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NORMES PER QUÉ REGIRÀ EL CURS 2021-2022 
 

Les normes que presentem tenen com a objectiu que es coneguen aquells aspectes més significa#us que afecten i 
faciliten el bon funcionament de l'associació Amics de la Nau Gran. 

 
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·lectiu com a teatre o altres permeses, es respectaran les normes 
establides. És convenient que les persones associades estiguen vacunades. 

 
CONSULTES A  OFICINA I HORARI 

 
Per correu electrònic amigosnaugransuscripciones@gmail.com o per telèfon 96 382 86 80. En el cas que es requerisca 
atenció presencial, l'horari d’atenció serà de dilluns a divendres de 10:*30h a 12:*30h. Fora d'aquest horari no serà 
possible contactar amb l'oficina per telèfon ni presencialment. 

 
INSCRIPCIONS 

 
Les inscripcions als tallers i activitats proposats en aquest butlletí i següents es realitzaran exclusivament per la web 
de l'associació www.amigosnaugran.org 

PER A INSCRIURE’S FER ELS SEGÜENTS PASSOS 
1r Anar a la web de l'associació www.amigosnaugran.org 
2n Fer clic en la pestanya superior, on diu INSCRIPCIONS. 
3r S'obri una pantalla per a entrar en la plataforma Vent. On diu nom de compte han d'escriure el DNI i en la 
contrasenya han d'escriure la contrasenya que se'ls va enviar el curs passat i se'ls torna a enviar aquest curs.  
Si no la recorden o no troben l'email, sol·liciten-la per correu electrònic a amigosnaugransuscripciones@gmail.com i 
la rebran de nou. 
4t Quan hagen posat el DNI en nom de compte i la contrasenya correctament, facen clic a iniciar sessió 
5é Entraran en la plataforma que diu: INSCRIPCIONS EN LÍNIA ASSOCIACIÓ AMICS DE LA NAU GRAN 
6é Ja poden realitzar la inscripció a una activitat o taller.  
7é Per a inscriure's en altres activitats o tallers han d'eixir i repetir el procediment per a cada nova activitat o taller 
8é INSCRIPCIÓ EN HABITACIÓ DOBLE: Han de fer una sola inscripció en la plataforma Vent. Perquè el sistema detecte 
que s'està inscrivint en habitació doble, la persona que vaja a inscriure's a si mateix i al seu acompanyant, haurà 
d'entrar amb la seua clau, marcar la casella “Inscribirme con otr@ soci@/acompañante” indicant el DNI (número i 
lletra), nom i cognoms de l'acompanyant i després marcar la casella “inscribirnos”. 
De no indicar l'acompanyant en el moment de la inscripció, el sistema creurà que s'està inscrivint vosté en una 
habitació individual i no li assignarà habitació doble.” 
 
Només podran realitzar els tallers o activitats, aquelles persones associades als quals se'ls confirme la plaça 
mitjançant correu electrònic. 
 
Les inscripcions de les activitats que requerisquen ús de transport, es realitzaran segons les normes que es detallen 
més endavant.  

 
 

B UTLLE T Í  
ASSOCIACIÓ AMICS DE LA NAU GRAN 

Av. Tarongers, s/n Campus Tarongers de la Universitat de València. Aulari Sud, corredor central 

TELÉFON 963 82 86 80. HORARI OFICINA de dilluns a divendres de 10:30 a 12:30. 

INSCRIPCIONS TALLERS I ACTIVITATS: mitjançant  la web  www.amigosnaugran.org 

CORREU RELACIONAT AMB TALLERS I ACTIVITATS: inscripciones@amigosnaugran.org 
CORREU PER A ALTRES ASSUMPTES: amigosnaugransuscripciones@gmail.com 
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PAGAMENT QUOTA ANUAL 
 

La quota anual corresponent al curs actual, es passarà al cobrament a partir de la segona quinzena de setembre en 
l'entitat bancària on es troba domiciliat el rebut. Els associats que no tinguen domiciliat el rebut, hauran de fer efectiu 
el pagament de la quota anual (30 euros), abans del 20 d'octubre de 2021, 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. Aquest compte exclusivament es destina a aquest efecte.  
 

