BUTLLETí Núm. 2
Encara esteu a temps d’enviar les vostres

comunicacions

sobre

infraestructures urbanes o interurbanes.
Recordeu que el termini finalitza el proper dia 20 de març
Podeu veure els requisits al web del congrés www.bicicat.cat

Les empreses disposareu d’un

espai firal per mostrar les vostres novetats i

productes. Visiteu l’espai del web dedicat als estands per tenir més detalls.

També podeu consultar el

programa actualitzat

I recordeu inscriure-us!

NotícieS
El 5 de març es va fer la presentació del congrés al palau de congressos on tindrà
lloc l’esdeveniment, La Llotja:
L’alcalde de Lleida va confirmar durant l’acte que al congrés se signarà el
Manifest de Lleida amb “polítiques consensuades que faran de la bicicleta un
eix de salut” i que projectarà la bicicleta tant a nivell nacional com
internacional

240 nens van participar de l’acte amb activitats ciclistes on van fer circuits
d’educació vial i activitats esportives, en una mostra de com la bicicleta és
beneficiosa per la salut i un important medi de transport.

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.

