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Maig i juny 2021

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: MITJANSANT LA WEB
PÀGINA WEB: www.amigosnaugran.org ALTRES ASSUMPTES: amigosnaugransuscripciones@gmail.com
DOMICILI: Av. Tarongers, s/n Campus Universitat de València. Aulari Sud, corredor central.

AVÍS SOBRE FINALITZACIÓ DEL CURS 2020-2021 I L'INICI DEL CURS 2021-2022
TANCAMENT DE L’OFICINA DE L'ASSOCIACIÓ
El personal de l'oficina de l'Associació deixaran d'atendre les persones associades del 23 de juny al 6 de setembre
tots dos inclusivament.

ÚLTIM BUTLLETÍ DEL CURS 20-21

Aquest butlletí de maig és l'últim del curs 2020-2021, per tant recull les activitats del mes de maig i del mes de juny.
No s'inclouen en aquest butlletí aquelles activitats o tallers que segueixen la seua programació fins a final del curs
2020-2021.
Aquest butlletí té dos parts MES DE MAIG i MES DE JUNY, per tant ATENCIÓ A les DATES D'INSCRIPCIÓ

DATES D'INSCRIPCIÓ
PER A TALLERS I ACTIVITATS DE MAIG
Dilluns 3 de maig

PER A TALLERS I ACTIVITATS DE JUNY
Dimecres 2 de Juny

REVISTA UNIdiVERSIeDAD
La Direcció i l'Equip de Redacció de la Revista UNIdiVERSIeDAD us comuniquen que abans de finalitzar el curs,
probablement el mes de maig, s'enviarà a les persones associades el número 24 corresponent a Primavera 2021.

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ DE NOUS SOCIS
El termini de presentació de les sol·licituds d'admissió de nous socis serà del 1 al 31 de maig tots dos inclusivament.
El formulari de sol·licitud es troba en la web www.amigosnaugran.org juntament amb els requisits d'admissió i
criteris de baremació .
Les persones que presenten la sol·licitud rebran la notificació corresponent per email en els primers mesos del curs
2021-2022, indicant-los si són admesos.

INICI DEL CURS 2021-2022
L'atenció a les persones associades s'iniciarà el 7 de setembre de 2021. El butlletí del mes de setembre
s'enviarà en la setmana del 6 al 10 de setembre.
NORMALITZACIÓ DE TALLERS I ACTIVITATS: En el butlletí de setembre 2021 s'inclouran totes aquelles
activitats i tallers que puguem oferir atenint-nos a les indicacions sanitàries que estiguen en vigor.
Confiem a la possible represa de tallers, senderismes, teatre, música, cor… fins i tot viatges dins
d'Espanya.
PROCEDIMENT PER A IMPARTIR UN TALLER O ACTIVITAT: Les persones associades que ja impartien
tallers o eren responsables d'una activitat hauran de comunicar si continuen el curs pròxim 2021-2022
enviant un email a amigosnaugransuscripciones@gmail.com abans del 31 de maig.
Les persones associades interessades a impartir un nou taller o activitat poden posar-se en contacte abans
de finalitzar el mes de maig, per a presentar una proposta i la seua corresponent programació.

XII CONCURS ASSOCIACIÓ AMICS NAU GRAN
Només podran participar les persones associades
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 per als concursos de Relat, Microrelat,
Poesia i Fotografia.acaba 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.

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.

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.
MOLT IMPORTANT "Es recorda que els pagaments que no puguen identificar-se per algun dels requisits indicats
anteriorment, es consideraran no rebuts i per tant no s'aplicaran a l'activitat triada"

ACTIVITAT FORMATIVA A TRAVÉS DE LA WEB DE LA ASSOCIACIÓ
HEMORRÀGIES. Activitat formativa amb accés a la web www.amigosnaugran.org
El enregistrament es realitzarà el 5 de maig i posteriorment es pujarà a la web
Observación: No precisa inscripción
Imparteix: Victoria Sánchez
TEMA: Si ens trobem amb una hemorràgia important arterial o venosa podem disposar només d'uns minuts per a salvar una
vida. Aprendre a detindre-les és fonamental
Modalitat: Aquesta activitat, que serà gravada per l'equip d'Audiovisuals, es publicarà en la nostra web i xarxes socials amb
àmplia difusió per a tots els interessats.
Organitzat per: La Vocalia de Solidaritat

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
Mañanas

Martes 11-18 i 25 de mayo

10:30 a 12:00

10

Dilluns 3 de maig

Impartit per: Guillermo Escalona.
CONTINGUT: Es tractarà de l'aplicació Google Fotos monogràficament
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.