TERMINI DE CONVOCATÒRIA PER A NOUS SOCIS 
 

El termini per a la sol·licitud d'admissió de nous socis serà de l'1 al 31 de maig del 2022 La documentació necessària 
per a la sol·licitud i com tramitar-la es trobarà en la web: www.amigosnaugran.org uns dies abans del període 
d'admissió.  

NORMES GENERALS 
 

MOLT IMPORTANT: Les persones inscrites en un taller ho estan solament durant aqueix curs lectiu, per la qual cosa, 
si desitgen continuar en aqueix taller per al següent curs, han de tornar a inscriure's en la plataforma vent en el 
termini estipulat en el butlletí corresponent. 
Deixar d'acudir a una activitat sense haver renunciat: en el cas que l'associat inscrit en una activitat no acudisca i no 
el comunique a l'oficina prèviament mitjançant el correu electrònic inscripciones@amigosnaugran.org no podrà 
inscriure's en les tres posteriors convocatòries corresponents a una activitat semblant. 
 
Deixar d'acudir a un taller sense haver renunciat: en el cas que la persona associada inscrita en un taller falte més 
de 3 vegades sense haver-lo comunicat a l'oficina prèviament mitjançant el correu electrònic 
inscripciones@amigosnaugran.org, causarà baixa d'aquest taller i no podrà tornar a inscriure's en aqueix taller en 
el que quede del curs en vigor. 
 
Associats en llista d'espera: quan les inscripcions sobrepassen el nombre de places, hi haurà una llista d'espera. Per 
tant, els associats inscrits en qualsevol taller o activitat que no puguen acudir a la mateixa deuran, amb la suficient 
antelació, notificar-lo a l'oficina mitjançant correu electrònic inscripciones@amigosnaugran.org perquè la seua plaça 
puga ser ocupada pels associats en llista d'espera Els associats en llista d'espera, en una activitat o taller, només podran 
assistir si se'ls notifica des de l'oficina que poden fer-ho a causa de les renúncies produïdes. 
 
Inscripcions que pot dur 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 les activitats que puga inscriure a una persona no associada, 
haurà d'enviar un email a inscripciones@amigosnaugran.org almenys tres dies abans de la inscripció d'aqueixa 
activitat, indicant les dades de la persona no associada per a que conste en la nostra base de dades i així el soci puga 
inscriurela el dia de l’inscripció, mitjansant la plataforma Vent seleccionan “Inscribirme con otr@ 
soci@/acompañante”. 
 
Inscripcions en activitats que requerisquen pagament: una vegada confirmada la inscripció en qualsevol activitat de 
pagament (teatres, senderismes, viatges…) s'haurà de fer efectiu l'import indicat, a través de transferència bancària, 
al compte que s'indica en el butlletí, en un màxim de TRES dies laborables. En el cas de no fer-lo en el temps 
establit, la seua plaça passaria a ser ocupada pels qui es troben en llista d'espera. 

 

Inscripcions a tallers: el nombre màxim de tallers als quals es pot inscriure cada associat és de tres. No entren en 
aquest còmput les activitats realitzades en col·laboració amb altres entitats, així com els que es duen a terme en 
sessions mensuals, alternes o de curta duració com per exemple La Tertúlia, Llegint el cinema, taller de micro-relate, 
*Papiroflexia, les organitzades per la vocalia de solidaritat… Quan es realitze un taller de manera 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 quals se'ls confirme la plaça mitjançant correu electrònic després de la seua inscripció en la plataforma 
Vent. Una vegada cobert el contingent d'inscripció per a cada taller, s'obrirà una llista d'espera no superior a deu 
associats de manera que, en el cas de produir-se alguna baixa, es comunicaria per a poder assistir al taller, als quals es 
troben en aquesta llista, d'acord amb l'ordre que ostenten en aquesta. Un associat no podrà assistir a cap taller sense 
haver-se inscrit prèviament a través de la plataforma Vent i haver rebut el correu de confirmació. 
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Els que en cursos anteriors han participat en un taller i volen seguir en aquest, hauran d'inscriure's igualment a través 
de la plataforma Vent. En alguns tallers s'indicarà el nombre de places que es reserven per als assistents del curs 
anterior que desitgen continuar assistint. 
 
