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Butlletí de l’ASSOCIACIÓ AMICS DE LA NAU GRAN. Desembre 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. 
 

TANCAMENT DE L'OFICINA PER FESTES NADALENQUES 
 L'oficina de l'Associació tanca el 7 de desembre per pont i tancarà el 23 de desembre de 2021 per a obrir el dilluns 
10 de gener de 2022.  

US DESITGEM BONES FESTES I UN NOU ANY ON PUGUEM GAUDIR D'UNA NORMALITAT TOTAL 

 

OBSEQUI DE NADAL 
Totes les persones associades podran retirar l'obsequi de Nadal que consisteix en un bloc de notes amb 

bolígraf incorporat. Es pot recollir a partir del dilluns 13 de desembre en l'oficina de l'Associació.. 
 

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  

 
PASSOS A SEGUIR PER A INSCRIURES 
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. 
 
INSCRIPCIÓ AMB UN ALTRE SOCI A VIATGES AMB ALLOTJAMENT 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 altre 
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. 
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.    
INSCRIPCIÓ A UN NO SOCI EN ACTIVITATS PER A SOCIS I ACOMPANYANTS: el soci que vulga inscriure a un no soci 
perquè li acompanye en una activitat que s'especifica que és per a “socis i acompanyants”, haurà d'inscriure's el soci 
en la plataforma Vent i després enviar un email a inscripciones@amigosnaugran.org indicant el seu nom i el nom i 
cognoms de la persona no sòcia a la qual vulga inscriure. 
 

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 

Número 76 
Desembre  2021 
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¡ATENCIÓ!  

ES NECESSITEN PERSONA PER A IMPARTIR :INGLÉS PER A VIATGERS o INGLÉS INICIAL 

 
TALLERS (només 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 
 

TALLERS AMB PLACES VACANTS Inscripció oberta en: www.amigosnaugran.org 
Informació completa en el butlletí  d'octubre o noviembre 2021 

ALEMANY BÀSIC Dilluns d'11 a 12. Tot el curs. Facultat de Fisioteràpia. Aula M07B 
VALENCIÀ: LLENGUA I CULTURA VALENCIANA. Dimarts 17 a 18 h. tot el curs Facultat de Fisioteràpia Aula M 30 
BOLILLOS. Dimecres 17 a 19 h. Tot el curs Facultat de Fisioteràpia Aula M 29 
ESCRIPTURA CREATIVA Dimecres de 10.30 a 12.30 h. Tot el curs. Modalitat en línia  
LECTURA POÈTICA Primer dijous del mes de 17 a 19 h. Facultat de Filologia Aula 108 
DECLAMACIÓ POÈTICA Dimarts Facultat Filologia *espai cultural 1r pis de 9.30 a 11 
ESCRIPTURA DE RELATS Campus Tarongers. Aulari nord aula N 205 de 10 a 12 
LITERATURA I CIVILITZACIÓ FRANCESA Dilluns de 10 a 12 h. Aulari Nord del Campus de Tarongers. Aula N 404 

 
TALLER DE CINE (NOMÉS INSCRITS): Els divendres 3, 10 i 17 de desembre es continuarà estudiant l'obra d'un dels més grans 
directors de cinema, Jean Renoir. Les sessions, com les anteriors, en la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació, Saló de 
Graus en horari d'11 a 13.30.  

 

NOUS TALLERS QUE S'INICIEN  

 

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

Dies Hora Lloc Places 1er dia inscripció 

Diimarts, 11 ener al 15 març  De 17 h a 19 h Facultat de Fisioteràpia 
Aula pendent 

25 Dimecres 1 desembre 

Imparteix: V. Javier Llop  

CONTINGUT: Nihilisme II és la continuació del curs de Nihilisme I que es va donar a l'octubre-desembre de 2019. Continuarem 

amb *Dostoiveski, Tolstoi, *Chéjov, seguint com plantegen i tracten de superar el nihilisme. 

