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Butlletí de l’ASSOCIACIÓ AMICS DE LA NAU GRAN. Gener 2022 

 

 
 

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 estarà tancada del 24 de desembre de 2021 fins al 9 de gener de 2022 tots dos 
inclusivament.  

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

 

RECOMANACIÓ A CAUSA DEL COVID 
ES PREGA EL COMPLIMENT DE LES ACTUALS NORMATIVES I LA CONVENIÈNCIA DE PORTAR EL CERTIFICAT 
COVID DIGITAL DE LA UE PER A EVITAR NO SER ADMESOS EN ELS RESTAURANTS, HOSTALATGES I VISITES 
DURANT LES ACTIVITATS I VIATGES. 

 
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 DE SENDERISME I VIATJES: 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'enviar primer, el soci, un 
email com a mínim 3 dies abans del dia d'inscripció a inscripciones@amigosnaugran.org indicant el seu nom i el 
nom i cognoms de la persona no sòcia a la qual vulga inscriure. D'aquesta manera, el dia d'inscripció, ja tindrem 
registrats les dades del no soci i el soci podrà inscriure's amb el no soci a través de la plataforma Vent. 
 

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 77 
Gener  2022 
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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 VACANTSInscripció oberta en: www.amigosnaugran.org 
Els tallers amb places vacants els podran veure entrant en www.amigosnaugran.org – INSCRIPCIONS- i ha de realitzar els PASSOS 
A SEGUIR PER A INSCRIURE'S com estan indicats en la pàgina 1 d'aquest butlletí. 
 

 
TALLER DE CINEMA (només inscrits). Continua el cicle de Renoir els divendres 14 i 21 de gener d'11 a 13.30 en la Facultat 

de Filosofia i Ciències de l'Educació. Les sessions passen del saló de graus a la Sala de Cristall. El taller de cinema, en tindre lloc 
a aqueixes mateixes hores el taller de cinema i psicopatologia, no continuarà fins al primer divendres de març. 

 

NOUS TALLERS QUE S'INICIEN (Només socis) 

 

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

Dies Hora Lloc Places Inscripció Inici taller 

Dilluns des del 10/01 fins 
al  14/03 

De 17 a 19 h Facultat de Fisioteràpia. Aula M17 25 oberta 10 gener 

Imparte: Manuel López Aragón. CONTENIDO: 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. 
 

 

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

Dies Hora Lloc Places 1er dia inscripció Inici taller 

Dimecres De 10 a 12 h Facultat de Ciències Socials Aula 2 A 2 8 Dilluns 10 gener 12 gener 

Imparteix: Pilar Climent Corbin, Llicenciada en Belles Arts. CONTINGUT: Primer dia presentació del taller i llista de materials. 
Iniciació a la tècnica de patchwork que van portar els europees a Amèrica del Nord. Realitzarem diverses tècniques creant amb 
les nostres teles  bells dissenys. Començarem amb els Quilts de Log Cabin i seguirem amb altres tècniques 

 

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

Dies Hora Lloc 1er dia inscripció Inici taller 

Divendre del 28 
gener al 25 feb  

De 11 a 13:30 h Saló d’actes del Col.legi Major Rector Peset 
(C/Plaça de San Nicolàs). 

Dilluns 10 gener 28 gener 

Places: : Per inscripció fins a completar l'aforament permés 

Imparteix: Antonio Rey, psiquiatra.   
CONTINGUT: Hi haurà una xarrada introductòria al cicle: El huité no mentides, una breu reflexió sobre l'engany, la infàmia, la 

infidelitat i altres seudologies a través del cinema. Taller sobre la mentida al cinema, projectant-se, per ordre de dates, les 
següents pel·lícules DECALOGO 8 (1995) de K. Kieslowki (la mentida i la culpa); EL GENERAL DE LA ROVERE (1959) de R. 
Rossellini (La mentida com a redempció); LA CALÚMNIA (1961) de W. Wyler (La mentida destructiva); DESITJANT ESTIMAR 
(2000) de Wan-Kar-Way (L'amor i la infidelitat) i L'ADVERSARI (2002) de Nicole García. 