Puntualitat en inici de les activitats: els assistents als tallers hauran d'acudir cinc minuts abans de l'inici, amb la 
finalitat d'evitar, una vegada començat, les molèsties que ocasiona tant als assistents com a qui l'Imparteixix. Els que 
realitzen els tallers via en línia 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 partida quinze minuts abans del començament. 
 
Gratuïtat dels tallers i activitats: tots els tallers i activitats són gratuïts i exclusivament per a les persones associades, 
sent impartits de manera altruista pels responsables d'aquests.  
Activitats que requereixen pagament: les activitats que requereixen abonar alguna quantitat s'expressarà en la 

informació d'aquesta, com ara viatges, actes culturals d'altres entitats i activitats amb guia oficial. 

 

NORMES QUE CALDRÀ SEGUIR EN ACTIVITATS AMB ÚS DE TRANSPORT 

 
INSCRIPCIONS A ACTIVITATS AMB ÚS DE TRANSPORT 
La inscripció s'ha de realitzar per mitjà de la plataforma Vent el dia d'inscripció indicat. 
Una vegada que es reba l'email de confirmació, s'haurà de fer efectiu l'import corresponent a través de transferència 
bancària al compte indicat en el butlletí, en un màxim de TRES dies laborables. En el cas de no fer-lo, la seua plaça 
seria ocupada seguint l'ordre de la llista d'espera. 
 
En el cas d'inscriure a una persona no sòcia en una activitat, com a senderismes, excursions i viatges, la persona 
associada haurà d'enviar un email a inscripciones@amigosnaugra.org almenys tres dies abans de la inscripció 
d'aqueixa activitat, indicant les dades exactes de la persona no associada per a poder-la inscriure per mitjà de la 
plataforma Vent i poder realitzar el segur corresponent. 
Totes les persones inscrites en un viatje,  després de la inscripció en la plataforma Vent, hauran d'enviar un email a 
inscripciones@amigosnaugran.org indicant 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. Si l'activitat inclou menjar, comunicaran també les 
al·lèrgies o intoleràncies alimentàries que es tinguen, perquè l'agència que porta el viatge, puga comunicar-lo als 
restaurants en els quals s'haguera contractat menjars durant el viatge.  
 
SEIENTS. 
Els seients s'assignen per ordre d'inscripció. 
 
PAGAMENTS 
El pagament dels viatges i del senderisme, llevat que s'indique el contrari, es realitzarà al compte de BANKIA TITULAR 
PROGEST CONSULTORIA Y SERVICIOS 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 justificada. L'agència de 
viatges informarà sobre aquest tema. La persona que haja de fer ús de qualsevol segur haurà de posar-se en 
contacte amb l'agència *ITM, ja que l'associació no durà a terme cap tramitació en aquest sentit. 

 
CANCEL·LACIÓ 
Cap viatge tindrà despeses d'anul·lació, excepte l'assegurança de viatge, quan aquesta es produïsca per prohibició 
d'autoritats, quarantenes mèdiques o mesures de confinament, tampoc quan siga l'Associació qui preventivament 
anul·le el viatge. En general s'aplicaran les disposicions legals. 
 
MESURES DE SEGURETAT 

• Els autobusos s'ocuparan d'acord amb el percentatge de places que es determine per les normatives vigents. 
• Les visites guiades es realitzaran amb el nombre de persones permés en cada cas o amb àudio-guies. 
• En els restaurants es realitzarà la distribució en taules d'acord amb la normativa en vigor. 
• Tots els prestataris de serveis en els viatges s'ajusten escrupolosament als protocols d'actuació: autocars, 

restaurants, hotels, museus…, ús de màscares, manteniment de distància de seguretat, aforaments en els 
locals, mesures de desinfecció, etc 
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TALLERS (només socis) 
NOTA: Les places en tots els tallers queden supeditades a las mesures COVID vigents en cada moment, poden reducir-
se o ampliar-se durant el curs lectiu 

 

 

DANZAS DEL MUNDO Inscriure's a partir de les 09.00 hores del dia d'inscripció en: www.amigosnaugran.org 

Dies i hores Lloc Places 1er dia d’inscripció Inici taller 

2 dissabtes alterns al 

mes de 11:30: a 13 h.  

