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

 

¡ATENCIÓ! ES NECESSITEN… ¡ATENCIÓ! ES NECESSITA… 

 

PERSONA PER A IMPARTIR : 

INGLÉS PER A VIATGERS o 

INGLÉS INICIAL 

 

UNA PERSONA PER A ORANITZAR 

I SER GUIA DE SENDERISME AVANÇAT 

 

TALLER DE CINE 

AVÍS PER ALS INSCRITS: Els divendres: 29 d'octubre, 12 de novembre i 3, 10 i 17 de desembre. D'11.00 a 13.30 
hores en la Facultat de Filosofia i CC de l'Educació, Saló de Graus 
 

 

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 75 
Noviembre  2021 
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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 
 

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

 

ALEMANY BÀSIC Dilluns d'11 a 12. Tot el curs. Facultat de Fisioteràpia. Aula M07B 
LA TERTÚLIA 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 trepitge Aula LTA 
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 
Nota: els assistents del curs passat que vulguen continuar, han d'inscriure's igualment a través de la plataforma Vent  
 

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

AVÍS: CANVIE MODALITAT I HORARI ESCRIPTURA CREATIVA 
Aquest taller s'impartirà de manera online a través de la plataforma Jitsi meet, 

 
Dies i hores Lloc Places 1r dia inscripció 

Miércoles de 10:30 a 12:30 h. Todo el curso Modalidad online Se abren nuevas plazas 3 de noviembre 

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. 

 

NOUS TALLERS QUE S'INICIEN AL NOVEMBRE 

 

 
LITERATURA I CIVILITZACIÓ FRANCESA  
 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 

Dilluns 10 a 12 h. Aulari Nord del Campus de Tarongers.  Aula N 404 12 3 novembre 8 novembre 

Imparteix: Mª Elena Carpintero Marco. De manera lúdica es possibilitarà la comunicació de la llengua francesa. S'utilitzen, 
per a això, diversos mitjans: cançons, lectures, debats... 
Places: els assistents de cursos anteriors que vulguen continuar, han d'inscriure's igualment a través de la plataforma Vent 
el dia d'inscripció 

 

PAPIROFLEXIA SENZILLA PER A TU I PER ALS QUALS MÉS VOLS. 
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 dijous 4, 11, 18 i 25 de 
novembre de 11 a 13 h. 

Facultat d’Enfermería: SALA DE 
JUNTES 

15 3 novembre 4 novembre 

Imparteix: Jesús Soldevila Sáenz de Juano. La papiroflexia, suggeridor art antic nascut al Japó, consisteix a realitzar figures 
amb paper amb l'única ajuda de les mans 
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 LES MILLORS NOVEL·LES I ELS MILLORS AUTORS EN LLENGUA ESPANYOLA DEL SEGLE XXI.  

 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 

Segon dilluns de mes de 17 a 19 h. 

Tot el curs 

Facultat de Filologia. Aula 108 20 3 novembre 8 novembre 

Imparteix: María García-*Lliberós (escriptora). En el curs es va a efectuarà un repàs a la novel·la escrita en castellà a partir de 

l'any 2000, mitjançant una selecció d'autors i les seues obres que s'han anat publicant cada any. 

Places: taller intergeneracional al qual poden assistir alumnes de Filologia  

 

 

 

Lectura guiada del QUIXOT. “ la realització està supeditada a una inscripció mínima de 20 persones” 
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 

Tercer dijous del mes de 17 a 19 h Facultat de Filologia Aula 108 20 3 novembre 18 novembre 

Imparteix: Gloria Benito. Anàlisi de l'obra de Cervantes 

Places: taller intergeneracional al qual poden assistir alumnes de Filologia. Els assistents de cursos anteriors que vulguen 
continuar, han d'inscriure's igualment a través de la plataforma Vent el dia d'inscripció. 

 

 

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 

 

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. 
 

