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Butlletí de l’ASSOCIACIÓ AMICS DE LA NAU GRAN. Octubre 2021 

 

 
 

NORMES PER QUÉ REGIRÀ EL CURS 2021-2022 
Les normes presentades per al bon funcionament de l'Associació Amics de la *Nau Gran es troben en el butlletí 
número 73 de setembre de 2021. Mantenim en aquest butlletí els passos a seguir per a realitzar les inscripcions als 
tallers i altres activitats. 

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 SEGUIR 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 ha tornat 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 
detecteque 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. 
9é INSCRIPCIÓ AMB UN ALTRE SOCI PER A TALLERS O ACTIVITATS: mateix sistema que en habitació doble. 
Només podran realitzar els tallers o activitats, aquelles persones associades a les quals se'ls confirme la plaça 
mitjançant correu electrònic.                  

TALLERS sol socis) 
 
NOTA: Les places en tots els tallers queden supeditades a les mesures COVID vigents a cada moment, podent reduir-
se o ampliar-se al llarg del curs lectiu. Recomanació: si es té símptomes de grip: No acudir a l'activitat 

 

 

 

 

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 1r dia inscripció Inici taller 

Dimecres de 16-18h. Tot el curs Facultat CC  de l'Esport Aula 

multiusos planta baixa 

obertes oberta 13 octubre 

Imparteix: Profesor: Enrique Benítez Ramón. Una lúdica forma de integrarse en el mundo de la música. Los asistentes deben 

tener guitarra. Places:  els assistents de cursos anteriors que vulguen continuar, han d'inscriure's igualment a través de la 
plataforma Vent el dia d'inscripció. 

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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TALLER DE FOTOGRAFIA Inscriure’s a partir de les 09.00 hores del dia d’inscripció en: www.amigosnaugran.org 

Dies i hores Lloc Places 1r dia inscripció Inici taller 

Dimecres 10 a 11:30 

Tot el curs 

Facultat de Fisioteràpia. Aula M 30  25 Dimecres 6 octubre Dimecres 13 octubre  

Imparteix: Manolo Marzal  

Aquest curs tornem a les classes presencials, la qual cosa ens permetrà estudiar als fotògrafs clàssics i actuals tant europeus, 

americans i japonesos com a espanyols. Seguirem amb les pràctiques en l'exterior (jardí botànic de la Universitat, Cullera, 

Albufera, C Arts i *Cc, Barris de València i visites a exposicions de Fotografia). L'objectiu prioritari del Taller és continuar 

creixent com a persones a través del desenvolupament de la creativitat i de l'aprenentatge de la tècnica fotogràfica, passar-

lo bé i afermar llaços d'amistat i companyonia. El coneixement dels estils i tècniques dels grans mestres serà el procediment 

per a aconseguir aquests objectius.  

Places: els assistents de cursos anteriors que vulguen continuar, han d'inscriure's igualment a través de la plataforma Vent 
el dia d'inscripció. 

 

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

Dies i hores Lloc Places 1r dia inscripció Inici taller 

Dimecres de 18 a 20 h. Tot el curs Facultat de Fisioteràpia  Aula M 18   20 6  octubre 13 octubre 

Imparteix: Lucrecia Hoyos Piqueras En aquest taller s'intentarà aprendre l'escriptura a través de la pràctica. Per mitjà de 
textos curts (especialment microrelats), proposats com a models o fonts d'inspiració, els participants escriuran textos des 
del primer dia, cadascun al seu ritme, sense ser obligatori. Les dues hores setmanals es dedicaran a comentar textos 
utilitzats com a referents o els aportats per cadascun dels assistents. Aquesta pràctica servirà per a explicar els diferents 
continguts teòrics que vagen sorgint d'acord amb les necessitats de cada moment. 
Places: els assistents de cursos anteriors que vulguen continuar, han d'inscriure's igualment a través de la plataforma Vent 
el dia d'inscripció. 