Colabora: Col.legi Major Rector Peset. 

 

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

Dies Hora Lloc Places Inscripció Inici taller 

Els dimarts des del 
11/01 fins al 15/03 

De 17 h a 19 h Facultat de Fisioteràpia Aula M17 25 oberta 11 gener 

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. 
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MARRUECOS 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 Hora Lloc Places 1er dia inscripció Inici taller 

Els dimecres   Del 2/2 

al 9/3 

18 a 19:30  Facultat de Geografia i Història, en la 

Aula F 3.5 

25 Dilluns 10 gener 2 febrer 

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." 
 

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

Dies Hora Lloc Places 1er dia inscripció Inici taller 

Dilluns i dimecres 10:00 a 11:30 h Facultat Psicologia.1er pis  Aula LO 10 Dilluns 10 gener 7 febrer 

Imparteix: Guillermo Escalona Romero. Dirigit als qui utilitzen el telèfon intel·ligent i habitualment se'ls presenten dubtes d'ús 
que no poden resoldre per si mateixos. Nota: Curs per a usuaris de S.O. Android. 

 

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

Dies Hora Lloc Places 1er dia inscripció Inici taller 

Dilluns i dimecres 11:30 a 13:00 h Facultat Psicologia.1er pis  Aula LO 10 Dilluns 10 gener 7 febrer 

Imparteix: Guillermo Escalona Romero Per als qui hagen realitzat algun curs anterior, o bé tinguen interés a aprofundir en la 
utilització del dispositiu. Nota: Curs per a usuaris de S.O. Android. 

 

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

Dies Hora Lloc Places 1er dia inscripció Inici taller 

Els dimarts   10:30 a 12:30  Facultat Ciències Socials Aula 2 A 2 10 Dilluns 10 gener 15 febrer 

Imparte: Antonio Latorre Hernández CONTINGUT: Es pretén aprendre una tècnica senzilla i interessant per a la realització de 

*Socarrat. El primer dia de taller s'indicarà el material que es necessita a compte dels participants (rajoles, *engobes, tapa porus, 

ceres etc.). Els participants només han de portar els pinzells. Es desenvoluparà en 10 sessions. 

 

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 

Els tallers amb places vacants els podran veure entrant en www.amigosnaugran.org – INSCRIPCIONS- i ha de realitzar els PASSOS 
A SEGUIR PER A INSCRIURE'S com estan indicats en la pàgina 1 d'aquest butlletí. 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

  

¡BON NADAL! 



4 
Butlletí de l’ASSOCIACIÓ AMICS DE LA NAU GRAN. Gener 2022 

VISITES (Només socis) 

NOTA: Les visites 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. 

 

 
 

PASSEIG CULTURAL PER LA CIUTAT (Només socis) 

NOTA: Els passejos culturals queden supeditats 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. 

ELS BORJA, UN LLINATGE VALENCIÀ: Inscriure's a partir de les 09.00 hores del dia d'inscripció en: 
www.amigosnaugran.org 

Dia i hora Lloc Places 1er dia inscripció 

Dimarts 18 gener a les 10 h Estar 15 minuts abans en Torres de Serranos 30 Dilluns 10 gener 

Guia: Esther Vayà Vadillo.  Farem una ruta pels llocs relacionats amb aquesta família. Visitarem la Catedral (depenent de 
l'aforament) Si no, ruta exteriors. 

Preu 4€ a entregar a la guia abans de l'eixida. Més 1 € si entrem a la Catedral 

 

 
 
 
 
 
 
 

VISITA TALLER  REFUGI DE SERRANS: LA CAIXA DE LA MEMÒRIA  Inscriure's en un dels dos horaris 
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 

Dimecres 19 gener 2022 a les 10 h 15 minuts abans en la Porta del Refugi 
C/ Serranos 25 

14 Dilluns 10 gener 

Dimecres 19 gener 2022 a les 11 h 15 minuts abans en la Porta del Refugi 
C/ Serranos 25 

14 Dillunss 10 gener 

DESCRIPCIÓ VISITA: Una activitat per a conéixer  els refugis antiaeris construïts per a la defensa de la població durant la Guerra 
Civil Espanyola. En el taller s'evocaran les sensacions que experimentaven les persones que acudien a aixoplugar-se  en els 
refugis, la por a les   bombes, el neguit per la   sort dels   sers estimats  o per les   propietats personals, la calor, l'aglomeració, 
els sons... 

