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

RECOLLIDA DEL REGAL DE NADAL 
Les persones associades, que encara no tenen el regal, es poden pasar en hores d’oficina 
per a recollir el BLOC DE NOTES AMB BOLI fins a esgotar existències. 

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 AMB 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 78 
Febrer  2022 
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¡ATENCIÓ!  

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

FECHAS INSCRIPCIONES:  
Talleres y otras actividades: martes 1 de febrero 

Viajes y senderismos: miércoles 2 de febrero 
 

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. 
 

 
 

TALLERS QUE OBRIN PLACES O NOU GRUP (Només socis) 

 

 
 

 
 
 
 

NOUS TALLERS QUE S’INICIEN (Només socis) 
 
 

NARRATIVA BREVE Y MICRORRELATOS 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 

Dijouss, del 17/02 

al 26/05 

10:00 a 12:00  Facultat de Filologia, 

Traducció i Comunicació. Aula 

104 

15 Dimarts 1 de febrer 17 febrer 

Imparteix: Tomás Moreno Millán  OBJECTIU: Taller que pretén desenvolupar la capacitat crítica i la sensibilitat per a reflexionar 
sobre textos narratius breus i microrelats. També es desenvoluparà la capacitat de crear relats breus utilitzant diferents tècniques, 
així com la valoració del treball realitzat pels altres.  
Nota: taller intergeneracional al qual poden assistir alumnes de la Facultat de Filologia. 

 
 

SERENIDAD Y FORTALEZA.(Nuevo grupo) Inscriure's a partir de les 09.00 hores del dia d'inscripció en: 

www.amigosnaugran.org 
Dies i hores Lloc Places 1er dia d’inscripció Inici taller 

Dimarts de 10:30 

a 12:00 h 

Jardins dels Vivers 
(porta C/Cavanillas, nº 8, al final en la explanada) 

15 Dimarts 1 de febrer Dimarts 8 febrer 

Imparteix: .   Eloína Villena Carrasco  Consisteix a realitzar exercicis suaus amb els quals es pot aconseguir un estat de relaxació 
i millora de la salut personal. S'haurà d'emportar roba còmoda 

RELAJACIÓN Y MOVIMIENTO  (S’obrin places) Inscriure's a partir de les 09.00 hores del dia d'inscripció en: 

www.amigosnaugran.org 

Dies i hores Lloc Places 1er dia d’inscripció Incorporació 

Dilluns de 10 

a 11 h 

Jardins dels Vivers (entrada per carrer Jaca) al costat de 

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

10 noves 

places 

Dimarts 1 de febrer Dilluns   7 de 

febrer 

Imparteixix: Elvira Ramos. Es tracta d'aconseguir un estat de serenitat, per mitjà de suaus moviments conscients, a través de 

diversos exercicis basats en la respiració. Es recomana roba còmoda.  
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NOTA SOBRE EL TALLER DE CINEMA (només inscrits). 
Pel fet que l'últim divendres de gener i els quatre divendres de febrer té lloc el taller de Cinema i Psicopatologia, el taller de 
Cinema no es duguera a terme en aquestes dates, tornant a reprendre's l'activitat el divendres 4 de març, continuant amb el 
cicle de Jean Renoir. La sessió tindrà lloc a la sala de cristall de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació d'11 a 13.30. 

 

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 12 de febrero a les 6 de la vesprada en la 

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

 

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. 

RUTA DE LA SEDA: 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 10 de febrer a les 

10 h 

Estar 15 minuts abans en el Col.legi Major de la Seda 
C/Hospital número 7 

25 Dimarts 1  febrer 

Guia: Esther Vayà Vadillo Es visita el Col·legi de l'Art Major de la Seda Preu 4€ a entregar a la guia abans de l'eixida. Més 1 € 
de la visita a la Llotja de la Seda. 

VISITA MUSEU HISTÒRIC MUNICIPAL   
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 22 de febrer 2022 a les 13 h 15 minuts abans en la Porta de la façana principal 
del Ajuntament de Valencia 

25 Dimarts 1 de febrer 

DESCRIPCIÓ VISITA. Un recorregut didàctic per a conéixer les claus i el cerimonial del govern local, l'imaginari sobre els reis 
de la casa d'Aragó, els símbols de la ciutat i algunes de les joies de la desapareguda Casa de la ciutat i de l'església de Sta. Rosa 
de Lima. A destacar els plànols d'Antonio Mancelli i Tomás Tosca, les més antigues representacions de València, la Reial 
Senyera i el Penó de la conquesta. 