 

ENSEÑAR ENSEÑA (Taller Intergeneracional).  Inscriure’s a partir de les 09.00 hores del dia d’inscripció en: 

www.amigosnaugran.org 
Dies i hores Lloc Places 1r dia inscripció Inici taller 

Dimecres de 10 a 11:30 h. Set sessions: 13, 20 

i 27 octubre 3, 10, 17 i 24 de noviembre 

Facultad de Ciències 

Socials. Aula 2 A 4 

25 6 octubre 13 octubre 

Imparteix: Rafa Rivera, arquitecte.  

Les sessions es plantejaran prenent com a referència dicotomies bàsiques: Introducció. L'individu i el grup. L'aparent i el real. 

El possible i el prohibit. La diferència i la intolerància. El necessari i el superflu. Conclusió 

No seran temes aïllats, i anirem teixint una opinió global, cadascú la seua, sobre el binomi ensenyar-aprendre, sumant punts 
de vista i conclusions de les diferents sessions. 

 

 

BOLILLOS.  Inscriure’s a partir de les 09.00 hores del dia d’inscripció en: www.amigosnaugran.org 
Dies i hores Lloc Places 1r dia inscripció Inici taller 

Dimecres 17 a 19 h. Tot el curs Facultat de Fisioteràpia  Aula M 29  20 6 octubre 13 octubre 

Imparteix: Ascensión Menchón.  
El treball conegut com a encaix de *bolillos és molt antic. A Espanya es tenen notícies d'aquesta tècnica des del segle XVI. El 
primer dia del curs s'indicaran els materials necessaris. 
Places: els assistents  de cursos anteriors que vulguen continuar, han d'inscriure's igualment a través de la plataforma Vent 
el dia d'inscripció. 

ALEMÁN BÁSICO. Inscriure’s a partir de les 09.00 hores del dia d’inscripció en: www.amigosnaugran.org 
Dies i hores Lloc Places 1r dia inscripció Inici taller 

Lunes de 11 a 12. Tot el curs   Facultad de Fisioterapia.   Aula M07B 25 6 octubre 18 de octubre  

Imparteix: Ulrich Bültemann 
El taller ofereix una introducció al vocabulari i a les estructures elementals de l'alemany en situacions comunicatives de la 
vida quotidiana incloent informacions sobre l'Alemanya actual i la seua cultura. 
Places: els assistents de cursos anteriors que vulguen continuar, han d'inscriure's igualment a través de la plataforma Vent el 
dia d'inscripció.  
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TALLER DE CINE  Inscriure’s a partir de les 09.00 hores del dia d’inscripció en: www.amigosnaugran.org 

Dies i hores Lloc Places 1r dia inscripció Inici taller 

Divendres 22/10 de 11 a 13:30  i s'aniran 

indicant els següent dies en el butlletí 

Facultat de Filosofia i CC de 

l’Educació, Saló de Graus 

32 Dimecres 13 octubre 22 octubre 

Imparteix: Adolfo Bellido López  

En aquest taller analitzem l'obra d'un director o d'una pel·lícula. En aquest curs estudiarem l'obra de Jean Renoir des d'una de 
les seues obres mestres, La regla del joc fins a les últimes pel·lícules que va realitzar. Es durà a terme per als inscrits en els 
divendres que s'anunciarà en cada butlletí. Les sessions seran amb presentació i col·loqui. 

 

MARRUEOS Y ESPAÑA: UNA RELACIÓN DIFÍCIL Y MAL DEFINIDA. (Taller Intergeneracional).  

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

Dies i hores Lloc Places 1r dia inscripció Inici taller 

Divendres de 17 a 18 h.  

Sis sessions: Del 22/10 fins a 26/11  

 Facultat de Geografia i Història, 

en la planta baixa. Aula F 0.2 

25 Dimecres 13 

octubre 

22 octubre  

Imparteix: José Luis Sanjuán Pitarch 

"En sis jornades es pretén analitzar els fets, personatges i conflictes que han configurat la relació entre els dos països des del 

segle I al segle XX, això és, des de l'època romana fins a la independència del Marroc després del Protectorat, fent un especial 

esment als fets luctuosos esdevinguts al juliol de 1921, genèricament coneguts com el Desastre de *Annual, quan es 

compleix el centenari d'aquests successos." 