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

Dies

Hora

Places

1er dia inscripció

Dimarts 4 – 11 – 18 i 25 de maig

De 10 a 11

Sense límit

Dilluns 3 de maig

Imparteix: Macarena Trujillo, Professora titular de Universitat en el Departament de Matemàtiques aplicades de la
Universitat Politècnica de València i Rafael Rivera, Arquitecte.
TEMA: "Volem parlar de les Matemàtiques, però d'aqueixes que apareixen croades en les nostres vides a manera
de patró quotidià, aqueix que s'amaga en qualsevol cantonada del nostre caminar.
Més enllà del seu component estrictament tècnic, volem referir-nos a les Matemàtiques com a filosofia, com
aqueixa lògica elemental que ajuda a estructurar la nostra ment i el nostre esperit i, sobretot, ens ofereix
respostes a més de resultats. És a dir, parlem del fet de viure les Matemàtiques, un pensament abstracte i, per
això, polivalent".
Modalitat: El taller serà on line a través de la plataforma Zoom. S'enviarà enllaç als inscrits

CONFERÈNCIA
Títol: EL SOROLL EN LA SOCIETAT ACTUAL
El soroll, fenomen físic que per les seues característiques generalment subjectives s'ha introduït en la vida quotidiana per la
interacció dels éssers vius amb el seu ambient.
Conferenciant: José Manuel Talens Molla, Professor de Ciències Naturals de la Universitat de València (actualment jubilat).
Dia: Dimecres 12 de maig a les 18.00 hores
Modalitat: A través de plataforma ZOOM
Organitzada per Associació Amics de la Nau Gran i Associació Professors Jubilats de València (Aprojuv).
El dia de la conferència es remetrà mail a tots els inscrits amb l'enllaç a la conferència.
Data d'inscripció: a partir de les 9 hores del dilluns 3 de maig en: www.amigosnaugran.org
Per a Aprojuv a través del correu electrònic: inscripciones@amigosnaugran.org
Esdeveniment organitzat pel grup de Solidaritat
Coordinat per Asunción Martorell

PASSEIG CULTURAL PER LA CIUTAT DE VALÈNCIA
(NOMÉS SOCIS)
VALÈNCIA CAPITAL DE LA REPÚBLICA: recorregut pels espais relacionats amb la *IIª República i la seua capitalitat, llocs de
trobada, seus institucionals, refugis. Exteriors.
GUIA: ESTHER VAYÀ. Preu de l'activitat 4€ que s'entregaran a la guia abans de l'eixida
Inscriure's a partir de les 09.00 hores del dia d'inscripció en: www.amigosnaugran.org

Dia i hora
Dijous 6 de maig a les 10 h

Lloc
Lloc de trobada: 9.45 h en la Plaça dels Furs, Torres de
Serrano https://goo.gl/maps/zjhHNdBFChFHLDN49

Places

1er dia inscripció

19

Dilluns 3 de maig

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

EL PALAU REAL I ELS JARDINS DE MONFORTE: destrucció del Palau Real en el context de la Guerra del Francés (Jardins del
Real o Vivers) Jardí de Monforte, obra significativa de la jardineria del segle XIX
GUIA: ESTHER VAYÀ. Preu de l'activitat 4€ que s'entregaran a la guia abans de l'eixida
Inscriure's a partir de les 09.00 hores del dia d'inscripció en: www.amigosnaugran.org

Dia i hora

Lloc

Places

1er dia inscripció

Dimarts 11 de maig a les 10 h

Lloc de trobada: 9:45 h en la porta de Vivers, en front del
Pont del Real https://goo.gl/maps/3Ko1WyFvY4VPV2hE9

19

Dilluns 3 de maig

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)
LA VALÈNCIA MÀGICA, MIRACULOSA I OBSCENA GUIADA POR EMILI GASCÓ
Inscriure's a partir de les 09.00 hores del dia d'inscripció en: www.amigosnaugran.org
Dia i hores
Lloc
Places

Dia inscripció

Dijous 20 de maig a les 10

15 minuts abans en Portes de Serrano

5

Dilluns 3 de maig

Dijous 20 de maig a les 11:30

15 minuts abans en Portes de Serrano

5

Dilluns 3 de maig

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
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.
(EN VALENCIANO.
GRATUITA. SOLO SOCIOS)
SANT GRIAL I LA MÍSTICA DE JOAN DE JOANES GUIADA POR EMILI GASCÓ
Inscriure's a partir de les 09.00 hores del dia d'inscripció en: www.amigosnaugran.org
Día y hora
Lugar
Plazas