 
 
 

LECTURA POÈTICA. 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 

Primer dijous del mes de 17 a 19 h   Facultad de Filologia   Aula 108 20 3 novembre 4 novembre  

Imparteix: Gloria Benito i Manuel Pérez Sáenz. Aprenem a interpretar la poesia reflexionant sobre la seua temàtica i els seus 
recursos formals, en una tertúlia dinàmica i activa en la qual compartim coneixements i emoció. La nostra proposta recorre el 
tema amorós al llarg de la literatura espanyola.  
Places: els assistents de cursos anteriors que vulguen continuar, han d'inscriure's igualment a través de la plataforma Vent el 
dia d'inscripció. 

CLUB DE LECTURA. 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 

Segon dijous del mes de 17 a 19 h. Facultat de Filologia Aula 108 25 3 novembre 11 novembre 

Imparteix: Gloria Benito i Antonio Rey. És una tertúlia amistosa on intercanviem opinions sobre novel·les (clàssiques i 
actuals) biografies, llibres de viatges i altres. Pretenem ampliar els nostres horitzons com a lectors, millorant la interpretació 
de les idees i intencions dels autors aprofundint en els elements narratius que s'oculten després de la història. 
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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CAMINANT ENS TROBEM MILLOR. S'obrin noves places)  

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

Dies i hores Lloc Places Inscripció 

Dimarts i dijous de 9:30 a 

11:00 h 

Veure apartat rutes proposades.  
Els inscrits rebran un email indicant la ruta 

6  3 novembre 

Imparteix Concha Gisbert Jordá i Mª Teresa Yeves Bou. El taller 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  
Ruta 1. Av. Tarongers a Malva-rosa. Lloc de Trobada. Local de l'Associació. 
Ruta 2. Llit del va riure. Lloc de Trobada Palau de la Música. 
Ruta 3. Ronda Nord. Lloc de Trobada en Edifici de D.G. de Salut Pública Les rutes es faran consecutivament 2 setmanes, 
quatre dies, per a possibilitar el coneixement i fer més distreta l'activitat.  
Places: els assistents del curs passat que vulguen continuar, han d'inscriure's igualment a través de la plataforma Vent el dia 
d'inscripció 
 

 

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 13 de Novembre a les 6 de la vesprada en 

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

 

CONFERÈNCIA 

Títol: "EL RECOL·LECTOR DE PEDRES. UNA PSICOHISTORIA DE MEMÒRIES FRAGMENTADES" 

"Pel que respecta a mi, hui tinc pedres per a donar i comptar. D'ací cap allà, recorrent la vida, sempre va haver-hi una pedra, roca, 
muntanya o cudol que va cridar la meua atenció, la qual cosa em suggereix pensaments difícils d'evitar. Les pedres que hem 
emmagatzemat en les butxaques, en la faltriquera o en la motxilla del viatger, a vegades ens han fet plorar sentint el pes del dolor, 
unes altres ens van alegrar i el continuen fent cada vegada que les acariciem. Amb algunes descobrim el que no sabíem, amb unes 
altres vam fer amics, algunes ens van ajudar a trobar respostes i altres van servir per a tornar a fer-nos preguntes. Així són les 
pedres que et trobes en el camí" 
 Impartida per  Ismael Quintanilla Pardo, Prof. Facultat de Psicologia, Prof. Honorari de la Universitat de València.  

Dia: dijous 11 de novembre a les 18.00 hores. Lloc: Facultat de Psicologia, Saló de Graus.. Places: 40 

Data d'inscripció: a partir del dimecres 3 de novembre 

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

Esdeveniment organitzat pel grup de Solidaritat 

Coordinat per Asunción Martorell 

 

 
 

TALLER/CONFERÈNCIA 
CREMADES: LA FORMA EN QUÉ ES TRACTE UNA CREMADA EN EL MOMENT EN EL QUAL OCORRE, POT SER 

DETERMINANT EN EL SEU PRONÒSTIC 
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 Inici taller 

Dijous 11 de novembre de 11 a 12 h Facultat de Medicina 
Seminari F 

70 3 novembre 11 novembre 

Imparteix:  Victoria Sánchez Gozalbo. 
Taller/Conferencia Intergeneracional,  al qual poden assistir alumnes de Medicina 
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CONFERÈNCIA 
 

Títol: EPIDEMIOLOGIA I PANDÈMIES: UN FENOMEN NATURAL 
 

Els processos epidèmics constitueixen fenòmens de caràcter natural que regulen les poblacions i el seu creixement. Les societats 

humanes modifiquen aquests processos des de l'inici de la civilització i condicionen la seua aparició, velocitat de transmissió i 

impacte poblacional. Múltiples elements de caràcter social i econòmic determinen la dinàmica de les epidèmies, no obstant això, 

les creences, la irracionalitat i la por condicionen la resposta social. Una revisió crítica de les experiències sanitàries, 

esdevingudes en la nostra Comunitat, pot mostrar-nos que els factors que han condicionat la Pandèmia ja apareixien en les 

situacions epidèmiques prèvies. 