Jardins de Vivers. Entrada, per Botànic 

Cabanilles, pròxima al centre meteorològic 

25 15 de setembre 25 setembre 

Imparteix: Victoria Rubio Tomás. Descripció: Un taller lúdic i totalment actiu on podrem moure'ns i ballar. Un gaudi en plena 
naturalesa. Us esperem per a relaxar-nos i passar-ho molt bé. 
Places: els assistents del curs passat que vulguen continuar, han d'inscriure's igualment a través de la plataforma Vent el dia 
d'inscripció 

 

 

RELAJACIÓN Y MOVIMIENTO  Inscriure's a partir de les 09.00 hores del dia d'inscripció en: www.amigosnaugran.org 

Dies i hores Lloc Places 1er dia d’inscripció Inici taller 

Dilluns de 10 a 11 Jardins dels Vivers (entrada per carrer Jaca) al costat de 

l'escultura d'Alfaro, al final del passeig dels xiprers. 

Fins 

50 

15 setembre Dilluns   20 

setembre 

Imparteixix: 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.  

Places: els assistents del curs passat que vulguen continuar, han d'inscriure's igualment a través de la plataforma Vent el dia 

d'inscripció 

SERENIDAD Y FORTALEZA.  Inscriure's a partir de les 09.00 hores del dia d'inscripció en: www.amigosnaugran.org 
Dies i hores Lloc Places 1er dia d’inscripció Inici taller 

Dimecres de 10 a 

11:30 

Jadines de Viveros 
(puerta C/Cavanillas, nº 8, al 

final en la explanada) 

15 15 setembre 22 setembre 

Imparteix: .   Eloína Villena Carrasco Consiste en realizar ejercicios suaves con los que se puede conseguir un estado de relajación 

y mejora de la salud personal. Se deberá llevar ropa cómoda 

Places: els assistents del curs passat que vulguen continuar, han d'inscriure's igualment a través de la plataforma Vent el dia 
d'inscripció. 
NOTA: tenen preferència els assistents del curs anterior. 

NIHILISMO III   Inscriure's a partir de les 09.00 hores del dia d'inscripció en: www.amigosnaugran.org 

Dies i hores Lloc Places 1er dia d’inscripció Inici taller 

Els dimarts, des d'octubre fins a 
mitjan desembre. De 17 h a 19 h 

Fac 
Fisioteràpia. 

Aula M17 

25 22 de setembre 5 octubre 

Imparteix: V. Javier Llop  
CONTINGUT:  continuant la problemàtica iniciada en els cursos anteriors sobre el nihilisme en la literatura russa, acabem amb 
la seua continuació europea en Camus, Sartre, Kafka i *Beckett. Analitzarem les obres principals d'aquests autors, ressaltant 
com la idea de l'humà es va difuminant fins a aconseguir al llenguatge mateix. 

TALLER DE GUITARRA. Inscriure's a partir de les 09.00 hores del dia d'inscripció en: www.amigosnaugran.org 
Dies i hores Lloc Places 1er dia d’inscripció Inici taller 

dimecres de 16-18h Facultad Ciencias del Deporte 

Aula multiusos planta baja 

abiertas 22 setembre 13 de octubre 

Imparteix: Professor: Enrique Benítez Ramón.  Una lúdica manera d'integrar-se en el món de la música. Els assistents han de 
tindre guitarra. Places: els assistents del curs passat que vulguen continuar, han d'inscriure's igualment a través de la plataforma 
Vent el dia d'inscripció. 
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ACTIVITATS (Només socis) 

NOTA: Les places en totes les activitats queden supeditades a las mesures COVID vigents en cada moment, poden 
reducir-se o ampliar-se durant el curs lectiu 

 

GRUPO DE MÚSICA. Inscriure's a partir de les 09.00 hores del dia d'inscripció en: www.amigosnaugran.org 