MUSEU DE BELLES ARTS . El Pesador d'Ànimes i els Juís Finals: una visió del més enllà  (EN 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 

Dijous 17 de febrer a les  11:30 h Estar 15 minuts abans en Museu Belles Arts 20 Dimarts 1  de febrer 

Guía Emili Gascó. En Valencià.  Quan el cristianisme adopta  de la cultura egípcia els Juís d'Osiris,  la representació del Pesador 

d'Ànimes, Sant Miquel, adquireix la categoria d'obra d'art. No trobareu en la pintura de cap època un arcàngel més templat i 
significatiu que aquest. El Museu ens el mostra amb tota la seua bellesa conjugat amb Crist en Majestat al moment de la 
resurrecció de la carn. Moment decisiu plasmat a l'Apocalipsi. 
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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 francesa LES INVISIBLES (2018), amb guió i direcció de Louis-Julien Petit. 

Presentació i debat: Manuela Estellés 
Dia i hora Lloc Entrada lliure 

Divendres 4 de febrer 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 RETRAT D'UNA DONA EN FLAMES (2019) de Céline Sciamma, film que va rebre el premi 
al millor guió en el festival de Cannes. Presentació i debat: Gloria Benito 
 

Dia i hora Lloc Entrada lliure 
Divendres 4 de març 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: El 22 de febrer iniciarem un mini-cicle dedicat a l'escriptor, actor, guionista i director Fernando Fernán 
Gómez amb la projecció del MALVAT CARABEL amb guió, interpretació i direcció de Fernando Fernán Gómez. 

Dia i hora Lloc Entrada libre 

Dimarts 22 de febrer a les 
17:30 h. 

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

Fins a completar aforament permés 

Col·labora: Col.legi Major Rector Peset 

 

CICLE DE CINEMA INTERGENERACIONAL (associats i no associats). Aquest curs el cinema intergeneracional està 
organitzat per l'Associació Amics de la Nau Gran, altres associacions i entitats (Ajuntament de València, Facultat de 

Filosofia i Ciències de l'Educació, Societat Valenciana de Geriatria i Gerontologia, Fevated i Universitat de Majors de La 
Florida. 
PROJECCIONS. Al 31 de gener: GOS BLANCO (1982) dirigida per Samuel Fuller. Al febrer el dilluns 28 serà el torn d'ODI EN LES 
ENTRANYES (1970) de Martín Ritt, interpretada per Sean Connery, Richard Harris i Samantha Eggard 
Aquestes sessions, segueixen el cicle, per 4 anys, de DRETS I LLIBERTATS 

Dia i hora Lloc Entrada 

Dilluns 31 de gener i 28 de 
febrero a les 17 h 

Facultat de Filosofia i CC de l’Educación, aula magna. Fins a completar aforament permés 

 

 

COL.LEGI SEMINARI DEL CORPUS CRISTI: EL PATRIARCA.  (EN 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 15 de febrer a les  11 h Estar 15 minuts abans en el Col.legi del Patriarca 15 Dimarts 1 de febrer  

Guía Emili Gascó. En Valencià.   Joan de Ribera va arribar a València el 1569 com a Arquebisbe de la Diòcesi i Patriarca 
d’Antiòquia. De talant humanista i enciclopèdic va ser un gran col•leccionista, especialment de llibres i obres artístiques. Va 
compaginar l’espiritualitat bíblica del Renaixement amb els postulats de la Contrareforma derivada del Concili de Trento. El 
Col•legi Seminari es va convertir en un espai dedicat a l’adoració constant de l’Eucaristia amb el seu lema: “Tibi post haec, fili 
mi, ultra quid faciam” . Descobrir cada racó del Col•legi, claustre, església i museu, ens farà gaudir d'aquest personatge tan 
emblemàtic. 

Preu: 5 € a pagar per a entrar 
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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. 

 

 

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 
Dissabte 26 de febrero  

A les 20:00 h. 
PRINCIPAL Dimarts 1 

febrero 
17 € PERDÓN 15 minuts abans en el teatre 

EL PERDÓN. Espectàcle de dançaa amb Juana Acosta. Direcció i coreografia: Chevi Murada 
Més informació en  https://ivc.gva.es/es/ivc/programacion-ivc/teatro-principal-de-valencia/el-perdon-losdedae-danza 

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 

Dissabte 5 de març a les 
20:30 h. 