 

BIOLOGÍA Y SOCIEDAD: DEL ÁTOMO AL ECOSISTEMA A LA LUZ DE LA EVOLUCIÓN Inscriure’s a partir de les 

09.00 hores del dia d’inscripció en: www.amigosnaugran.org 

Dies i hores Lloc Places 1r dia inscripció Inici taller 

Divendres. Tres sessions: 29 oct, 26 de nov y 17 

de decembre de 17 a 19 h.  

Facultat de Fisioteràpia   
Aula M 17 

25 Dimecres 13 

octubre 

Divendres 29 

octubre 

Imparteix: Dr. Vicente Roca (catedràtic de Zoologia de la Facultat de Ciències Biològiques de la UV). 
El taller tracta de donar resposta a diversos aspectes de la biologia que són d'innegable interés per a la societat global. 
Però aquestes respostes vindran donades pels propis participants a través de l'exposició i preparació de diversos temes 
d'actualitat biològica sempre sota el fil conductor de l'evolució biològica. 

 

 
 

LA TERTULIA. Inscriure’s a partir de les 09.00 hores del dia d’inscripció en: www.amigosnaugran.org 
Dies i hores Lloc Places 1r dia inscripció Inici taller 

Els dimarts de  18h a 20h. Huit sessions: 19/10, 

09/11, 14/12, 11/01, 08/02, 08/03, 12/04, 10/05  

Facultat de Psicologia. 

Primer pis  Aula LTA 

20 13 octubre 19 octubre 

Imparteix: Pedro Cosa Muñoz 
"LA TERTULIA (mensual).  Continuarem en aquest curs amb les nostres reunions mensuals, per a dialogar i/o debatre sobre 
els temes que acordem i ens interessen, per a comprendre millor el nostre procés de canvi personal, la societat que ens 
envolta o el món canviant que ens toca viure. En cada sessió es presentarà un tema per a debatre entre tots els participants, 
amb intervencions restringides al tema exposat, amb arguments i opinions clares i respectuoses.  
Places: els assistents de cursos anteriors que vulguen continuar, han d'inscriure's igualment a través de la plataforma Vent el 
dia d'inscripció. 

VALENCIÀ: LLENGUA I CULTURA VALENCIANA.   Inscriure’s a partir de les 09.00 hores del dia d’inscripció en: 

www.amigosnaugran.org 
Dies i hores Lloc Places 1r dia inscripció Inici taller 

Dimarts 17 a 18 h. Tot el curs Facultat de Fisioteràpia  Aula M 30  15 13 octubre 2 novembre 

Imparteix: José María Magraner 
En el taller es conversarà sobre el nostre entorn des del punt de vista geogràfic, històric i cultural; al mateix temps que es 
procedirà a iniciar-se en l'escriptura de l'idioma a través de textos literaris.Places: els assistents de cursos anteriors que 
vulguen continuar, han d'inscriure's igualment a través de la plataforma Vent el dia d'inscripció. 
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Taller SMARTPHONE. Per assumptes personals, no hi haurà taller aquest quadrimestre. Es reprendrà en el quadrimestre 

vinent, al febrer. 

 

ACTIVITATS (Sol socis) 

NOTA: Les Places en totes les activitats queden supeditades a les mesures *COVID vigents a cada moment, podent 
reduir-se o ampliar-se al llarg del curs lectiu.  
Recomanació: si es té símptomes de grip: No acudir a l'activitat 

 

GRUP DE MÚSICA.  Inscripció oberta en: www.amigosnaugran.org 
Dies i hores Lloc Places Inscripció Inici activitat 

Dimecres de 17 a 20 h Facultat Ciències de l’Esport Aula M 23 Oberta  Oberta 6 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 de cursos anteriors que vulguen continuar, han d'inscriure's igualment a través de la plataforma Vent el 
dia d'inscripció. 

