Programa del XV Congrés Ibèric “La Bicicleta i la Ciutat” i de la III
Trobada de Dones Ciclistes
*Programa actualitzat a 017 de maig (17:02 hores).

DIMECRES 16 DE MAIG
Sessió de matí.
11:00 a 13:00 hores:
- Ple de la Bicicleta en l’Ajuntament de València
13:00 a 14:00 hores:
- Ruta en bicicleta per la ciutat.
Sessió de vesprada.
16:30 a 18:00 hores:
- Acreditacions, berenar i plenari institucional d’apertura.
· Seu: Museu Valencià d’Etnologia, sala Alfons el Magnànim.
· Ponents: Representants de l’Ajt de València, Representant de Diputació de
València, FPCUB, ConBici i València en bici-Acció Ecologista-Agró.
· Modera: Pilar Montesinos (Equip de coordinació de València Ciutat Amable).
18:00 a 20:00 hores:
- Plenario de apertura: “Bicicleta y Ciudad”.
· Seu: Museu Valencià d’Etnologia, sala Alfons el Magnànim.
· Ponents: Morten Kabell (Director General de Copenhagenize).
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JUEVES 17 DE MAYO
Sessió de matí.
09:00 a 10:30 hores – sessions simulànies:
- Sessió de comunicacions: gènere.
· Eix – La ciutat a l’abast de totes.
· Seu: La Petxina, sala de formació.
· Ponents
 “Pedalada de la Dona a Terrassa” Marta Lladó Cardona (BiTer)
 “Bicicleta tiene nombre de mujer” Marcos Alfonso García Campo (Amics
de la Bici Barcelona).
- Sessió de comunicacions: cultura de la bici i cicloturisme.
· Eix – En bici mola més.
· Seu: La Petxina, sala de premsa.
· Ponents
 “La bicicleta china: hoy y ayer” Yanping Liao.
 “Bicimovilidad; mucho más de lo que ves ” David Molinos (Amics de
Palanques, Castelló en bici).
 “La ciclo-logística: 20 años de experiencia y un mundo nuevo por
descubrir” Juan Carlos Carranza Manero (Cicloamics Sabadell).
 “El cicloturismo en bici electrica como oportunidad de desarrollo local”
Patrizia Massano (BikeSquare Srls).
 “Plano Nacional de Ecopistas” Filipe Beja (Infraestruturas de Portugal).
- Sessió de comunicacions: cultura de bici.
· Eix – Reptes de bici.
· Seu: La Petxina, saló d’actes.
· Ponents
 “Recorrido en bici visitando los únicos faros de España diseñados por
mujeres” Teresa Díaz (AMA).
“Kilómetros pedaleando” Sofía Guerra Ortega, Javier Guerra “El músico
de las bicis”
 “Btt València principiant” Raquel Arce Olmos.
- Sessió de comunicacions: legislació.


· Eix – Ciutats compartides.
· Seu: La Petxina, sala de conferències.
· Ponents
 “Bases para elaborar un código de la calle (ordenanza de movilidad)”
Jaume J. Portet Tiebas (València en Bici).




“Gipuzkoa pedalea hacia la movilidad sostenible” Marisol Garmendia
(Diputación Foral de Gipuzkoa).
“Experiencias innovadoras para hacer posible un uso compartido de la
calzada en Terrassa” Haritz Ferrando (Biter).
“Guía Ciclista de la Ciudad de México” Gabriela Ruíz (Orange Army
Comunicación).
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“La integración de la movilidad ciclista en las ordenanzas municipales.
Presentación de una guía de la Diputación Foral de Gipuzkoa” Esther
Anaya (Consultora ciclista).