TALIA Dimarts 1 
febrer 

17 € TU MANO 15 minuts abans en el teatre 

TU MANO EN LA MÍA. L'OM IMPREBÍS presenta Sobre les cartes d'amor d'Antón Chéjov i Olga Knipper. Una bella història 
d'amor. Només que aquesta és especial perquè tracta de dues persones úniques en circumstàncies excepcionals. Olga 
Knipper i Anton Chéjov es van conéixer en una lectura del Teatre de l'Art de Moscou (…) 
Dirigida per Santiago Sánchez i protagonitzada pels dos últims guanyadors dels Premis de les Arts Escèniques de la 
Generalitat a la Millor Interpretació: José Manuel Casany i Rebeca Valls, amb la música de Víctor Lucas. 

Més informació en https://www.teatretalia.es/tu-mano-en-la-mia 

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

 

 

 
 
 
 
 
 



6 
Butlletí de l’ASSOCIACIÓ AMICS DE LA NAU GRAN. Febrer 2022 

VIATGES DE DIVERSOS DIES (Associats i no associats) 
 

EXTRAORDINARI VIATGE A SALAMANCA I ELS ARRIBES DEL DUERO (Del 14 al 21 de març de 2022) 
 
Dilluns 14 de març. Eixida de València a Madrid en AVE. En l'estació d'Atocha ens recull un autobús. Abans d'arribar 
a Salamanca dinar molt especial (dinar inclòs) en Peñaranda de Bracamonte per a començar el viate amb forces. 
Havent dinat visitarem dues esglésies, quasi desconegudes, i sorprenents en dos pobles pròxims a Peñaranda: 
MACOTERA I SANTIAGO DE LA POBLA. Després eixida cap a Salamanca. Allotjament a l'HOTEL LES CLARES****, on 
ens allotjarem 5 nits. Desdejunis en el mateix hotel. El dia d'arribada a Salamanca tindrem el sopar inclòs. En acabar 
el sopar farem un xicotet passeig per a prendre contacte amb la bella ciutat. 
Dimarts 15 de març. Desdejuni. Visita a la Universitat De Salamanca i a les dues catedrals, en el camí passarem per 
diversos llocs d'interés com el jardí de Calixto i Melibea.Dinar lliure. A la vesprada visita al Palau de Monterrey, així 
com un passeig per la ciutat al voltant d'aquest palau (Casa de les Morts, casa on va morir Unamuno, Casa de les 
Petxines, Fonseca…). Menjar i sopar lliure 
Dimecres 16 de març. Després del desdejuni visitarem el Convent Les Clares, amb l'impressionant sostre mudèjar de 
l'església. A continuació el superb claustre del Convent de les Propietàries i Sant Esteban (els Dominics). Dinar inclòs. 
A la vesprada anirem al claustre de la Vega, per a posteriorment realitzar un xicotet passeig per a conéixer el gran 
absis de l'església de Sant Tomàs Cantuariense i altres monuments pròxims. Sopar lliure 
Dijous 17 de març. Desdejuni i eixida per a la localitat de Ledesma, que visitarem. En el camí intentarem visitar 
l'església d'Almenara de Tormes, la millor església romànica de la zona. Dinar inclòs. Vesprada lliure a Salamanca on 
cadascun podrà visitar el que millor li semble (la sorprenent Casa Lys, pujar a la torre de la Clerecia o a la de les 
Catedrals per a poder veure de prop La torre del gallo o La Universitat Pontifícia). Sopar lliure. 
Divendres 18 de març. Després del desdejuni visitarem l'església romànica redona de Sant Marcos, una de les 
poques existents d'aqueix període, i des d'allí realitzarem un passeig veient una altra sèrie de llocs especials, fins a la 
Plaça Major. Vesprada lliure per a poder veure allò que encara quede per visitar o per a realitzar compres. Dinar i 
sopar lliure. Última nit a Salamanca. 
Dissabte 19 de març. Desdejuni i eixida per a recórrer ELS ARRIBES, on trobarem miradors impressionants sobre el 
riu Duero, sobre les preses construïdes, pou dels fums, pròxim a Masueco, Villarino dels Aires, … Dinar inclòs. 
Arribarem a Zamora on ens allotjarem a l'hotel AC HOTEL ZAMORA BY MARRIOT**** durant dues nits. Sopar inclòs. 
Bé abans o després del sopar farem una passejada per Zamora. 
Diumenge 20. Desdejuni i eixida per a Miranda do Duero, on el riu Duero entra a Portugal. Passeig amb vaixell. Dinar 
inclòs. A la vesprada retorn a Zamora, on realitzarem un passeig per a conéixer algunes de les esglésies romàniques 
de la ciutat on major nombre d'esglésies existeixen a Castella d'aquest estil. Sopar lliure. 
Dilluns 21 de març. Amb tren eixirem per a Madrid, on farem transbord per a agafar l'AVE que ens conduïsca a 
València 
Nombre de places: 18 dobles i 6 individuals.  
Preu associats en habitació doble per persona 770 € No associats 830 € 
Habitació individual, només associats: 955 € 
El preu inclourà: bitllets de tren, autobús, 5 dinars i 2 sopars, entrada als monuments, guia acompanyant i 
assegurances. 
DATA D’INSCRIPCIÓ en www.amigosnaugran.org a partir del dimecres 2 de febrer 
EL PAGAMENT, es realitzarà per transferència en el termini de TRES dies laborables a partir de la confirmació de la 
plaça al compte CAIXABANK TITULAR PROGEST CONSULTORIA I SERVEIS SL: ES73 2100 1795 1113 0043 5892 
DESPESES D’ANULACIÓ VOLUNTÀRIA DEL VIATGE 
De 48 hores després de la inscripció fins al dia 18/02 el 10% de l'import total. Del 19-02 al 7/03 el 50% de l'import 
total. Del 8/03 al 12/03 el 75%. I d'ara en avant el 100%. 
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PRÒXIMS VIATGES (INSCRIPCIONS EN PRÒXIMS BOLETINS) 