 
Impartida per Toni Salazar Sifre, especialista Med. Prev. i Salut Pública, Cap de Secció d'Epidemiologia dels Departaments de 
Salut de València i àrea Metropolitana, director de camp del Programa de la UE per al Control de la Tuberculosi Multiresistent a 
Àsia Central. 2002-2005. Consultor de l'OMS a Guinea-Conakry per a l'Epidèmia per virus Ébola 2015 Professor d'Epidemiologia i 
Salut Pública en la Univ. Cardenal Herrera -CEU 
Día y hora: 22 de novembre a les 18h Lloc: en la Facultat de Medicina (aula pendent de confirmar) 
Data d’inscripció: 10 de noviembre 
 

És una conferència Intergeneracional, a la qual poden assistir alumnes de medicina. 
La conferència tindrà una duració d'uns 45 *min i hi haurà un debat. 

 

 
PASSEIG CULTURAL PER LA CIUTAT DE VALÈNCIA 

 

ESCULTURA PÚBLICA II: 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 

Dijous 25 novembre 10 h.   Estar 15 minutos abans de l’eixida en Pça Tetuan . ( al 
costat de l'escultura de Sant Vicent Ferrer) Exteriors. 

30 10 novembre 

Esther Vayà Vadillo.  L'escultura en l'espai públic. . Jardins històrics: Glorieta i Parterre. 
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. 

 

 

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) 

L'assistència és lliure. El màxim d'assistents, mentre no se'ns comunique una altra cosa, serà de 50, a causa de les restriccions 
d'aforament pel COVID-19. A l'entrada es demanarà el nom, cognoms i número de telèfon. 

Col·labora: Col.legi Major Rector Peset 

 

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  

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 
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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. 

 
 

Dia i hora TEATRE Inscripció Preu Transferència Entrades 

Dijous 11 novembre a les 20 h TALIA 3 novembre 17 € MOLLY 15 minuts abans en el teatre 

MOLLY BLOOM. Una valenta dramatúrgia i direcció de Marta Torres i Magüi Mira.En 1980 Magüi Mira va encarnar a Molly 
Bloom, mític personatge de la novel·la de James Joyce, un dels grans textos literaris del segle XX, i va enamorar al públic i a la 
crítica. 
Més informació en https://www.teatretalia.es/magui-mira-molly-bloom 

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

ATENCIÓ: EL PAGAMENT HA DE REALITZAR-SE EL MATEIX DIA DE LA INSCRIPCIÓ CONFIRMADA 
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 21 novembre 19 h  RIALTO 3 novembre 8 € SAURINES 15 minuts abans en el teatro 

LES SAURINES En Valencià. Text i direcció de Mafalda Bellido Les Saurines és la història d'un poble que s'ha quedat sense 
aigua. Les Saurines és la història d'un camp d'ametlers. La història del llegat de les dones d'una família i un pèndol que 
travessa el temps. D'allò que està ocult sota la terra, dels secrets i les coses que amaguem i que inevitablement, afloren un dia 
qualsevol, vulguem o no, com l'aigua d'un brollador. 

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 28 novembre 18 h  PRINCIPAL 10 novembre 8 € JULIA 15 minuts abans en el teatro 

JULIA En Valencià. Autora i directora Gemma Miralles. La novel·la d'Isabel-Clara Simó ha sigut imprescindible en la nostra 
literatura, emocionant i commocionant-nos. La revolució del Petroli d'Alcoi en el 1873, el món industrial, amb una classe 
obrera oprimida i predominant ha marcat la idiosincràsia d'aquest poble forjat sota els batecs de les seues fàbriques. 
Viatgem amb Júlia, una jove treballadora, els debats ètics apareixen, es converteix en una senyora, però havent de pagar un 
preu molt alt. Júlia és una dona de fusta, que ha hagut de sobreviure usant la seua intel·ligència i tenacitat. 

