GABINET DE COMUNICACIÓ

A continuación en castellano

València, dimecres 8 de setembre de 2021

Agenda municipal per a dimecres 8 de
setembre
Alcaldia
-9.30 hores. L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat del regidor d’Emergència climàtica i
Transició energètica, Alejandro Ramon, i del regidor d’Innovació i Gestió del Coneixement,
Carlos Galiana, assitix a la declaració institucional Ciutats espanyoles davant el repte de la
neutralitat climàtica. Presentació de Cities 2030. Palau del Senat. Madrid.

Delegacions
-09.00 hores: El regidor de Turisme i Internacionalització, Emiliano García Domene, es reunix
amb la directora de Turfaz, Desarrollo Rural-Turístico y Transferencia Internacional, Teresa Font
Alcalá-Zamora. Delegació de Turisme e Internacionalització. Ajuntament, planta baixa.
-10.00 hores. El vicealcalde de València i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, es reunix
amb representants de la Fundació Limne. Sala Alcaldia Tabacalera. Amadeu de Savoia, 11.
-10.00 hores. La regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Maite Ibáñez, acompanyada d’altres membres de l’equip de govern, inaugura l’exposició Otra franja para Gaza, organitzada por l’UNRWA Comunitat Valenciana, amb la col·laboració de l’Ajuntament de València.
Façana principal de l’Ajuntament.
-11.00 hores. La regidora de Pobles de València, Lucía Beamud, oferix una roda de premsa per
a informar sobre el programa d’igualtat i prevenció de la violència de gènere als 15 pobles de
València. Alcaldia de Castellar (edifici La Cabrera).
-11.00 hores. La regidora de Desenvolupament innovador dels sectors econòmics i Ocupació,
Pilar Bernabé, es reunix amb el president de la Fundació LAB, Alberto Gutiérrez. Ajuntament,
1er pis.
-11.30 hores. El vicealcalde de València i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, es reunix
amb la directora de Relacions Institucionals de Carrefour. Sala Alcaldia Tabacalera. Amadeu de
Savoia, 11.
-12.30 hores. La regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, oferix una roda de premsa per a
informar sobre l’obertura del procediment d'adjudicació per a contractar la prestació del servici
de "Menjar a Domicili". Sala de Premsa municipal. Ajuntament, 2n pis.

Gabinet de Comunicació de l’Ajuntament de València · www.valencia.es · premsa@valencia.es

1 de 4



La roda de premsa es retransmetrà per via telemàtica a través de la Sala de Premsa Virtual de l'Ajuntament de València, i presencialment amb un aforament limitat a 12 persones, de manera preferent per a ràdios i equips de televisió.

-12.30 hores. La regidora d'Esports, Pilar Bernabé, es reunix amb el vicepresident del Basketball
NBA Spain, Jesús Bueno. Ajuntament, 1er pis.
-13.00 hores. El president de l'OAM Parcs i Jardins Singulars i vicealcalde de València, Sergi
Campillo, presidix la mesa de contractació de l'entitat. Sessió telemàtica.
-14.00 hores: El regidor de Turisme i Internacionalització, Emiliano García Domene, rep els integrants del projecte Márgenes. Delegació de Turisme i Internacionalització. Ajuntament, planta
baixa.
-17.00hores. La regidora de Transparència i Govern Obert, Elisa Valía, assistix a la jornada de
Dades Obertes de la Càtedra de la Universitat Politècnica de València. Edifici de Tabacalera,
sala de premsa. Amadeu de Savoia, 11.

Grup Municipal Compromís
-18.30 hores. El regidor i la regidora del Grup Municipal Compromís, Sergi Campillo i Isabel
Lozano, participen en l'executiva de Compromís per València. Sessió telemàtica.

Gabinet de Comunicació de l’Ajuntament de València · www.valencia.es · premsa@valencia.es

2 de 4

GABINET DE COMUNICACIÓ

València, miércoles 8 de septiembre de 2021

Agenda municipal para el 8 de septiembre
Alcaldía
-9.30 horas. El alcalde de València, Joan Ribó, acompañado del concejal de Emergencia
climática y Transición energética, Alejandro Ramon, y del concejal de Innovación y Gestión del
Conocimiento, Carlos Galiana, asiste a la declaración institucional Ciudades españolas ante el
reto de la neutralidad climática. Presentación de Cities 2030. Palacio del Senado. Madrid.

Delegaciones
-09.00 horas: El concejal de Turismo e Internacionalización, Emiliano García Domene, es reúne
con la directora de Turfaz, Desarrollo Rural-Turístico y Transferencia Internacional, Teresa Font
Alcalá-Zamora. Delegación de Turismo e Internacionalización. Ayuntamiento, planta baja.
-10.00 horas. El vicealcalde de València y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, se reúne
con representantes de la Fundació Limne. Sala Alcaldía Tabacalera. Amadeu de Savoia, 11.
-10.00 horas. La concejala de Cooperación al Desarrollo y Migración, Maite Ibáñez, acompañada
de otros miembros del equipo de gobierno, inaugura la exposición Otra franja para Gaza,
organizada por la UNRWA Comunidad Valenciana, con la colaboración del Ayuntamiento de
València. Fachada principal del Ayuntamiento.
-11.00 horas. La concejala de Pueblos de València, Lucía Beamud, ofrece una rueda de prensa
para informar sobre el programa de igualdad y prevención de la violencia de género en los 15
pueblos de València. Alcaldía de Castellar (edificio La Cabrera).
-11.00 horas. La concejala de Desarrollo innovador de los sectores económicos y Empleo, Pilar
Bernabé, se reúne con el presidente de la Fundación LAB, Alberto Gutierrez. Ayuntamiento, piso
1º
-11.30 horas. El vicealcalde de València y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, se reúne
con la directora de Relaciones Institucionales de Carrefour. Sala Alcaldía Tabacalera. Amadeu
de Savoia, 11.
-12.30 horas. La concejala de Servicios Sociales, Isabel Lozano, informa en rueda de prensa
sobre la apertura del procedimiento de adjudicación para contratar la prestación del servicio
‘Menjar a domicili”. Sala de prensa municipal. Ajuntament, 2n pis.
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La rueda de prensa se retransmitirá por vía telemática a través de la Sala de Prensa
Virtual del Ayuntamiento de València, y presencialmente con un aforo limitado a 12
personas, de manera preferente para radios y equipos de televisión.

-12.30 horas. La concejala de Deportes, Pilar Bernabé, se reúne con el vicepresident del
Basketball NBA Spain, Jesús Bueno. Ayuntamiento, piso 1º
-13.00 horas. El presidente del OAM Parques y Jardines Singulares y vicealcalde de València,
Sergi Campillo, preside la mesa de contratación de la entidad. Sesión telemática.
-17.00horas. La concejala de Transparencia y Gobierno Abierto, Elisa Valía, asiste a la jornada
de Datos Abiertos de la Cátedra de la Universitat Politècnica de València. Edificio de Tabacalera,
sala de prensa. Amadeu de Savoia, 11.

Grupo Municipal Compromís
-18.30 horas. El concejal y la concejala del Grup Municipal Compromís, Sergi Campillo e Isabel
Lozano, participan en la ejecutiva de Compromís per València. Sessió telemàtica.
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