BUTLLETí
El staff del 3r Congrés de la Bicicleta us vol agrair la vostra participació a
l’esdeveniment. Gràcies a vosaltres i a la qualitat de les ponències presentades, el
certamen ha estat un èxit.

Confiem que aquests dies d’anàlisi, debat i posada en comú dels temes relatius a les
infraestructures ciclistes i la legislació que afecta a la bicicleta, serveixin per
aconseguir actuacions de les administracions i entitats competents, per continuar
avançant en el desenvolupament de totes les capacitats de la bicicleta com a mitjà
de transport.

Aquesta voluntat queda recollida al Manifest de Lleida, un document que confiem
es tradueixi en una millora de la situació de la bicicleta ben aviat. Us l’enviem
adjunt i us agrairem feu difusió.

Prop de 400 congressistes vareu participar de les ponències, debats i tallers i uns
100 us vareu animar a conèixer l’Horta de Lleida en bicicleta.

Recordeu que durant la propera setmana podreu trobar les notícies,
fotos, ponències presentades i el manifest de Lleida
al web del congrés www.bicicat.cat

Si vols donar-te de baixa del Server de butlletí electrònic del III Congrés de la Bicicleta, només has de
respondre aquest e-mail indicant a l’assumpte la paraula “baixa”
Avís legal: en compliment de la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, la Fundació ECA Bureau Veritas informa que les dades personals que es facilitin per
inscripció al present butlletí seran inclosos en un fitxer titularitat de la Fundació ECA Bureau Veritas,
situada físicament a les oficines de l’Av. Can Fatjó dels Aurons, 9. Parc Empresarial A-7. Edifici
Palausibaris. 08174 Sant Cugat del Vallès - Barcelona, a Espanya. La finalitat del fitxer és la gestió dels
seus usuaris i l’enviament d’informació en relació als serveis prestats. Per a exercir els drets d’accés,
rectificació, cancellació i oposició previstos en la llei pot adreçar-se mitjançant l’enviament d’un correu
electrònic a info@fundacionecabv.org o per carta a la Fundació ECA Bureau Veritas amb domicili l’Av.
Can Fatjó dels Aurons, 9. Parc Empresarial A-7. Edifici Palausibaris. 08174 Sant Cugat del Vallès –
Barcelona.