 

CORAL AMICS NAU GRAN.  Inscripció oberta en: www.amigosnaugran.org 
Dies i hores Lloc Places Inscripció Inici activitat 

Viernes de 17 a 19 Facultat Ciències de l’Esport. Aula Multiusos planta baixa  Oberta  Oberta 8 octubre 

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 de cursos anteriors que vulguen continuar, han d'inscriure's igualment a través de la plataforma Vent el 
dia d'inscripció. 

 

PASEIG CULTURAL PER LA CIUTAT DE VALÈNCIA (SOL SOCIS) 
 

ESCULTURA PÚBLICA I: Inscriure’s a partir de les 09.00 hores del dia d’inscripció en: www.amigosnaugran.org 

Dies i hores Lloc Places 1r dia inscripció 

Jueves 21 octubre 10 h.   Estar 15 minutos antes de la salida en Pza del Carmen. 
Exteriores 

24 13 octubre 

Esther Vayà Vadillo.  L'escultura en l'espai públic. Escultors valencians i personatges representats. Ponts històrics i Alameditas 
de Serrans. 

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. 

 

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

AQUESTA ACTIVITAT, QUE ES VA FER AL SETEMBRE, ES REPETEIX PER INTERÉS DE LES PERSONES ASSOCIADES 
Dies i hores Lloc Places 1r dia inscripció 

5 novembre 

setembre 10 h.   

Estar 15 minuts abans de la eixida en la Plaza Almansa, 
cantonada  Guillén de Castro 
https://goo.gl/maps/mMXbB4tCS8nE3TQt9  
https://goo.gl/maps/ki4yMrBpoChHvXCg6  

24 13 octubre 

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. 
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CINE  
 

Ciclo MUJERES SINGULARES. Projecció de la pel·lícula. Cuestión de género (2018). Biopic sobre la jutgessa del Tribunal 

Suprem dels Estats Units, Ruth Bader Gisburg, nombrada per al  el carrec per el President Clinton en 1993.  
Dia i hora Lloc Entrada 

Divendres 5 de novembre 
a les 17:30 h. 

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

Màxim 50. (Supeditat a les restriccions d'aforament 
que hi haja en aqueix moment). A l'entrada es 
demanarà el nom, cognoms i telèfon. 

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

 

CINECLUB: Seguint amb el cicle d'Elia Kazan es projectarà la que probablement és la seua millor pel·lícula, Amèrica, Amèrica, 

que va obtindre la Petxina d'Or en el festival de Sant Sebastià, així com el Globo d'Or a la millor direcció i l'Oscar a la millor 
direcció artística. 

Dia i hora Lloc Entrada 

Dimarts 26 octubre a les 
17:30  

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

Màxim 50. (Supeditat a les restriccions d'aforament 
que hi haja en aqueix moment). A l'entrada es 
demanarà el nom, cognoms i telèfon. 

Col·labora: Col.legi Major Rector Peset 

 

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 les preguntes realitzades en l'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 

representació. 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 

Diumenge 31 octubre a les 19:30 FLUMEN 6 octubre 17 € HIJO 15 minutos antes en el teatro 

EL HIJO. Flumen acull l'estrena nacional de «El Hijo», l'aclamat tercer títol de la trilogia, integrada també per «La madre» i «El 
padre», que ha donat fama mundial a Florian Zeller. 
 
Més informació en https://www.teatroflumen.es/espectaculo/4/el-hijo.html 

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. 
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Dia i hora TEATRE Inscripció Preu Transferència Entrades 

Dijous 4 novembre  a les 20 h OLYMPIA 6 octubre 22 € ROMANCERO 15 minuts abans en el teatre 

ROMANCERO GITANO Textos Federico García Lorca Direcció Lluís Pasqual Intérpretes Nuria Espert 
 
Més informació en https://www.teatro-olympia.com/romancero-gitano 
Programa de ma en https://www.teatroenvalencia.com/documents/20201110_112552_ProgramaNuriaA5_compressed.pdf 

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. 