Día inscripción

Dimarts 25 de maig a les 10:30 h

En el hall del Museu 10 minuts abans

10

Dilluns 3 de maig

Dimarts 25 de maig a les 11:45 h

En el hall del Museu 10 minuts abans

10

Dilluns 3 de maig

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

EL PESADOR D’ÀNIMES GUIADA POR EMILI GASCÓ
Inscriure's a partir de les 09.00 hores del dia d'inscripció en: www.amigosnaugran.org
Día y hora
Lugar
Plazas

Día inscripción

Jueves 27 de mayo a las 10:30 h

En el hall del Museo 10 minutos antes

10

Lunes 3 de mayo

Jueves 27 de mayo a las 11:45 h

En el hall del Museo 10 minutos antes

10

Lunes 3 de mayo

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

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
Dijous 20 de maig 19:30 h.

TEATRE

OLYMPIA

Inscripció
Dilluns 3 maig

Preu

Transferència

17 €

CRIADAS

Entrades

15 minuts abans en el teatro

LAS CRIADAS Autor Jean Genet Autor i traducció Paco Bezerra Direcció Luis Luque Velasco Intèrprets Ana Torrent, Alicia
Borrachero, Jorge Calvo
Una gran obra en la que dues germanes són les criades d'una dama de l'alta burgesia francesa. Totes les nits inicien una cerimònia
perversa, un ritual on la realitat i la ficció es mesclen en un joc mortal de canvi d'identitats.
Més informació en https://www.teatro-olympia.com/las-criadas
Inscriure’s a partir de les 09:00 hores del dia d’inscripció en: www.amigosnaugran.org

CALENDARI DE MAIG 2021
DATA
01/05 dissabte
03/05 dilluns
05/05 dimecres
05/05 dimecres
06/05 dijous
09/05 diumenge
11/05 dimarts
12/05 dimecres
13/05 dijous

ACTIVITAT
Finalitza el termini per a presentar obres per als concursos
Inscripcions
Teatre Principal: El musical de la llamada
Passeig cultural: La València romana
Passeig cultural: València capital de la república.
Teatre Talía: Adiós, dueño mío
Passeig cultural: Palau Real i Jardins de Monforte
Conferència: El ruido en la sociedad actual
Passeig cultural: La Pobla de les fembres pecadrius

OBSERVACIONS
A partir de les 9 h
20 h
10 i 11:30 h. Guia Emili Visita suspesa en abril
10 h Guia Esther
18:30 h
10 h Guia Esther
18 h
10 i 11:30 h Guia Emili. Visita suspesa en febrer

20/05 dijous
20/05 dijous
25/05 dimarts
27/05 dijous

Passeig cultural: La València mágica miraculosa i obscena
Teatre Olympia: Las criadas
Museu BBAA: Sant Grial i la Mística de Joan de Joanes
Museo BBAA: El pesador d’ànimes

10 i 11:30 h Guia Emili
19:30 h
10:30 i 11:45 h Guia Emili
10:30 i 11:45 h Guia Emili

PASSEIG CULTURAL PER LA CIUTAT DE VALÈNCIA
(NOMÉS SOCIS)
VALENCIA A PRINCIPIS DEL SEGLE XX. El Passeig de l'Albereda i l'Exposició Regional de 1909. Recorregut pel barri que es va
convertir en la seu de l'Exposició de 1909.
GUIA: ESTHER VAYÀ. Preu de l’activitat 4€ que s’entregaran a la guía abans de la eixida
Inscriure’s a partir de les 09:00 hores del dia d’inscripció en: www.amigosnaugran.org

Dia i hora
Dimecres 9 de juny a
les 10 h

Lloc
Lloc de trobada: 9:45 h en l’Alameda, en el templete de música, a
la altura del pont de la Exposició o de la Peineta.
https://goo.gl/maps/aUJecMkhW8nNpSvp7

Places

1er dia inscripció

19

Dimecres 2 de juny

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.

STREET ART. Recorrent els carrers descobrirem algunes de les manifestacions d'art urbà que embelleixen les façanes o ens fan
reflexionar.
GUÍA: ESTHER VAYÀ. Preu de l’activitat 4€ que s’entregaran a la guia abans de la salida
Inscriure’s a partir de les 09:00 hores del dia d’inscripció en: www.amigosnaugran.org

Dia i hora
Dimiecres 16 de juny a les 10 h

Lloc
Lloc de trobada: 9:45 h en la Plaça dels Furs, Torres
de Serrano.