 
 
 

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

Dies Hora Lloc Places 1er dia inscripció 

Dilluns 10 gener al 14 març 17 a 19 horas Facultad de Fisioterapia Aula pendent 25 Dimecres 1 desembre 

Imparteix: Manuel López Aragón. CONTINGUT: El vi serà el protagonista del taller. Tot el que vols saber sobre el vi en el seu 
trajecte de la vinya a la taula, seguint la seua història i la seua evolució. " 

 

ACTIVITATS (Només 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 

 

ACTIVITATS AMB PLACES VACANTS Inscripció oberta en: www.amigosnaugran.org 
Informació completa en el butlletí del mes de setembre i octubre 2021 

GRUP DE MÚSICA Dirigeix Juan Vicente Ruiz. Dimecres de 17 a 20 h Facultat Ciències de l'Esport Aula M 26 A  
CORAL AMICS NAU GRAN Dirigeix Agustín Alamán Picazo  Dilluns de 17 a 19 en l'Institut de la Creativitat C/ Serpis núm. 29 

Divendres de 17 a 19 en Facultat CC de l'Esport. Aula Multiusos planta baixa. 
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SOLIDARITAT KEDADES 

El Grup de Solidaritat ha représ la seua activitat i volem comunicar 

als socis i sòcies el següent: 

Si existeix alguna persona associada amb una necessitat o situació 

de soledat, ho pot comunicar a l'oficina i el grup solidaritat valorarà 

les possibilitats de respondre o orientar sobre aquesta necessitat. 

El grup de les "*Kedades" reinicia les reunions cada 

segon dissabte de mes. La pròxima reunió tindrà lloc 

el dissabte 11 de desembre a les 6 de la vesprada en 

la cafeteria del *Rialto en la Plaça de l'Ajuntament. 

 

CONFERÈNCIA 

Títol: EL DESASTRE DE ANNUAL (Juliol de 1921). Origen i conseqüències 

 

"A cent anys d'aquest luctuós esdeveniment ens proposem analitzar l'origen i les conseqüències del major desastre militar de la 

història militar espanyola amb prop de 18000 morts en el fatídic estiu de 1921. Com un exèrcit, suposadament superior i amb 

més mitjans, va ser massacrat per unes tribus rebels del nord del Marroc. Els seus efectes es van fer patents en la marxa 

d'Espanya des dels anys 20 fins a la guerra civil." 

Impartida per José Luis Sanjuán Pitarch  

Dia i hora: dimarts 21 de desembre a les 17 h 

Lloc: en la Facultat de Geografia i Història a l'aula F 0.2 de la planta baixa 

Data d'inscripció: 1 de desembre 

És una conferència Intergeneracional, a la qual poden assistir alumnes de la Facultat de Geografia i Història. 

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

 

VISITES 

 

 

 

 

 

 

 

MUSEU DE L'ARRÒS. 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 

Dijous 16 de desembre a les 17:30  Estar 15 minutos abans en Carrer del Rosari, 3 25 1 desembre 

Amb guía del propi museu. Visitarem el museu per a conéixer el tractament que se li donava antigament a l'arròs, quan una 
vegada segat en el camp, es traslladava fins al molí per a fer-lo apte per al consum humà. La visita constarà d'una projecció 
audiovisual i una visita guiada per a conéixer les màquines que s'utilitzaven. 
 

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. 

SANT VICENT FERRER: PREDICADOR D'HÀBIT I D'OFICI AL MUSEU DE BELLES ARTS (EN VALENCIÂ) 
Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 

Dia i hora Lloc Places 1er dia inscripció 

Dimarts 14 decembre 11:30 h Estar 15 minuts abans en el Museu Belles Arts 20 1 diciembre 

Guía Emili Gascó. En Valencià.  

