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Valencia, 9 de marzo de 2015 

 

Estimado/a asociado/a: 

 

 Tras el interesante enfoque de la actual realidad social, realizada por nuestros invitados a la 

anterior cena coloquio, en esta ocasión os proponemos acercarnos a la novedosa realidad política 

que está viviendo España. Por ello, para la cena-coloquio del mes de marzo contaremos con la 

asistencia de D. MANUEL MARTÍNEZ SOSPEDRA, Catedrático de Derecho Constitucional y 

miembro de la Asociación; y de D. JOAQUÍN MARTÍN CUBAS, profesor de Ciencia Política en la 

Universitat de Valencia,  quienes, tras la cena, expondrán sus puntos de vista sobre  el tema “2015: 
¿un tsunami electoral?”, iniciándose a continuación un debate con los asistentes. 

 

 Como en ocasiones anteriores, el acto tendrá lugar en el Palacete de la plaza del Negrito nº 
13, en el Centro Histórico de Valencia, y será el miércoles 25 de marzo de 2015, iniciándose a las 

20,30 horas con un aperitivo, para pasar a continuación a la cena, fijada a las 21.00 horas y para la 

que se ruega la máxima puntulidad. 

 

 La Junta Directiva agradece el éxito de coordinación de la pasada cena y de nuevo os 

recuerda que para asistir al acto es necesaria la previa confirmación, hasta el lunes 23 de 
marzo, simplemente enviando un correo electrónico a la responsable de protocolo de la Asociación, 

Victoria Atienza, victoriasaler@hotmail.com, indicando tu nombre y apellidos y, en su caso, el de 

tus acompañantes. También es importante que quien haya confirmado, pero finalmente no pueda 

asistir, lo comunique asimismo lo antes posible, pues una vez cerrado el número de comensales, el 
precio de las plazas vacías, deberá ser asumido por la Asociación. 
 

 Esperamos contar con tu compañía. Un cordial saludo.   

                  

 

                                                                         Juan Antonio Lloret Llorens. 

    Presidente de A.V.J.D. 
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València, 9 de març  del 2015 

 

Estimat/da associat/da: 

 

 Després de l'interessant enfocament de l'actual realitat social, realitzada pels nostres invitats a 

l'anterior sopar col·loqui, en esta ocasió vos proposem acostar-nos a la nova realitat política que està 

vivint Espanya. Per això, per al sopar-col·loqui del mes de març comptarem amb l'assistència de D. 
MANUEL MARTÍNEZ SOSPEDRA, Catedràtic de Dret Constitucional i membre de l'Associació; i de 

D. JOAQUÍN MARTÍN CUBAS, professor de Ciència Política en la Universitat de València,  els que, 

després del sopar, exposaran els seus punts de vista sobre  el tema “2015: un tsunami electoral?”, 
iniciant-se a continuació un debat amb els assistents. 

 

 Com de vegades anteriors, l'acte tindrà lloc en el Palauet de la plaça del Negret núm. 13, en 

el Centre Històric de València, i serà el dimecres 25 de març del 2015, iniciant-se a les 20,30 hores 

amb un aperitiu, per a passar a continuació al sopar, fixat a les 21.00 hores i per a la que es prega la 

màxima puntualitat. 

 

 La Junta Directiva agraïx l'èxit de coordinació del passat sopar i de nou vos recorda que per a 
assistir a l'acte és necessària la prèvia confirmació, fins al dilluns 23 de març, simplement 

enviant un correu electrònic a la responsable de protocol de l'Associació, Victòria Atienza, 

victoriasaler@hotmail.com indicant el teu nom i cognoms i, si és el cas, el dels teus 

acompanyants. També és important que qui haja confirmat, però finalment no puga assistir, ho 

comunique així mateix com més prompte millor, perquè una vegada tancat el nombre de comensals, 

el preu de les places buides, haurà de ser assumit per l'Associació. 
 
 Esperem comptar amb el teu acompanyament. Una cordial salutació  
 

                                                                         Juan Antonio Lloret Llorens. 

    President de l’A.V.J.D 