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 

Divendres 3 desembre 20 h  PRINCIPAL 10 novembre 17 € ANDANZAS 15 minuts abans en el teatre 

“AVENTURES I ENTREMESOS DE JUAN *RANA”  
La Inquisició es reuneix per a un judici secret que pot canviar el curs de la història. L'acusat: Juan *Rana, el comediant més 
cèlebre del Segle d'Or. El delicte: fer riure al públic 
Més informació en https://ivc.gva.es/es/ivc/programacion-ivc/teatro-principal-de-valencia/andanzas-y-entremeses-de-
juan-rana 

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 a les persones associats i 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. 

 
CONCERT (Associats i acompanyants) 

Dia i hora Lloc Inscripció Preu Transferència Entrades 

Dijous 23 desembre 
a les 20 h 

PALAU DE LES 
ARTS 
Auditori 

10 novembre 
SORTEIG 17 nov a les 

11:00 h 

30 € 
aprox. 

GIMENO 15 minuts abans al 
costat de les taquilles 

Concert Gustavo Gimeno. Gustav Mahler 1860 – 1911 Sinfonía Nº 3, en re menor.  
El mestre valencià represa el particular univers mahlerià, aquesta vegada amb la Simfonia 3, una de les partitures més 
complexes, ambicioses i extenses del compositor, la que millor retrata el seu amor a la naturalesa, la seua passió per la vida i 
l'adoració a Déu recorrent a un impressionant desplegament orquestral i vocal. Acompanyen a la OCV el Cor de la Generalitat 
Valenciana, la Escolania de la Mare de Déu i la mezzosoprano escocesa Karen Cargill. 
Més informació en https://www.lesarts.com/es/gustavo-gimeno/ 

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 
 

VIATGE A TOLEDO DEL 15 Al 20 DE NOVEMBRE  
Nombre de places: QUEDEN DUES HABITACIONS DOBLES! 

Programa allotjament i desdejuni tots els dies a l'hotel Alfons VI (4 estreles), les poblacions de Tembleque, Guadamur amb el 
seu impressionant castell, el Monestir visigótico de Melque, Sant Martí de Montalbán, Orgaz, Maqueda, Consogra, el Parc 
Nacional de Cabañeros i el Canó del Colorado… Español. 
El viatge inclou: bus, allotjament i desdejuni a l'hotel indicat; guies locals, entrades en els llocs que visitarem, guia acompanyant, 
segur assistència en viatges inclòs COVID 19 
Preu per persona associada a l'habitació doble: 590 euros. No associat: 750 euros 
INSCRIPCIÓ OBERTA 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 
compte de BANKIA  TITULAR PROGEST CONSULTORIA Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885  
 

 
 

AVANÇ INFORMATIU DEL VIATGE DE CAP D'ANY 
 

Lloc: SEVILLA. En AVE directe des de València. Dates del 29 de desembre al 2 o 3 de gener. S'està pendent de la 
confirmació per a la volta directa en Ocell pel que no podem indicar al tancament del butlletí les dades definitives. 
S'enviaran en un correu general, indicant la data d'inscripció i el nombre de places, quan l'agència tinga aqueixes 
dades. El viatge inclourà l'estada en un hotel de quatre estreles de Sevilla, anada i volta en AVE, desplaçaments en bus 
i guies a la ciutat, guia acompanyant, visita als monuments més importants de la ciutat, així com els menjars o sopars 
que s'indiquen, inclosa la de cap d'any. El preu s'indicarà, doncs, quan es tinga el total del viatge. 
 

 
 

 
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. 

 

ATENCIÓ: CANVI DE DATA DEL SENDERISME INICIAL CAVES D’AGRES (Associats i no associats). 

 

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 27 

novembre 8 h. 

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

OBERTA QUEDEN 
DISPONIBLES 

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 

 

 
 
 