Dies i hores Lloc Places 1er dia d’inscripció Inici activitat 

Dimecres de 17 a 20 h Facultat Ciències de l’Esport 

Aula M23 

Sense límit 15 setembre 6 d’octubre 

Imparteix: Juan Vicente Ruiz. Es pretén gaudir 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 aquest grup. 
Places: els assistents del curs passat que vulguen continuar, han d'inscriure's igualment a través de la plataforma Vent el dia 
d'inscripció 

 

CORAL AMICS NAU GRAN. Inscriure's a partir de les 09.00 hores del dia d'inscripció en: www.amigosnaugran.org 

Dies i hores Lloc Places 1er dia d’inscripció Inici activitat 

 Dilluns i dijous de 17 a 

19 h 
Pendent obertes 15 setembre Pendent 

Imparteix: Agustín Alamán Picazo. En aquesta activitat es treballa la veu (a través de l'harmonia, el ritme, exercicis de respiració 
i de *impostación d'aquesta, nocions de llenguatge musical) amb la finalitat d'aconseguir que el repertori musical es vaja 
ampliant i afermant. Si esteu interessats a 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 us agradaria pertànyer a un grup de persones que gaudeixen cantant juntes; llavors us 
convidem 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 farà fructífer el seu aprenentatge en els concerts que vagen sorgint.  
Places: els assistents del curs passat que vulguen continuar, han d'inscriure's igualment a través de la plataforma Vent el dia 
d'inscripció. 

 

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

Dies i hores Lloc de trobada Places 1er dia d’inscripció Inici activitat 

Dimarts i dijous de 9:30 a 11 S’indicarà 

oportunament 

20 22 setembre 5 d’octubre 

Imparteix: Concha Gisbert Jordá y Mª Teresa Yeves Bou. Aquesta activitat possibilitarà fer exercici regularment i reprendre 

contactes entre els socis, sempre mantenint les normes indicades per les autoritats sanitàries, número, distància social i 

màscares. Consisteix a fer caminades col·lectives per itineraris seleccionats prèviament. 

Els recorreguts seran d'aproximadament 5 km i una duració, també aproximada d'hora i mitja. L'anada i volta es realitza pel 

mateix lloc. A partir de 10 s'organitzarien dos grups que partirien per separat, amb un espai de temps entre tots dos. Rutes 

proposades  

Places: els assistents del curs passat que vulguen continuar, han d'inscriure's igualment a través de la plataforma Vent el dia 

d'inscripció. 

NOTA: tenen preferència el assistents del curs anterior. 

 

GRUP DE TEATRO 

Es necessiten actors masculins per al grup de teatre de l'associació. Els interessats han d'enviar un email a 

inscripciones@amigosnaugran.org per a sol·licitar-ho. 
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PASSEIG CULTURAL PER LA CIUTAT DE VALÈNCIA 

(NOMÉS SOCIS) 
 

STREET ART: Inscriure's a partir de les 09.00 hores del dia d'inscripció en: www.amigosnaugran.org 

Dies i hores Lloc Places 1er dia d’inscripció 

Dijous 30 setembre 

10 h.   

Estar 15 minutos abans de l’eixida en la Plaça Almansa, 
cantonada Guillén de Castro 
https://goo.gl/maps/mMXbB4tCS8nE3TQt9  
https://goo.gl/maps/ki4yMrBpoChHvXCg6  

24 15 de setembre 

Esther Vayà Vadillo. Street Art: grafitis i murals que decoren i modifiquen l'espai en el barri de Velluters.  
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. 

  

ALTRES VISITES PREVISTES amb Esther Vayá Vadillo 

Dijous 21 octubre. Escultures públiques I  
Dijous 25 novembre. Escultures públiques II 
Dimarts 18 gener. Els Borja, un llinatge valencià 
Dijous 10 febrer. Palaus gòtics  
Dijous 31 març. València i el Túria. Vinculació de la ciutat amb el riu al llarg de la història. Ponts històrics. 
Dijous 26 maig. Jardins històrics i de col·lecció: Jardí Botànic i Jardí de les *Hespérides  

 
CINE  

 

Ciclo MUJERES SINGULARES: Sufragistas (2015) de Sarah Gabron con Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Anne-Marie 

Duff,  Brenda Gleeson 
Dia i hora Lloc Entrada 

Divendres 1 octubre a les 
17:30 h. 

