arquitectes a la ciutat moderna. La nova estètica de la dècada de 

1930 en la zona centre de València”. GUIA: ESTHER VAYÀ. Preu de l'activitat 4€ que s'entregaran a la guia abans de l'eixida 
Inscriures a partir de les 09:00 hores del dia d’inscripció en: www.amigosnaugran.org 

Dia i hora Lloc Placess 1er dia inscripció 

Divendres 23 de abril a 

les 10 h  

A les 9.45 en Plaça de l'Ajuntament, enfront del balcó de 

l'Ajuntament. 

14 Dimecres 14 d’abril 

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. 
 

EL BARROC, UNA CRUÏLLA DE LA POLÍTICA, LA RELIGIOSITAT I LA CULTURA  GUIADA POR 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 

Dimarts 20 d’abril a les 10:30 h. En el hall del Museu 10 minuts abans 6 Dimecres 14 d’abril 

Dimarts 20 d’abril a les 11:30 h. En el hall del Museu 10 minuts abans 6 Dimecres 14 d’abril 

L’aparició del protestantisme i el cisma que es produeix al si de l’església, determinarà i condicionarà la producció artística en 
aquest període. La Contrareforma, armada amb els postulats del Concili de Trento, donarà pas a la creació d’unes obres que tenen 
la finalitat d’emocionar l’espectador i excitar la pietat. Els continguts de les obres restaran sotmesos al moviment, l’expressivitat, 
el dramatisme, el tenebrisme, la sang i impactar emocionalment l’espectador.  

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 

Dimecres 28 d’abril a les  11 h En el hall del Museu 10 minuts abans 6 Dimecres 14 d’abril 

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 25 abril, a las 19:30 h. OLYMPIA Dimarts 13 d’abril 18 € COARTADA 15 minutos abans en el teatro 

LA COARTADA Autor Christy Hall. Versió i direcció *Bernabe Rico. Intèrprets: Gorka Otxoa, Maria Castro, Miguel *Hermoso 
Ana és una dona al límit. Divorciada i turmentada pel seu passat, demana ajuda al seu millor amic per a preparar-se a atestar en la 
que sens dubte serà la declaració més important de la seua vida (…). La coartada juga a manera de suspens policíac una història que 
es va revelant progressivament a mesura que ens anem fent còmplices del seu personatge principal (…) 

Més informació en https://www.teatro-olympia.com/la-coartada 

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

CALENDARI D’ABRIL 2021 

DATA ACTIVITAT OBSERVACIONS 

  01/04 DIJOUS   S'obri termini de presentació d'obres per als concursos de Relat, Microrelat, 
Poesia i Fotografia. 

Enviar per email fins a l’1 de maig 

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

 13/04 dimarts  Inscripcions A partir de les 9 h 
 

 14/04 dimecres  Inscripcions A partir de les 9 h 

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

 15/04 dijous   Conferència: Hi ha límits a la llibertat d'expressió? i d'haver-los quins són? 18 h 

18 /04 diumenge  Palau de les Arts. Zarzuela: El Barberillo de Lavapiés. 18 h 

 20/04 dimarts  Visita temàtica Museu Belles Arts: El Barroc 10:30 h  i 11:30 h 

 23/04 divendres   Passeig cultural per la ciutat. Arquitectura racionalista 10 h 

25/04 diumenge Teatre Olympia: La Coartada 19:30 h 

27/04 dimarts Passeig cultural: La València romana 10 h i 11:30h 

 28/04 dimecres Visita exposició permanent Museu Belles Arts 11 h 