SANT GRIAL I LA MÍSTICA DE JOAN DE JOANES: UNA HISTÒRIA FASCINANT EN EL 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 

Dijous 27 a les  11:30 h Estar 15 minuts abans en Museu Belles Arts 20 Dilluns 10 gener 

Guía Emili Gascó. En Valencià.  El misteri del Sant Grial i la seua recerca ha estat motiu de tot tipus de creacions: musicals, 
literàries, fílmiques i, per suposat, les pictòriques i iconogràfiques. Al Museu tenim un dels principals conreadors, la figura 
potent, mística i preciosista de Joan de Joanes que ens desvetllarà algun del seus secrets. 

DE SANT AGUSTÍ AL COR DE LA CIUTAT UN PASSEIG A TRAVES DEL TEMPS. (EN VALENCIÂ) 
: 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 

Dimecres 26 ener a les 10:30 h 15 minuts abans en les portes del Museu 
MUVIM 

20 Dilluns 10 gener 

Guia Emili Gascó. En Valencià.  
Travessar València des de l’Antic Hospital General passant pel MUVIM, el convent de Sant Agustí, l’Estació del Nord, la Plaça 
de Bous, la Plaça de l’Ajuntament, el monument a Vinatea, L’Església de Sant Martí, la Plaça de la Reina i la Plaça de la 
Verge, ens ofereix una barreja d’èpoques, de moments històrics i descobriments de llocs i edificis, per on hem passejat 
milers de vegades i ens ha faltat copsar el detall per a gaudir de la seu història. 

  

¡FELIÇ ANY NOU! 
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CINE (Associats i no associats) 
 

NOTA: Les activitats de cinema queden supeditades 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. 
 

Cicle DONES SINGULARS. Projecció de la pel·lícula islandesa La dona de la muntanya (2018) de *Benedikt *Erlingsson. . 

Premis: millor actriu *Seminci de Valladolid i Premi del públic en el festival de Sevilla. Presentació i debat: Rosa León. 
Dia i hora Lloc Entrada 

Divendres 14 de gener a 
les 17:30 h. 

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

Fins a completar aforament permés  

 

Cicle DONES SINGULARS Projecció de la pel·lícula francesa LES INVISIBLES (2018) de Louis-*Julien *Petit. Presentació i debat: 
Manuela Estellés 

Divendres 4 de febrero a 
les 17:30 

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

Fins a completar aforament permés 

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: Terminació del cicle d'ELIA KAZAN amb l'últim film que va dirigir. L'ÚLTIM MAGNAT inspirat en la 
novel·la de Scott Fitzgerald amb guió de Harold Pinter i un repart de luxe format per Robert de Niro, Tony Curtis, Jeanne 

Moreau, Kirk Douglas, Jack Nicholson , Theresa Roussell, Dana Andrews, Donald Pleanse, Anjelica Huston, Ray Milland. 
Dia i hora Lloc Entrada 

Dimarts 25 de gener a les 
17:30 h. 

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

Hasta completar aforo permitido. A la entrada se 
pedirá el nombre, apellidos y teléfono. 

Col·labora: Col.legi Major Rector Peset 

 

CICLE DE CINEMA INTERGENERACIONAL (associats i no associats). En col·laboració amb altres associacions es 
durà a terme el corresponent cicle anual de cinema (una vegada al mes de gener a maig) a l'aula magna de la 
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació a les 17 hores, que per tercer curs estarà dedicada al tema de DRETS I 
LLIBERTATS. La sessió de gener serà amb presentació i debat. Als inscrits se'ls enviarà un email amb el títol de la 
primera pel·lícula. 