 
PALAU DE LES ARTS 

INFORMACIÓN IMPORTANT SOBRE PAGAMENTS D'ÒPERES 
I ALTRES ENTRADES Al PALAU DE LES ARTS 

  
Davant les preguntes realitzades en l'oficina de l'associació i, després dels impagaments que, per error, han comés alguns socis 
respecte a les entrades que tenen lloc en el Palau de Les Arts, indiquem el següent: 
Entre els asociats inscrits per a acudir als espectacles de Les Arts, i segons l'indicat en els butlletins, es procedirà al sorteig de les 
entrades que se'ns concedeixen. 
Es comunicarà el resultat per email als agraciats perquè realitzen el pagament de l'entrada en tres dies hàbils. Si a un soci 
agraciat se li comunica i renúncia a l'entrada, en els sortejos corresponents al curs que es tracte, se'l considerarà com si haguera 
assistit a l'efecte de prioritat de torns.  
Les Places vacants, per renúncia dels asociats, seran cobertes pels qui es troben darrere de l'últim agraciat en la llista del sorteig. 
Una vegada que els asociats agraciats han confirmat la seua assistència, hauran de pagar la corresponent entrada en tres dies 
hàbils, tenint en compte que no poden renunciar ja a aquesta.  
PAGAMENT D'ENTRADES: Les transferències per a les entrades al Palau de les Arts 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. 

 

SARSUELA (Associats i acompanyants) 

Dia i hora Lloc Inscripció Preu Transferència Entrades 

Diumenge 7 
novembre  a les 18 h 

PALAU DE 
LES ART 
Sala Principal 

6 octubre 68 € FRANCISQUITA 15 minuts abans junt a les 
taquilles 

DOÑA FRANCISQUITA.   Comèdia lírica en tres actes Llibret de Federico Romero i Guillermo Fernández-Shaw, inspirat en La 
discreta enamorada de Lope de Vega, en una adaptació de Lluís Pasqual. Amb la participació especial de Gonzalo de Castro, 
Estel Tena, Cor de la Generalitat Valenciana Director Francesc Perales y  Orquestra de la Comunitat Valenciana. 
Més informació en https://www.lesarts.com/es/dona-francisquita/ 

Inscriure's a partir de  les 09.00 hores del dia d'inscripció en: www.amigosnaugran.org 
PAGAMENT D'ENTRADES: Les transferències per a les entrades al Palau de les Arts 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. 
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. 

 

 
PREVISIÓ D'ESPECTACLES EN EL PALAU DE LES ARTS 

23/12/2021 Concert Gustavo Gimeno en el Auditori. Mahler: Sinfonia 3. 
23/01/2022 Ópera "Les Contes D'Hoffmann" en la Sala Principal 

03/04/2022 Ópera "Macbeth"en la Sala Principal 
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VIATGES DE DIVERSOS DIES 
 

DEL 15 Al 20 DE NOVEMBRE: EXTRAORDINARI VIATGE A TOLEDO, POBLACIONS I CASTELLS DE VOLTANTS, PARC 
NACIONAL DE CABAÑEROS I VISITA Al CANÓ DEL COLORADO… ESPAÑOL 

 
PROGRAMA 
Dilluns 15 de novembre. Eixida a les 7.30 hores de la Facultat de Geografia i Història. Dinar (inclòs) i visita en TEMBLEQUE. 
Posteriorment eixirem cap a Toledo, on ens allotjarem (i desdejunarem) tots els dies en el cèntric hotel ALFONS VI****. Visita al 
centre històric de la ciutat. Aqueix dia el sopar estarà inclòs. 
Dimarts 16 de novembre. Continuarem al matí amb la visita a Toledo. Dinar (inclòs) Vesprada i sopar lliure. 
Dimecres 17 de novembre. Recorrerem Guadamur, on es troba un dels millors castells d'Espanya, Després anirem a Sant Martí 
de Montalbán i al monestir visigótic de Melque. Dinar (inclòs) en Orgaz i visita guiada a la població. Retorn a Toledo. Sopar lliure 
Dijous 18 de novembre. Visita al Parc Nacional de Cabañeros: centre d'interpretació i visita guiada al parc. Recorregut en Land 
Rover. Dinar (inclòs) Sopar lliure a Toledo 
Divendres, 19 de novembre. Visitarem l'anomenat Canó del Colorado… Español situat en les Barrancas de Burujón. Després 
visitarem amb guia local la població d'Escalona. Dinar (inclòs) En la volta a Toledo pararem en Maqueda, o Castillo Barciense. 
Sopar lliure 
Dissabte 20 de novembre. Eixida cap a Consuegra on tindrem una visita guiada i el Dinar (inclòs) Posteriorment tornada a 
València 

 
Número de Places: 30. Molt poques en habitació individual.  