SANT VICENT FERRER: PREDICADOR D'HÀBIT I D'OFICI AL MUSEU DE BELLES ARTS 
L'any 2019 vam celebrar el 600 aniversari de la mort del pare Vicent, un sant carregat de miracles excessius, llegendes 

impossibles i una imatge tan fascinant com sovint deformada. L'Europa occidental mai ha conegut un predicador amb un èxit 

tan espectacular. Malgrat el seu nom i la seu multitudinària iconografia, segueix sent un desconegut per als seus 

compatriotes. Al Museu ens rebrà el pare Vicent amb el seu dit amenaçador de benvinguda. 

 

NOTA: Aquesta activitat queda supeditada a les restriccions d'aforament i mobilitat que estiguen actives en 
aqueix moment, arribant a poder modificar-se, suspendre's o cancel•lar-se per aquest motiu. 
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PASSEIG CULTURAL PER LA CIUTAT DE VALÈNCIA 
 

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 

Dimarts 21 desembre a les 

10 h 

Estar 15 minuts abans de l’eixida en l’Estació del Nord 30 1 desembre 

Ruta modernista. Recorrido por el Ensanche Noble Guía: Esther Vayà Vadillo 
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. 

 

 

BALANSIYA  UN RECORREGUT PER LA CIUTAT ISLÀMICA (EN VALENCIÀ)  
Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción 

Miércoles 15 diciembre a las 

10:30  h 

15 minutos antes en las Puertas de las Torres de Serranos 20 1 diciembre 

Balansiya, un recorregut per la ciutat islámica. Guía: Emili Gascó Els vestigis ens remeten als temps de la dominació musulmana 

de l’actual ciutat de València. Les restes més significatives que podem contemplar, són les de la Muralla musulmana. El geògraf 

i cronista Al-Udri, ens va fer una descripció molt precisa. Construïdes durant el regnat d’Abd al-Aziz, encara podem admirar 

restes del llenç i algunes torres. 

NOTA: Esta actividad queda supeditada a las restricciones de aforo y movilidad que estén activas en ese momento, llegando a 
poder modificarse, suspenderse o cancelarse por este motivo. 

 
CINE  

 

Cicle DONES SINGULARS. . Projecció de la directora d'orquestra (2018) de María *Peters. El film conta la història d'una jove 

que vol ser directora d'orquestra, però ningú la té en compte a l'ésser una dona. Es basa en la vida de la directora d'orquestra 
holandesa, Antonia *Brico. Fundadora de la Simfònica femenina de Nova York en els anys trenta del segle XX, així com va 
dirigir la Filharmònica de Berlín. Presentació i debat: Ana Sánchez. 

Dia i hora Lloc Entrada 

Divendres 3 de decembre 
a les 17:30 h. 

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

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

 
 

CINECLUB: Continuant el cicle d'ELIA KAZAN es projectarà El compromís (1969) amb guió i direcció d'Elia Kazan, basada en la 

novel·la del mateix títol escrita també per Kazan. En els principals papers destaquen Kirk Douglas, Faye Dunaway, Deborah 
Kerr i Richard Boone. 

Dia i hora Lloc Entrada 

Dimarts 30 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. 

Col·labora: Col.legi Major Rector Peset 

 
 

CINECLUB: dins del cicle d'Elia Kazan, projecció de Els visitants (1972) amb guió del fill de Kazan, *Chis Kazan, i interpretació 

de Patrick *McVey, *Patricie Joyce, James *Wood. 

Dia i hora Lloc Entrada 

Dimarts 14 desembre 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. 

Col·labora: Col.legi Major Rector Peset 

En el butlletí de gener eixirà la convocatòria del cicle de Piscopatología i cinema, que dirigirà Antonio 
Rey i es durà a terme en cinc divendres (últim de gener i els quatre de febrer) en el Col·legi Major Rector 
Peset 
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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. 