Dia i hora Lloc Entrada 

Dilluns 31 de gener 
a les 17 h 

Facultad de Filosofía y CC de 
la Educación, aula magna. 

Hasta completar aforo permitido. A la entrada se pedirá el nombre, 
apellidos y teléfono. 

TEATRE (associats i acompanyants) 

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. 

 
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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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 

Dimecres 2 de febrero a les 
20:00 h. 

TALIA Dilluns 10 
de gener 

18 € GALDÓS 15 minuts abans en el teatre 

GALDÓS ENAMORAT. Amb Emilio Gutiérrez Caba i María José Goyanes. El text del dramaturg Alfonso Zurro és una 
divertida comèdia amb molta intriga i ficció entorn de la relació sentimental i epistolar que van mantindre Benito Pérez 
Galdós i Emilia Pardo Bazán.Més informació en https://www.teatretalia.es/aldos -enamorado 

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 6 febrerr a les 
19:00 h 

RIALTO Dilluns 10 
gener 

6 € TEMPESTA 15 minuts abans en el teatre 

LA TEMPESTA: Text: a partir de William Shakespeare. Versió i adreça: Roberto García En una de les obres més populars de 
Shakespeare, el seu protagonista, Hamlet, munta una peça teatral amb el propòsit d'observar l'efecte que provocarà la 
representació en el seu padrastre. Això està dins d'una altra obra titulada “Hamlet” on nosaltres, espectadors, observem a 
l'observador. 

Idioma: valenciano 
Más información en : https://ivc.gva.es/es/ivc/programacion-ivc/teatro-rialto-de-valencia/la-tempesta-c-rialto 

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 

Dijous 3 de febrer  a les 20 h. OLYMPIA Dilluns 10 gener 17 € COPAS 15 minuts abans en el teatre 

ENTRE COPES Amb Juanjo Arter, Patxi Freytez, Ana Villa i Miriam Cabeza Què passa quan tens quaranta i punts i t'adones 
que ningú tornarà a tutejar-te? Miguel i Andrés, amics de tota la vida, s'enfronten a aqueixa pregunta cadascun a la seua 
manera. 
Més informació en : https://www.teatro-olympia.com/entre-copas 
Inscriure's a partir de  les 09.00 hores del dia d'inscripció en: www.amigosnaugran.org 

 

 

VIATGES DE DIVERSOS DIES (Associats i no associats) 
 

LA CARXOFA Últim cap de setmana de gener. 

 
Dissabte 29 de gener. Eixida a les 8 del matí de la Facultat de Geografia i Història. Arribada a Benicarló on acudirem a un camp 
de carxofes on agricultores ens explicaran tot el procés de sembra i recollida de la carxofa (experiència agro-turística) acabant 
amb el corresponent tast. Menjar inclòs 
A la vesprada en Benicarló s'assistirà a la corresponent *TORRADA POPULAR (tiquet de degustació inclòs). Sopar lliure 
Diumenge 30 de gener. Visita al poblat ibèric de Benicarló o al de Vinaròs. Després a Benicarló assistirem a la demostració 
gastronòmica de la “carxofa” organitzada per l'agrupació de restauració de Benicarló. A les 14.30 tindrem un esmorzar especial 
en un restaurant. 
L'allotjament i el desdejuni seran en el Parador de Benicarló. 
Nombre de places 41, de les quals 3 serien en habitació individual. 
Preu associats. En habitació doble 210 € per persona. En habitació individual: 265 €.  
Preu no associats. Exclusivament en habitació doble 240 € per persona. 
El preu inclou: transport amb autobús i dietes, allotjament i desdejuni en el Parador de Benicarló, experiència agro-turística, 
visita al poblat ibèric, dinars (dissabte i especial del diumenge), tiquet per a la torrada, assegurances d'assistència en viatge i guia 
acompanyant. 

DESPESES D’ANUL.LACIÓ VOLUNTÀRIA DEL VIATGE 
Des de 48 hores després de la inscripció fins a 15 dies abans de l'eixida el 25% de l'import total del viatge. Des de 14 dies fins a 4 
dies el 75% del total. Des de 3 dies abans de l'eixida el 100% del total del viatge. 