Places

1er dia inscripció

19

Dimecres 2 de juny

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.

(EN VALENCIÀ.
GRATUÏTA. NOMÉS
SOCIS)

PASSEIG CULTURAL PER LA CIUTAT DE VALÈNCIA

LA POBLA DE LES FEMBRES PECADRIUS GUIADA POR EMILI GASCÓ
Inscriure’s a partir de les 09:00 hores del dia d’inscripció en: www.amigosnaugran.org

Dia i hores

Lloc

Places

1er dia inscripció

Dijous 10 de juny a les 10

15 minuts abans en Portes de
5
Dimecres 2 de juny
Serrano
Dijous 10 de juny a les 11:30
15 minuts abans en Portes de
5
Dimecres 2 de juny
Serrano
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.

PASSEJANT PER LA MURALLA MUSULMANA GUIADA POR EMILI GASCÓ
Inscriure’s a partir de les 09:00 hores del dia d’inscripció en: www.amigosnaugran.org

Dia i hores

Lloc

Places

1er dia inscripció

Dijous 17 de juny a les 10

15 minuts abans en Portes de Serrano

5

Dimecres 2 de juny

Dijous 17 de juny a les 11:30

15 minuts abans en Portes de Serrano

5

Dimecres 2 de juny

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
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.
(EN VALENCIÀ. GRATUÏTA.
NOMÉS SOCIS)
CAMÍ DE LA PINTURA DEL RENAIXEMENT VALENCIÀ GUIADA POR EMILI GASCÓ
Inscriure’s a partir de les 09:00 hores del dia d’inscripció en: www.amigosnaugran.org

Dia i hores

Lloc

Places

1er dia inscripció

Dimarts 8 de juny a les 10:30 h

En el hall del Museu 10 minuts abans

10

Dimecres 2 de juny

Dimarts 8 de juny a les 11:45 h

En el hall del Museu 10 minuts abans

10

Dimecres 2 de juny

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.

SANT VICENT FERRER: PREDICADOR D'HÀBIT I D'OFICI AL MUSEU DE BELLES ARTS GUIADA POR EMILI GASCÓ
Inscriure’s a partir de les 09:00 hores del dia d’inscripció en: www.amigosnaugran.org

Dia i hores

Lloc

Places

Dimarts 15 de juny a les 10:30 h

En el hall del Museu 10 minuts abans

10

1er dia inscripció
Dimecres 2 de juny

Dimarts 15 de juny a les 11:45 h

En el hall del Museu 10 minuts abans

10

Dimecres 2 de juny

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 acompañants no socis i PAGAMENT D’ENTRADES :Veure la informació en el MES DE MAIG.
INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE PAGAMENTS DE TEATRES. Veure la informació en el MES DE MAIG.
Dia i hora
Dimecres 30 juny , a les 19:30 h

TEATRE

OLYMPIA

Inscripció
Dimecres 2 juny

Preu

Transferència

18 €

CORONEL

Entrades

15 minuts abans en el teatro

EL EL CORONEL NO TÉ QUI LI ESCRIGA Amb Imanol Arias y Cristina de Inza. Basada en la novel.la de Gabriel García Márquez
La tragèdia del vell coronel és el reflex de la injustícia en el món. La seua capacitat de resistència davant les adversitats que li
presenta el destí és infinita, guiat per una rebel·lia tan sòlida com la seua esperança i la seua fe en l'ésser humà
Más información en https://www.teatro-olympia.com/el-coronel-no-tiene-quien-le-escriba
Inscriure’s a partir de les 09:00 hores del dia d’inscripció en: www.amigosnaugran.org

CALENDARI DE JUNY 2021
DATA
02/06 dimecres
08/06 dimarts
09/06 dimecres
10/06 dijous
15/06 dimarts
16/06 dimecres
17/06 dijous
30/06 dimecres

ACTIVITAT
Inscripcions
Museu BBAA: Camí de la pintura del renaixement valencià
Passeig cultural: València a principis del segle XX
Passeig cultural: La Pobla de les fembres pecadrius
Museo BBAA: Sant Vicent Ferrer predicador d´hàbit i d’ofici al Museu de Belles Arts
Passeig cultural: Street Art
Passeig cultural: Passejant per la muralla musulmana
Teatre Olympia: El coronel té qui li escriga

OBSERVACIONS
A partir de las 9 h
10:30 i 11:45 h Guía
Emili
10
h Guía Esther
10 i 11:30 h Guía Emili
10:30 i 11:45 h Guia Emili
10 h Guía Esther
10 i 11:30 h Guía Emili
19:30 h