 

NOTA: Totes les activitats de teatre queden 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 19 desembre a 
les 18:30 h 

TALIA 8 desembre 20 € TORQUEMADA 15 minuts abans en el teatre 

TORQUEMADA. Amb Pedro Casablanc com a protagonista. “Basat en la tetralogia de les novel·les de Torquemada de Benito 
Pérez Galdós. "En el teatre i en la novel·la, Benito Pérez Galdós sempre buscava la veritat, l'autenticitat. Va ser un renovador 
de l'obsoleta i decadent escena espanyola de finals del segle XIX i principis del XX. I estava en contacte amb tots els corrents 
europeus…” 
Més informació en https://www.teatretalia.es/torquemada 

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

 
Dia i hora TEATRE Inscripció Preu Transferència Entrades 

Diumene 16 gener a les 
19:00 h 

RIALTO 1 decembre 8 € ADEU 15 minuts abans en el teatre 

ADEU “Cal saber dir adeu per a poder dir hola.” Aquest és un dels punts de partida d'aquest espectacle. 
En un moment on la humanitat sencera està sumida en una pandèmia, aquests dos termes es converteixen més que mai en 
part de les nostres vides. L'hola i l'adeu de la rutina que solíem dedicar-li al veí, a la portera o a la conductora d'autobús, van 
desaparéixer per un temps i van prendre un altre valor. 
Hi ha moltes classes de comiats… Lucas i la resta dels artistes participants en aquesta producció investigaran aquest concepte 
des de la música, l'humor i el circ. Idioma: castellà i valencià 
Més informació en : https://ivc.gva.es/es/escena/programacion-escena/teatro-rialto-de-valencia-escena/adeu-ria-c 
Inscriure's a partir de  les 09.00 hores del dia d'inscripció en: www.amigosnaugran.org 

 
Dia i hora TEATRE Inscripció Preu Transferència Entrades 

Dilluns 17 gener a les 20 h.  OLYMPIA 1 desembre 24 € BRUJO 15 minuts abans en el teatre 

EL BRUJO “LAZARILLO DE TORMES” Versió Fernando Fernán Gómez Dirección Rafael Álvarez Intérpretes Rafael Álvarez, El 
Bruixot. La història es repeteix una vegada i una altra. Com quasi sempre, aquesta situació és la conseqüència d'un món de 
desequilibris en el qual els béns estan descompensats. I naix de la falta de consciència davant el valor de la vida. L'obra 
afronta un problema universal: hui també l'apetència actual es mou entorn de l'ambició i el poder.  
Més informació en : https://www.teatro-olympia.com/lazarillo-de-tormes  
Inscriure's a partir de  les 09.00 hores del dia d'inscripció en: www.amigosnaugran.org 
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PALAU DE LES ARTS 

PREVISIÓ D'ESPECTACLES EN EL PALAU DE LES ARTS 
23/01/2022 Ópera "Les Contes D'Hoffmann" en la Sala Principal 

03/04/2022 Ópera "Macbeth"en la Sala Principal 

 
VIATGES DE DIVERSOS DIES 

 

VIATGE CAP D'ANY A SEVILLA (29 de desembre de 2021 a 3 de gener de 2022) 
Queden solament DOS habitacions dobles i UNA individual  
Allotjament i desdejuni tots els dies a l'hotel MACARENA**** 
El viatge serà amb tren directe València-Sevilla i Sevilla-València. 
 
S'inclou en aquest viatge el següent: bitllets de tren, trasllats a l'arribada de l'estació a l'hotel i a la volta de l'hotel a 
l'estació. Trasllats des de l'hotel als diferents llocs per a iniciar les visites, així com per a visitar *ITALICA. Guia durant 
el viatge. Guia local per a algunes de les visites previstes. Visites i entrades a la Catedral, Reals Alcàssers, Real 
Monestir de Sant Clement, Església de Sant Lluís dels Francesos, Hospital dels Venerables, Palacio de la Marquesa de 
*Lebrija, Palacio de les Propietàries, Església de Sant Isidoro, Itàlica…4 menjars o sopars inclosos d'acord amb el 
programa. Sopar especial de cap d'any. Assegurances de viatge, inclòs COVID.Totes les entrades estan previstes amb 
guia local o audioguies 
 