INSCRIPCIÓ en: www.amigosnaugran.org 
PRIMER DIA D'INSCRIPCIÓ dilluns 10 gener 

EL PAGAMENT, es realitzarà per transferència en el termini de TRES dies laborables a partir de la confirmació de la plaça al nou 
compte  CAIXABANK TITULAR PROGEST CONSULTORIA I SERVEIS SL: ES73 2100 1795 1113 0043 5892 
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ALMERIA-CAP DE GATA-LA GEODA DE PULPÍ (Del 15 al 18 de febrer) 

 
Dimarts 15. Eixida a les 7 del matí de la Facultat de Geografia i Història cap a Almeria. Allí ens allotjarem i desdejunarem tots 
els dies a l'HOTEL OH GRAN HOTEL**** Menjar inclòs. A la vesprada visita guiada a Almeria. Sopar inclòs 
Dimecres 16. Eixida per a visitar el jaciment arqueològic dels MILLARES, on es va establir la primera ciutat de la península ibèrica 
fa més de cinc mil anys. Menjar inclòs, A la vesprada passejarem per *Roquetas, Almerimar… Sopar lliure 
Dijous 17. Amb guia local visitarem el Parc Natural del Cap de Gata. San José, Les Negres, Els Genovesos… Menjar inclòs. Sopar 
lliure 
Divendres 18: Eixida cap a Vera i Sant Joan dels Torrero (possible visita al castell)… després La Geoda de Pulpí les segones més 
importants del món però les úniques que poden ser visitades. Menjar inclòs i retorn a València 
 
Nombre de places: 36 en habitació doble i 5 en individual 
Preu associats: en habitació doble 350 € per persona. En habitació individual. 420 €. 
Preu no associats Només habitació doble: 380 €. 
EL preu inclou: autobús, pàrquings, peatges, dietes, guia acompanyant, guia local per a la visita a Almeria, Cap de Gata (tot el 
dia), geodas, entrada a la catedral i la alcazaba d'Almeria, dinar tots els dies i sopar el d'arribada, aigua i vi en dinar i sopar, segur 
d'assistència malaltia, accidents…  
 

DESPESES D’ANULACIÓ VOLUNTÀRIA DEL VIATGE 
Des de 48 hores després de la inscripció fins a 15 dies abans de l'eixida el 25% de l'import total del viatge. Des de 14 dies fins a 4 
dies el 75% del total. Des de 3 dies abans de l'eixida el 100% del total del viatge. 
 
INSCRIPCIÓ en: www.amigosnaugran.org 
 
PRIMER DIA D'INSCRIPCIÓ 10 gener 
 
EL PAGAMENT, es realitzarà per transferència en el termini de TRES dies laborables a partir de la confirmació de la plaça al 
nou compte CAIXABANK TITULAR PROGEST CONSULTORIA I SERVEIS SL: ES73 2100 1795 1113 0043 5892 

 
 
 

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

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

DESPESES D’ANULACIÓ VOLUNTÀRIA DEL VIATGE 
Des d'inscripció fins a 8 dies abans de l'eixida 0% de l'import 
Des de 7 dies fins a 3 dies abans de l'eixida 50% de l'import. 

Des de 48 hores abans de l'eixida 100% de l'import. 

 
CASCADA DE BARCHEL. BENAGEBER.  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 22 de gener 
a les 7:45 h 

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

Dilluns 10 
de gener 

30 Socis 40 € 
No socis 45 € 

BARCHEL 

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

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

 
DESPESES D’ANULACIÓ VOLUNTÀRIA DEL VIATGE 
Des d'inscripció fins a 8 dies abans de l'eixida 0% de l'import 
Des de 7 dies fins a 3 dies abans de l'eixida 50% de l'import. 

Des de 48 hores abans de l'eixida 100% de l'import. 

 

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 29 
gener a les 8:30  
h. 

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

oberta 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. 
 

 
 

PALAU DE LES ARTS( Associats i acompanyants 

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 

 

 

 

¡FELIÇ NADAL 
I  

PRÒSPER ANY NoU! 


