REIAL SOCIETAT ECONÒMICA
D’AMICS DEL PAÍS

València, 31 març del 2014
Estimats amics i amigues
Vos informem de la pròxima celebració d'unes jornades que versaran sobre Dret i Medi
Ambient. Esta activitat s’inclourà com a part del projecte Aula Cavanilles, un fòrum de debat i
reflexió patrocinat per la Reial Societat Econòmica d'Amics del País de València i
l'associació Acció Ecologista-Agró en honor i memòria de l'insigne botànic i humanista
valencià Antonio José Cavanilles qui en vida va ser soci de la RSEAPV. Per a estes jornades es
comptarà també amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Biòlegs de València, la Societat
Espanyola d'Ornitologia SEU-Bird Life i l'entitat mediambientalista FUNDEM.
En el fullet que vos adjuntem es detallen els objectius de l'Aula Cavanilles així com el
programa i continguts d'esta primera activitat que se celebrarà el 9 i 10 de maig en el saló
d'actes del Conservatori Professional de Música de València, Plaça Sant Esteve, 3. Les
conferències seran impartides per experts vinculats a l'estudi o a la gestió d'alguns dels
conflictes ambientals més recents viscuts en la nostra comunitat. La ponència d'obertura anirà a
càrrec del biòleg i doctor en Ciències Ambientals, Sr. Ricardo Almenar i la de clausura serà a
càrrec del Sr. Antoni Vercher, Fiscal de Medi Ambient i Urbanisme del Tribunal Suprem.
Després de cada ponència s'obrirà un torn de debat entre els assistents.
Vos animem a assistir i participar en esta activitat i també a les pròximes que celebre l'Aula
Cavanilles que sens dubte enriquiran la nostra visió de l'anomenada qüestió ambiental al mateix
temps que reforçarà la funció de foment de la reflexió i del pensament tan necessari per a poder
fer front als problemes que té la societat valenciana.
Rep les nostres salutacions més cordials.

Joan Antoni Llinares Gómez
President d'AE-Agró

Francisco Oltra Climent
Director de la RSEAP

Nota: Per a evitar problemes d'aforament és necessària la inscripció prèvia per correu electrònic
dirigit a qualsevol de les adreces següents:
rseapvsecretaria@rseapv.Org
lhorta@accioecologista-agro.Org

