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SOSTENIBLES

El canvi climàtic és una realitat que ja no qüestiona ningú.
A través del Pacte de les Alcaldies, municipis de tota Europa,
com Alcàsser, s’organitzen per adaptar-se i mitigar els efectes
d’aquest canvi de present. Res va a canviar sense la participació
en primera persona de la ciutadania: com ara tu, que estàs
llegint aquest text. Alimentació, habitabilitat i mobilitat són els
principals usos energètics de l’ésser humà en el Planeta que ens
acull. Per açò des de l’Ajuntament hem preparat aquestes
Jornades en les quals anem a compartir el que pots fer a nivell
particular per a aconseguir entre tots un món més habitable.

PARTICIPA!
27 nov / 28 nov

Dijous 29 nov

Dimarts 27 - de 18:30 a 20:30 h.
TALLER EFICIÈNCIA AEIOLUZ: Millora
la teva economia domestica i sigues més
eficient amb un senzill taller.
Centre Social. S. Antoni, 40.
Dimecres 28 CAMPANYA PIMES: Tenim un
pla per a que la nostra economia i comerç
local siga més eficient i sostenible.
Promoció econòmica amb comerços i pimes.

PACTE ALCALDiES ALCÀSSER
JORNADA PONÈNCIA CANVI
CLIMÀTIC I SOSTENIBILITAT.
19 H. / Centre Social. San Antoni, 40.
Volem comptar amb tu per a construir un
futur millor per a totes, T´APUNTES?
ENTRADA LLIURE

TALLERS CIUTADANS

CITA PRÈVIA. apunta’t al tel: 601 422 521
evolucionenergetica@aeioluz.com

Divendres 30 nov

OFICINA VERDA

OFICINA VERDA AEIOLUZ
9:30 a 13:30/ 16.00 - 20 h
Empoderament energètic ciutadà.
Porta la teua factura i comença a estalviar!
Oficina d’Informació de l’Ajuntament.
CITA PRÈVIA. apunta’t al tel: 601 422 521
evolucionenergetica@aeioluz.com

JORNADA CANVI

ALIMENTACIÓ
SOM ALIMENTACIÓ.
Els productes de proximitat són una tendència
que reivindica una nova manera d’entendre
l’alimentació, centrada en l’ecologisme, el
desenvolupament sostenible, la defensa de la
biodiversitat, el comerç just i el compromís de
caràcter ètic amb els productors.

2 DESEMBRE

local i km 0

ECOFIRA
LOCAL

nou paradigma

HÀBITAT I HÀBITS
AAYMA. ARQUITECTURA I MEDI AMBIENT.
Millorar la qualitat de l’edificació i els espais
urbanitzats, i promoure la innovació i millora
de la construcció sota criteris bioclimàtics,
ecoeficients i d’accessibilitat universal.
ACTIO / AGUA-ECOSOCIAL
Canviar nosaltres per canviar-ho tot. La
importància dels hàbits en el camí a la
sostenibilitat.

renovables

social i solidaria
`

AVVE. ASOCIACIÓ VALENCIANA VEHICLE
ELÈCTRIC / AEIOLUZ.
El transport s’ha convertit en el principal consumidor d’energia mundial amb més del 40%
de l’energia primària. Un 83% del consum
energètic del sector correspon a la mobilitat
rodada, derivada fonamentalment del vehicle privat. Es hora de trobar alternatives
sostenibles.

REAS PAÍS VALENCIÀ.
l’Economia Solidària es un instrument que
permet desenvolupar una societat més
justa i solidària, caminant cap al desenvolupament sostenible i tenint en compte la
interdependència a l’ambit econòmic, el
social, l’ambiental i el cultural.

MOBILITAT I ENERGIA

ECONOMIA SOCIAL
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1) AEIOLUZ. Cuines Solars.
2) SOM ALIMENTACIÓ.
3) AVVE. Mobilitat verda.
4) ACTIO. Taller Reciclart!
5) TALLER RENOVABLES NANOS. AeioLuz
6) AGUA-ECOSOCIAL.Taller Aigua xiquets.
7) REAS. Economia Social i Solidària.
8) AAYMA. Hàbitat y energia.
9) OFICINA VERDA.Taller factures. AEIOLUZ

ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE I KM0: 1, 2
MOBILITAT SOSTENIBLE I ACUMULACIÓ: 3, 5
RESIDUS / ECONOMIA CIRCULAR: 4
EFICIÈNCIA AMB L’AIGUA: 6
ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA: 7
HABITABILITAT SOSTENIBLE: 8, 9