Saló d’actes del Col.legi Major Rector 
Peset (C/Plaça de San Nicolás). 

Fins a completar aforament (supeditat a les restriccions 
d'aforament que hi haja en aqueix moment) 

Aquest cicle està organitzat per un grup d'associades. Presentació i col·loqui: Amparo García 
Col.labora: Col.legi Major Rector Peset. 

 
 

CINECLUB: continuación del ciclo el director Elia Kazan proyectándose Esplendor en la hierba (1961) con Natalie Wood y 

Warren Beatty. Oscar al mejor guión. 

Día y hora Lloc Entrada 

Dimarts 28 de setembre a las 
17:30  

Salón de actos del Col.legi Major 
Rector Peset (C/Plaça de San Nicolás). 

Fins a completar aforament (supeditat a les 
restriccions d'aforament que hi haja en aqueix 
moment) 

Col.labora: Col.legi Major Rector Peset. 

 

TEATRO (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. 
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INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE PAGAMENTS DE TEATRES. 

Davant les preguntes realitzades en la *oficina de l'associació i, després dels impagaments que, per error, han comés 
alguns socis respecte a les entrades dels teatres, indiquem el següent: 
1. Les inscripcions realitzades a les diferents obres de teatre que s'ofereixen, no suposen una reserva, sinó UNA 

COMPRA D'ENTRADA per a assistir a la representació el dia indicat. 
2. Des del moment que es produeix aqueixa inscripció, l'associació procedeix a comprar l'entrada, per la qual cosa 
l'import indicat (inferior al de taquilla) és immediatament carregat a l'associació. 
3. L'associat 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 *manifiesta consideració) una vegada realitzada la 
inscripció. Si, transcorreguts els 3 dies hàbils, l'associat no ha fet efectiu el pagament de l'esdeveniment al qual s'ha 
inscrit, l'associació procedirà a carregar en el compte de l'associat l'import de l'entrada. 
Recordeu que l'Associació, després de la inscripció, procedeix a comprar tantes entrades com persones hi ha inscrites a la 

re- presentació. Hi ha persones que no paguen pensant que així s'entén que no van a aqueixa representació i l'Associació 

s'ha vist en la situació de tindre comprades entrades que després s'han rebutjat i ha tingut una despesa innecessària. 

 
Dia i hora TEATRE Inscripció Preu Transferència Entrades 

Dijous 7 octubre  a les 20 h OLYMPIA 15 setembre 21 € ABRAZO 15 minuts abans en el teatre 

EL ABRAZO  Autora Christina Herrström Versión y dirección Magüi Mira Intérpretes María Galiana, Juan Meseguer y Jean 
Cruz "Una comèdia dramàtica, llunyana hereua de *Strindberg, en la qual es mesclen realisme i fantasia, arrossegats per un 
imparable corrent d'humor." Una dona, Rosa, i un home, Juan, tots dos d'avançada edat i antics amants, es retroben i abracen 
després de quasi una vida, en la qual el desig del fill que mai van tindre, continua viu. Aqueix mateix dia, un home apareix feliç 
a la porta de Rosa. És real o un somni impossible?  
Més informació en https://www.teatro-olympia.com/el-abrazo 

Inscriure's a partir de  les 09.00 hores del dia d'inscripció en: www.amigosnaugran.org  
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. 

 
Dia i hora TEATRE Inscripció Preu Transferència Entrades 

Diumenge 17 octubre  
a las 19 h 

OLYMPIA 15 setembre 21 € PUERTAS 15 minuts abans en el 
teatre 

PUERTAS ABIERTAS  de Enma Rivelora y direcció de Abel Folk, produïda per el teatro Nacional e interpretació de Cayetana 
Guilén Cuervo y Ayoub El Hialo. Una obra actual on, en una situació límit a la ciutat de París, enfronta a una parella als seus 
prejudicis i mentides. Més informació en https://www.teatro-olympia.com/puertas-abiertas- 

Inscriure's a partir de  les 09.00 hores del dia d'inscripció en:: www.amigosnaugran.org  
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. 