 
Preu del viatge associat en habitació doble 590 euros. En habitació individual: 750 euros 

 
Preu del viatge no associat (exclusivament en habitació doble): 620 euros. 
El viatge inclou: Bus, Hotel (allotjament i desdejuni), 6 dinars i un sopar. Guia acompanyant durant tot el viatge. Guies locals a 
Toledo, Orgaz, Escalona i Consuegra. Entrada inclosa en les visites de Orgaz Consuegra, Castillo de Guadamur i a Toledo 
(Catedral, Museu d'El Greco, Església de Sant Tom, Monestir de Sant Joan dels Reis, Monestir de Santa Cruz, Sinagoga de Santa 
María la Blanca…; Parc Nacional de Cabañeros; segur assistència en viatge inclòs COVID 19. 

 
INSCRIPCIÓ. A través de la plataforma Vent. En el cas de viatjar amb un no soci, 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 
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: 6 d'octubre. 
EL PAGAMENT, es realitzarà per transferència en el termini dels TRES dies laborables a partir de la confirmació de la plaça al 
compte de BANKIA TITULAR PROGEST CONSULTORIA I SERVEIS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885 
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SENDERISMO INICIAL (Asociados y no asociados) 
 

EL SENDERISME INICIAL NO SÓN SIMPLES PASSEJOS PEL CAMP. Podrà haver-hi pujades i baixades i camins per senderes. Cal portar roba, 
calçat adequat i aigua. Se suggereix portar bastons de trekking. Es dinarà en un restaurant. Es recorda que les transferències cal fer-la en el 
termini dels TRES dies laborables a partir de la confirmació de la plaça al compte de  
BANKIA . TITULAR: PROGEST CONSULTORA I SERVEIS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885 indicant el concepte de la transferència. 

 

 LA HUNDE (AYORA)  Inscripció a  partir de las 09:00 hores del dia d’inscripció en: www.amigosnaugran.org  

Dia i hora Eixida Inscripció Places Preu Concepte transferència 

Dissabte 23 
octubre 8 h. 

Estar a les 7:45 en la Facultat de 
Geografia i Història, Avda Blasco 
Ibáñez 

13 octubre 30 Socis 40 € 
No socis 45 € 

HUNDE 

Recorregut: 8 km. D'anada i volta al paratge de l'AFONA (960 m.) en el límit de la província, confrontant amb la província 
d'Albacete per Ayora i als peus de la muntanya *Palomeras (1260 m.). Desnivell 200 m. aprox. Dificultat: Baixa-mitjana. El preu 
inclou: bus, assegurances, guia i dinar (la beguda del dinar no està inclosa en el preu). El dinar serà en el restaurant El Molino, 
a Jarafuel, on gaudirem d'un típic gaspatxo manxec. 

 
 
 
 

CAVES d’ AGRES Inscripció a  partir de las 09:00 hores del dia d’inscripció en: www.amigosnaugran.org 

Dia i hora Eixida Inscripció Places Preu Concepte transferència 

Dissabte 13 
novembre 8 h. 

Estar a les 7:45 en la Facultat de 
Geografia i Història, Avda Blasco 
Ibáñez 

13 octubre 30 Socis 35 € 
No socis 40 € 

AGRES 

Recorregut: 8 km d'anada i volta des del convent d'Agres a la “Cava Arquejada” i del “Voltor”. Desnivell 450 m. aprox. Dificultat: 

mitjana-alta. El preu inclou: bus, assegurances, guia i dinar (la beguda del dinar no està inclosa en el preu). 

 

 

LOTERÍA NACIONAL DE NAVIDAD 
 

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 

 
 
 
 


