BUTLLETí
Comença el compte enrere!
Estem a pocs dies del Congrés de la Bicicleta més important de l’Estat Espanyol i us
volem recordar als que encara no us heu inscrit, que queda poc temps
perquè es tanqui el termini.
Per apuntar-vos, només heu d’emplenar el formulari que trobareu a www.bicicat.cat

Entre el 14 i el 17 d’abril a Lleida
tractarem temes de rellevant importància pel desenvolupament del potencial de la
bicicleta, entre d’altres:

Infraestructures per la bicicleta, com el Túnel de Morlans al País Basc, el
més llarg d’Europa exclusiu per l’ús ciclista.

Infraestructures urbanes i interurbanes per fer
més segura la circulació de les bicicletes. Aquesta
secció inclourà 25 comunicacions de diverses
entitats i organisme. La pacificació del trànsit, els
aparcaments ciclistes, les ciclovies, els sistemes de
préstecs o els modes de carrils seran alguns dels
temes que es presentaran.

La legislació ciclista a Europa

L’actual legislació estatal i autonòmica i
propostes de millora

Ordenança

i

reglament

Municipal

de

Mobilitat Sostenible

I molt altres temes!

Més informació a 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.