 

VIATGES DE DIVERSOS DIES 

VIATGE DEL MES D'OCTUBRE 
 
DIES 14, 15 i 16 d'octubre (tres dies, 2 nits): CUENCA, CIUTAT ENCANTADA, LLACUNES I *TORCAS. Estada i desdejuni a l'HOTEL 
TORREMANGANA (4 Estreles).  
PROGRAMA:  
Dia 14: Eixida a les 7.30 hores. Estar a les 7.15 en la Facultat de Geografia i Història). En aquest primer dia es realitzarà una visita 
guiada a la ciutat. Dinar inclòs. En acabar la visita temps lliure per a poder visitar alguns dels museus de la ciutat, realitzar un 
passeig pel riu… Sopar lliure. 
Dia 15: Al matí després del desdejuni, ens dirigirem a la Ciutat Encantada. Visita inclosa. Després del dinar (inclos) anirem al 
naixement del Riu Corb. Retorn a Conca. Sopar lliure. 
Dia 16: Desdejuni i eixida per a recórrer, amb guia, l'interessant, i poc conegut, paratge natural de les Torcas de Palancares. 
Dinar inclòs. Després retorn a València. 
 
Preu del viatge associat: en habitació doble 255 euros. En habitació individual 305 euros 
Preu del viatge no associat: únicament en habitació compartida 285 euros 
El preu inclou: Viatge en bus, guia acompanyant durant el viatge, Ciutat Encantada, naixement del riu Corb, *Torcas, desdejunis, 
tres menjars, guies locals. Segur de viatge. 
Número de places. 30  

 

Inscripció: a través de la plataforma Vent. En el cas de viatjar amb un no soci, s'haurà d'haurà d'enviar un email a 
inscripciones@amigosnaugran.org almenys tres dies abans de la inscripció, indicant les dades exactes de la persona no 
associada per deixar-ne constància en la nostra base de dades i, d'aquesta manera, el soci puga inscriure-la el dia de la 
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inscripció, a través de la plataforma Vent, seleccionant “Inscriure'm amb *otr@ *soci@/acompanyant”.  
 
INSCRIPCIÓ EN HABITACIÓ DOBLE: Han de fer una sola inscripció en la plataforma Vent. Perquè el sistema detecte que s'està 
inscrivint en habitació doble, la persona que vaja a inscriure's a si mateix i al seu acompanyant, haurà d'entrar amb la seua clau, 
marcar la casella “Inscriure'm amb *otr@ *soci@/acompanyant” indicant el DNI (número i lletra), nom i cognoms de 
l'acompanyant i després marcar la casella “inscriure'ns”. 
De no indicar l'acompanyant en el moment de la inscripció, el sistema creurà que s'està inscrivint vosté en una habitació 
individual i no li assignarà habitació doble. 
Inici d'inscripció: 15 de *setembre. 
El pagament, es realitzarà per transferència al compte de BANKIA TITULAR PROGEST CONSULTORIA Y SERVICIOS SL 
ES68 2038 9612 1660 0024 9885 en el termini dels TRES dies laborables a partir de la confirmació de la plaça. 

 

ALTRES VIATGES PREVISTOS 
 

Novembre: Toledo (ciutat monumental), castells i paratges: Maqueda, Escalona, Consogra, Gradamur, Parc Nacional 
de Cañameros, Canó del Colorado…Español.  
Desembre (cap d'any): Paris. PENDENT 
Gener: Vinaròs, Benicarló, festa de la carxofa.  
Febrer:En estudi.  
Març: Salamanca especial, Ledesma, Iglesias de Macotera i Santiago de la Pobla. Arribes del Duero, Zamora.  
Abril: En estudi  
Maig: Galícia (Santiago, costa de la mort, poblats ibèrics. Sant Martí de Texeido, Coruña, Lugo…)  
Juny: Berlin, Postdam, Dresden…Praga. 
 
 
 

LOTERIA NACIONAL DE NADAL 
 

L'Associació Amics de la Nau Gran té reservat aquest número en el despatx de 
loteria de la Plaça La Reina número 16. 

Ja es pot adquirir i BONA SORT 

 
 
 
 