El viatge previst a Berlín/Potsdam/Dresden s'ajorna per al pròxim curs 
Els pròxims viatges queden així: 
23 d'abril Illa Tabarca  
De l'1 al 6 de maig. Amb tren fins a Madrid; allotjament i desdejuni tots els dies en el *PARADOR NACIONAL DE PLASÈNCIA. 
Recorrerem PLASÈNCIA, on se celebra l'exposició de les EDATS DE L'HOME, i voltants (*Candelera, Hervas, Sierra de Gata, 
Monfrague, La Vora…) 
Mediats de juny: Viatge a Galícia, idèntic al projectat fa dos anys, i que no es va poder realitzar  
Aquest curs, s'han pogut realitzar viatges, encara que només per Espanya, però visitant sempre coses diferents. El pròxim curs 
esperem que puguem realitzar algun viatge a l'estranger. 

SENDERISME AVANÇAT (Associats i no associats) 

RUTA PER LA CALDERONA Inscripció a  partir de les 09:00 hores del dia d’inscripció en: www.amigosnaugran.org 

Dia i hora Eixida Inscripció Places Preu Concepte transferència 

Dissabte 26 febrer 
a les 8:30  h. 

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

Dimecres 
2 de febrer 

25 Socis 26 € 
No socis 31€ 

CALDERONA 

Ruta: Per la Calderona- Tram de GR-10. IBP=79. (Desnivell pujada 449 m.) Altura màxima: 780m.Altura mínima: 
320m. Desnivell acumulat pujant aproximat: 800m Guies: PACO BAYARRI I PACO ALVAREZ 
Recomanable almenys un bastó de senderisme i en la motxilla: líquid suficient, esmorzar i menjar. Retorn després 
del menjar. Inclou: Guia, bus i assegurança. 
EL PAGAMENT, es realitzarà per transferència en el termini de TRES dies laborables a partir de la confirmació de la plaça al 
compte indicant el concepte de la transferencia 

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. 

PALAU DE LES ARTS( Associats i acompanyants 

PREVISIÓ D'ESPECTACLES EN EL PALAU DE LES ARTS 
03/04/2022 Ópera "Macbeth"en la Sala Principal INSCRIPCIONS EN PRÓXIM BUTLLETÍ 

CONVOCATÒRIA D’ASAMBLEA GENERAL 

El dimecres 23 de febrer es celebrarà 
l’Assamblea General Ordinària a les 18:00 hores 
en primera convocatoria y a les 18:30 hores en segona 
convocatoria, en l’Aula Magna de la Facultat de 
Filosofia i Ciències de l’Educació. 


