BUTLLETí Núm. 1
Ja podeu

inscriure-us

al

3r Congrés de la Bicicleta.

L’esdeveniment, que se centrarà en

infraestructures i legislació,

se celebrarà del 15 al 17 d’abril a la ciutat de Lleida, al nou Palau de
Congressos, La Llotja.

Podeu remetre les vostres

comunicacions

sobre infraestructures

urbanes o interurbanes abans del 20 de març de 2010. Els requisits estan
disponibles a la web del congrés www.bicicat.cat

El

Programa

recull ponències sobre infraestructures, sobre la legislació
ciclista a Europa, taules rodones sobre experiències en la
construcció d’infraestructures ciclistes, rutes ciclistes i de
vianants, i sobre ordenança i reglamentació municipal de
mobilitat sostenible entre d’altres; també inclou tallers

sobre infraestructures urbanes i interurbanes. A més, es donaran a conèixer
els resultats del grup de treball de legislació de la bicicleta i es realitzaran la
reunió de la Plataforma Empresarial de la Bicicleta i l’Assemblea General de
la Red de Ciudades por la Bicicleta. Sense oblidar les activitats lúdiques.
El programa complet està disponible 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.

