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Presenta el teu projecte
Omple els camps següents:
*Obligatori

Dades de la persona

Nom*

Cognoms*

Empresa / Organització

Càrrec

Departament

Adreça

Codi postal

Ciutat

Província / Regió

País*

Telèfon de contacte

Correu electrònic*
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Dades del projecte

Nom del projecte*

Pàgina web

Respecte al teu projecte, en quina temàtica és rellevant?*
Eixos temàtics

Cicloturisme, esport i lleure: desenvolupament, promoció de rutes i productes turístics. Ɇ
 La mobilitat quotidiana en bicicleta en àmbits urbans i interurbans, i la intermodalitat amb el  Ɇ
transport públic.

Eixos transversals
 Mobilitat segura en bicicleta: convivència, sensibilització i formació. Ɇ
 La innovació, la tecnologia i les  Ɇ smart cities.
 Salut i medi ambient. Ɇ

A quina sessió t’agradaria presentar el teu projecte?*
Comunicacions -1a sessió - Format 20x20 ❍
Aquesta sessió tindrà lloc al final de la primera jornada del Congrés, al Palau de 
Congressos. Les presentacions s’hauran d’ajustar com a màxim a 20 diapositives 
presentades en 20 segons cadascuna, uns 400 segons en total.
Comunicacions - 2a sessió -  ❍ Speakers’ corner
Aquesta sessió tindrà lloc durant la segona jornada del Congrés, al Palau de Fires, en un 
espai habilitat al recinte tipus Speakers’ corner. Les presentacions es faran d’acord amb un 
horari preestablert i s’hauran d’ajustar a un màxim de 10 minuts.

En quin idioma faràs la teva presentació?*
Català ❍
Castellà ❍
Francès ❍
Anglès ❍

Paraules clau del teu projecte (de 3 a 6 paraules)

Breu descripció del projecte (màxim 500 paraules)*



2/3 3/3

Dades del projecte

Quin és el valor afegit que pots aportar com a ponent?

En quina fase de desenvolupament es troba el teu projecte?
Desenvolupament ❍
Pilot ❍
Comercial ❍
Més de dos anys en fase comercial ❍

El projecte ha aparegut als mitjans?
Sí. Quins? ❍
No ❍

Altres comentaris

Avís legal*
Accepto Ɇ

Les seves dades de contacte formen part de la base de dades del Consorci de les Vies Verdes de Girona amb la 
finalitat d’informar-lo de les activitats del Congrés Internacional de la Bicicleta o d’altres que puguin ser del seu 
interès. Així mateix, les seves dades podran ser cedides a les entitats patrones, promotores i/o patrocinadores de 
l’esdeveniment. De conformitat amb allò disposat a la LO15/1999, conserva en tot moment la possibilitat d’exercir els 
drets d’accés, rectificació i anul·lació de dades que podrà portar a terme mitjançant: Consorci de les Vies Verdes de 
Girona info.congresbici@viesverdes.org. Si no vol rebre informació dels actes organitzats pel Congrés Internacional 
de la Bicicleta, enviï’ns un correu electrònic a l’adreça info.congresbici@viesverdes.org amb l’assumpte “Sol·licitud de 
baixa”.   


La sessió és obligatòria.
L'idoma és obligatori.
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