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I Jornades Comarcals “Canvi climàtic i energia sostenible: mobilitat elèctrica, autoconsum, I Jornades Comarcals “Canvi climàtic i energia sostenible: mobilitat elèctrica, autoconsum, I Jornades Comarcals “Canvi climàtic i energia sostenible: mobilitat elèctrica, autoconsum, I Jornades Comarcals “Canvi climàtic i energia sostenible: mobilitat elèctrica, autoconsum, 

transició i pobresa energètica”transició i pobresa energètica”transició i pobresa energètica”transició i pobresa energètica”    

 
Com vostè ja sap, l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València organitza les I Jornades Comarcals “Canvi I Jornades Comarcals “Canvi I Jornades Comarcals “Canvi I Jornades Comarcals “Canvi 
climàtic i energclimàtic i energclimàtic i energclimàtic i energia sostenible: mobilitat elèctrica, autoconsum, transició i pobresa energètica”ia sostenible: mobilitat elèctrica, autoconsum, transició i pobresa energètica”ia sostenible: mobilitat elèctrica, autoconsum, transició i pobresa energètica”ia sostenible: mobilitat elèctrica, autoconsum, transició i pobresa energètica” adreçades a tècnics 
municipals, càrrecs electes, representants d’associacions i públic interessat. 
 
Per l’interés de les jornades, li agrairia que fera extensiva la convocatòrifera extensiva la convocatòrifera extensiva la convocatòrifera extensiva la convocatòriaaaa a les associacions empresarials, socials 
i de veïns del seu municipi. Tanmateix, lllli comunique que i comunique que i comunique que i comunique que ja ja ja ja es poden inscriure per a leses poden inscriure per a leses poden inscriure per a leses poden inscriure per a les    següentsegüentsegüentsegüents sessions:s sessions:s sessions:s sessions:    

    
- SUECA:SUECA:SUECA:SUECA:        16 de juliol de 2018. A les 17:00 h.16 de juliol de 2018. A les 17:00 h.16 de juliol de 2018. A les 17:00 h.16 de juliol de 2018. A les 17:00 h.    

        Seu de la Mancomunitat de la Ribera Baixa. 
        Av. José MaiAv. José MaiAv. José MaiAv. José Maiques s/nques s/nques s/nques s/n    
    

-     ONTINYENT:ONTINYENT:ONTINYENT:ONTINYENT:    18 de juliol de 2018. A les 17:00 h.18 de juliol de 2018. A les 17:00 h.18 de juliol de 2018. A les 17:00 h.18 de juliol de 2018. A les 17:00 h.    
            Seu de la Mancomunitat de municipis de la Vall d’Albaida. 
            Av. Av. Av. Av. dddde Sant Francesc, 8e Sant Francesc, 8e Sant Francesc, 8e Sant Francesc, 8    

 
Imprescindible inscripció. Aforament limitatImprescindible inscripció. Aforament limitatImprescindible inscripció. Aforament limitatImprescindible inscripció. Aforament limitat. Enllaç d’inscripció:    https://www.aselec.es/cicle-jornades-
comarcals-2018    
     
El desenvolupament de les jornades estarà a càrrec d’ASELEC (Associació d’Empreses Elèctriques de València), 
amb la següent programació: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a qualsevol consulta, poden adreçar-se al Servei de Medi Ambient de la Diputació de ValènciaDiputació de ValènciaDiputació de ValènciaDiputació de València: Joan Aguado 
(963883977), Jose Luís García (963883063) o directament al coordinador de les jornades, Carlos Sánchez 
(963719761). 
 
València,10 d’abril de 2018 

El Diputat de Medi AmbieEl Diputat de Medi AmbieEl Diputat de Medi AmbieEl Diputat de Medi Ambientntntnt    
Josep Bort BonoJosep Bort BonoJosep Bort BonoJosep Bort Bono    

SUECA 16 de juliol de 2018 
Seu de la Mancomunitat de la Ribera Baixa.  

Avda. José Maiqués, s/n 

 

HORARI VESPRADA 17:00 h 

ONTINYENT 18ONTINYENT 18ONTINYENT 18ONTINYENT 18    de de de de julioljulioljulioljuliol    de 2018de 2018de 2018de 2018    
Seu de la Mancomunitat de municipis de la Vall 

d'Albaida.  
Av. de Sant Francesc, 8Av. de Sant Francesc, 8Av. de Sant Francesc, 8Av. de Sant Francesc, 8    

HORARI VESPRADA 17:HORARI VESPRADA 17:HORARI VESPRADA 17:HORARI VESPRADA 17:00 h00 h00 h00 h    


