
RECOMANACIONS COMUNICACIONS ESCRITES

L'objectiu de les comunicacions és  recollir  la  diversitat  d'investigacions,  projectes  i

iniciatives que es desenvolupen a nivell nacional i internacional sobre la cultura de la

bicicleta i que tota aquesta feina formi part del fons documental web del Congrés

perquè qualsevol persona pugui accedir-hi de forma senzilla i gratuïta.

Totes les persones inscrites tenen la possibilitat de formar part activa de la XV Congrés

Ibèric mitjançant una comunicació escrita, mostrant a la societat la feina que estan

realitzant  a  favor  de les  cultures  ciclistes  i  la  seva  aportació  al  desenvolupament

sostenible.

Totes les comunicacions acceptades seran publicades en  valenciaciutatamable.org,

comptant amb un nombre ISBN. Només es publicaran aquelles comunicacions que

hagin estat presentades en el transcurs del congrés.

CONTINGUT I FORMAT

1. Les comunicacions escrites han de originals i no hauran d'estar publicats en altres

mitjans o en procés d'avaluació per a aquesta finalitat.

2. Cada comunicació haurà d'estar associada a, almenys, un dels eixos temàtics de

l'esdeveniment València Ciutat Amable.

• La ciutat a l'abast de totes

• En bici mola més

• Reptes de bici

• ciutats Compartides
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3.  Les  comunicacions  es  podran  presentar  en  castellà  i  portuguès.  S'acceptaran

també en català, euskera i gallec, amb traducció al castellà per a la seva presentació i

posterior publicació en els dos idiomes.

4.  Les  comunicacions  s'enviaran  en  format  electrònic  com  a  document  de  text

(editable) a través de l'adreça de mail comunicaciones@valenciaciutatamable.org

5. Cada comunicació tindrà una extensió mínima de 5 pàgines i màxima de 15, i una

grandària màxima de 5 Mb.

6. Tipus de lletra: Arial 11 p. Interlineat: senzill. Marges: superior 3,5; inferior 3; esquerre

3; dret 2,5. Alineació: justificada.

AUTORIA

1.  Cada comunicació tindrà un autor principal, responsable de la mateixa, que ha

d'estar inscrit  en el  XV Congrés Ibèric.  Cada persona només podrà presentar una

comunicació escrita.

2. Hi ha la possibilitat d'incloure altres autors i organitzacions, que apareixeran en un

segon pla i que no han d'estar inscrits necessàriament en el XV Congrés Ibèric.

METODOLOGIA I TERMINIS

1.  Per enviar una comunicació escrita a la XV Congrés Ibèric,  cal  enviar un resum

abans del 31 de març de 2018 amb una extensió màxima de 300 paraules a través

del formulari disponible al web del València Ciutat Amable: valenciaciutatamable.org

Aquest extracte serà revisat per l'organització per a la seva acceptació.

2. L'organització comunicarà a través del correu electrònic l'acceptació o denegació

de la comunicació en el menor termini possible i, com a màxim, als deu dies a partir

de la data del tancament de recepció.

3. En aquesta primera fase, fins a l'acceptació per part de l'organització del resum, no

cal estar inscrit al congrés XV Congrés Ibèric.
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4. Un cop rebut el mail d'acceptació del resum, s'enviarà la comunicació completa a

l'adreça de correu electrònic  comunicaciones@valenciaciutatamable.org. Per poder

enviar la comunicació escrita completa hi haurà termini fins el 19 d'abril de 2018, Dia

Mundial de la Bicicleta.

5. Perquè la comunicació sigui publicada al web, cal estar correctament inscrit en el

XV Congrés Ibèric.

L'equip d'organització de València Ciutat Amable.
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