Preu per persona (associat en habitació doble) 845 euros. 
INSCRIPCIÓ en: www.amigosnaugran.org 

EL PAGAMENT, es realitzarà per transferència en el termini dels TRES dies laborables a partir de la confirmació de la plaça al 

 nou compte BANKIA  TITULAR PROGEST CONSULTORIA Y SERVICIOS SL: 
ES73 2100 1795 1113 0043 5892 

ATENCIÓ: NOU COMPTE PER FUSIÓ DE BANCS 
 

VIATGES PRÒXIMS 
GENER Quan es tinga clar que se celebra l'any vinent la festa de la carxofa (últim cap de setmana de gener) de Benicarló, 

procedirem a comunicar-ho amb allotjament i desdejuni en el Parador i una altra sèrie d'activitats 
 FEBRER. A meitat de febrer ens acostarem a un dels llocs més curiosos i importants d'Espanya, les Geodas de PULPI, que es 

troben a la província d'Almeria. Les segones més importants del món. Les primeres es troben a Mèxic, però no es poden visitar, 
mentre que les de Pulpi si es poden visitar. En aqueix viatge també visitarem el Parc Nacional del Cap de Gata. 

 
SENDERISME INICIAL (Associats i no associats) 

 
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 nou compte 
BANKIA  TITULAR PROGEST CONSULTORIA Y SERVICIOS SL: 

ES73 2100 1795 1113 0043 5892  

ATENCIÓ: NOU COMPTE PER FUSIÓ DE BANCS 

 
SANTUARIO LA SALUD. TRAIGUERA 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 18 
desembre a les 
7:45 h. 

Estar 15 minuts abans en la Facultat 
de Geografia i Història, Avda Blasco 
Ibáñez 

1 
desembre 

30 Socis 44 € 
No socis 49 € 

SALUD 

Recorregut: Recorregut de 6 kilometros anada i volta, amb dificultat baixa. Visitarem el Santuari i l'Àrea d'Oliveres Mil·lenàries.  

Inclou: Guia, bus, assegurança i menjar. 
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SENDERISME AVANÇAT (Associats i no associats) 
 
Recomanable almenys un bastó de senderisme i en la motxilla: líquid suficient, esmorzar i menjar. Retorn després del menjar. Es 

recorda que les transferències cal fer-la en el termini dels TRES dies laborables a partir de la confirmació de la plaça al nou 
compte indicant el concepte de la transferència. 

BANKIA  TITULAR PROGEST CONSULTORIA Y SERVICIOS SL: 
ES73 2100 1795 1113 0043 5892  

ATENCIÓ: NOU COMPTE PER FUSIÓ DE BANCS 
 

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

Dia i hora Eixida Inscripció Places Preu Concepte transferència 

Dissabte 11 
desembre 8:30  
h. 

Estar a les 8.15 en la Facultat de 
Geografia i Història, Avda Blasco 
Ibáñez 

1 de 
desembre 

25 Socis 25 € 
No socis 30€ 

MONTANEJOS 

Ruta: Montanejos - Fuente el Canturro-Senda la Rosada-río Montán-Montanejos.  Total uns 12 km. (possibilitat 
d'ampliació).IBP=44 (pot interpretar-se com a fàcil amb una preparació mitjana).Desnivell pujada 325 m. Desnivell 
baixada 280 m.). 
Nota: s'entregarà document explicatiu del IBP. 

Guies: PACO BAYARRI I PACO ALVAREZ. 
 

 

 

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 

 

 
 

 
CONCERT DE LA CORAL DE L'ASSOCIACIÓ 

 
El dilluns 20 de desembre hi haurà un Concert de la Coral de l'Associació a les 19:30h en la Capella de la 
Sapiència del Centre Cultural La Nau. Carrer La Nau.  
 
Col·labora el Vicerectorat de Cultura i Esports de la Universitat de València 

 


