Tallar per la línia de punts

Ajuntament de Benicàssim. Servicio de Información al Ciudadano (SIC)
Horari: 9 a 17 hores

La fitxa d’inscripció s’haurà de portar entre el 24 de setembre
i el 22 d’octubre de 2012 a:

NOM I COGNOMS:
DOMICILI:
LOCALITAT:
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:

FITXA D’INSCRIPCIÓ

-----------------------------------------

MÉS INFORMACIÓ:
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LLARS VERDES
CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Tel. 96 268 00 00
www.cma.gva.es/ceacv/llarsverdes
llarsverdes@gva.es
AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM
Área de Medio Ambiente y Oficina Municipal
de la Vivienda

Tel. 964 300 962
http://ayto.benicassim.es/llarsverdes/
llarsverdes@benicassim.org

ORGANITZA:

COL·LABOREN:

LLARS VERDES
GESTOS SENZILLS
A CASA...
... ESTALVI PER A
TU I PER A TOTS

Multifamiliar

DADES DE L’HABITATGE

Núm. de residents:

Model d’habitatge: Unifamiliar

Jardí: Sí

LLARS VERDES

No

PARTICIPA I ESTALVIA
PER A TU I PER A TOTS!

Es faran reunions informatives sobre
qüestions bàsiques i pràctiques sobre l'estalvi
d'aigua i energia i la millora en la gestió dels
residus en la llar, es mantindrà una atenció
personalitzada als participants per a resoldre
dubtes i es lliuraran materials informatius i un
equip d'estalvi a la llar com a part del
programa.

Superfície (m2 aprox.):

¡PARTICIPA Y AHORRA
PARA TI Y PARA TODOS!

LLARS VERDES

Tallar per la línia de punts

Per a participar tan sols hauràs d'emplenar la
fitxa d'inscripció i lliurar-la a la teua localitat,
anar a les reunions que es proposen i realitzar
un seguiment dels consums d'aigua i energia

les nostres llars consumim importants
quantitats d'aigua i energia. Són un escenari
perfecte per a impulsar canvis de
comportament que afavoresquen un ús més
raonable i solidari d'aquests recursos.
Volem invitar les famílies a participar en un
programa que impulse el consum responsable
de l'aigua i l'energia a la llar, la qual cosa
permetrà un estalvi en la factura familiar i de
recursos, que es tradueix en un ambient més
saludable.
El CEACV i l’Ajuntament de Benicàssim
posen en marxa el programa “LLARS
VERDES“ i es comprometen a què les famílies
participants disposen dels recursos
necessaris per a efectuar-lo, i també a fer el
seguiment i prestar el suport necessari a les
accions que es porten a terme a les llars.

MARQUEU AMB UNA X LES RESPOSTES CORRESPONENTS

A

nuestros hogares consumimos
importantes cantidades de agua y energía.
Son un escenario perfecto para impulsar
cambios que supongan un uso más razonable
y solidario de estos recursos.
Queremos invitar a las familias a participar en
un programa que impulse el consumo
responsable de agua y energía en el hogar, lo
cual permitirá un ahorro en la factura familiar y
de recursos, que se traduce en un ambiente
más saludable.
El CEACV y el Ayuntamiento de Benicàssim
ponen en marcha el programa "LLARS
VERDES" y se compromenten a que las
familias participantes dispongan de los
recursos necesarios para su desarrollo, a
hacer el seguimiento y prestar el apoyo
necesario a las acciones que se realicen en
los hogares.
Se realizarán reuniones informativas sobre
cuestiones básicas y prácticas sobre el ahorro
de agua y energía y la mejora en la gestión de
los residuos en el hogar, se mantendrá una
atención personalizada a los participantes
para resolver dudas y se entregarán
materiales informativos y un equipo de ahorro
en el hogar como parte del programa.
Para participar tan solo deberás rellenar y
entregar la ficha de inscripción en tu localidad,
acudir a las reuniones que se propongan y
realizar un seguimiento de los consumos de
agua y energía que vayas realizando.
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