10:40 a 12:00 hores:
- Plenari- Taula Redona: “Beneficis en les formes de participació i com influeixen en
els processos de conformació de les polítiques ciclistes”.
· Eix – En bici mola més.
· Seu: La Petxina, saló d’actes.
· Ponents: Rafael González Ferrandis (Socióleg col·laborador en diversos
processos de participació ciutadana), Rodrigo Martínez Novo (Consultoria de
mobilitat Ciclopie), Carmen Acero (Socióloga, Red Cimas).
· Modera: Virginia Martín (Cap de Sección de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament de València).
-Taula debat: ”Polítiques i impacte econòmic de la bicicleta”.
· Eix – En bici mola més.
· Seu: La Petxina, sala de conferències.
· Ponents: Elena Amat (Regidora d’Infraestructures, Mobilitad i Transport de
Sant Boi) Álvaro Nicolás Loscos (Cap de Gabinet Regidoria d’Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona) i Joao Camolas (Regidoria de Mobilitad de
l’Ajuntament de Lisboa).
· Modera: Esther Anaya (Consultora i investigadora de mobilitat ciclista).
11:00 a 14:00 hores – Sessió fora del programa del congrés:
- Reunió Pla Estratègic Estatal de la Bicicleta.
· Seu: La Petxina, sala de premsa.
· Només per a persones convidades per la Dirección General de Tráfico.
12:00 a 14:00 hores – Sessió fora del programa del congrés:
- Reunió Junta Directiva de la Red de Ciudades por la Bicicleta.
· Seu: Palau de l’Exposició.
· Només per a persones convidades per la Red de Ciudades por la Bicicleta.
12:15 a 13:45 hores – sessions simultànies:
- Taula Redona: “Mobilitat i gènere”.
· Eix – La ciutat a l’abast de totes.
· Seu: La Petxina, saló d’actes.
· Ponents: Marisol (Tècnica de Mobilitat del’Ajuntament de Madrid), Teresa
Artigas (Regidora de Movilitat de l’Ajuntament de Zaragoza) i Lake Sagaris (Professora
de la Universidad Pontificia de Chile).
· Modera: Ruth López (Cap de servei de mobilitat de l’ajuntament de València).
-Taller: ”Explotant el finançament europeu per a la mobilitat ciclista”.
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· Eix – Reptes de bici.
· Seu: La Petxina, sala de formació.
· Imparteix: Carolien Ruebens (Tècnica Sènior de Projectes en European Cyclist
Federation).
DINAR
13:45 a 15:15 hores:
- Dinar vegà i poètic i inauguració d’Exposició de Dones Ciclistes Creatives.

Sessió de vesprada
15:20 a 16:50 hores – sessions simultànies:
- Taller: “Una experiència local de ciclologística”.
· Eix – En bici mola més.
· Seu: Centre del Carme, sala dos.
· Imparteix: Candela Fernández Martínez (Encicle Bicimensajeros).
-Taller: ”Reestret, ferramentes digitals per alliberar la ciutat motoritzada”.
·
·
·
·

Eix – Reptes de bici.
Seu: Centre del Carme, sala capitular
Imparteix: Eve Blanco (Arquitecta i Urbanista)
IMPORTANT: cal inscripció i s’anima a assistir amb portàtil.

-Taller: ”Participatize. Taller de redacció d’indicadors d’avaluació de qualitat de
polítiques de mobilitat ciclista segons el nivell de participació ciutadana en el seu
disseny”.
· Eix – Ciutats compartides.
· Seu: Museu Valencià d’Etnologia, sala didàctica.
· Imparteixen: Elisabeth Lorenzi (Antropòloga, investigadora social de la
mobilitat ciclista i artista) i Adonia Lugo (Urban Anthropologist & Mobility Justice
Strategist).
-Taller: ”En Bici Sense Edat. Cas pràctic d’implantació del programa i beneficis socials
registrats”.
· Eix – La ciutat a l’abast de totes.
· Seu: Museu Valencià d’Etnologia, sala d’exposicions permanent (sala 8).
· Imparteix: María Elisa Ojeda (En Bici Sense Edat de Barcelona).
15:30 a 17:0 hores – sessions fora del programa del congrés:
- Reunió Grups de Treball de la Red de Ciudades por la Bicicleta.
· Seu: Palau de l’Exposició.
· Només per a persones convidades per la Red de Ciudades por la Bicicleta.
17:00 a 17:45 hores – sessions simulànies:
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- Sessió de comunicacions: bici elèctica.
· Eix – En bici mola més.
· Seu: Centre del Carme, sala dos.
·Ponents:
 “La Bicicleta eléctrica : Revisando 20 años de Investigación” Gerardo
Pedros (Universidad Córdoba)
 “Bicicleta vs E-marketing” Rafael Villalba Rubio (València en bici).
- Sessió de comunicacions: cultura de la bici.
· Eix – Reptes de la bici.
· Seu: Centre del Carme, sala capitular.
· Ponents
 “MARES MADRID: economía de intereses apasionados para la
transformación de nuestras ciudades” Javier Esquillol.
“Envíos y Repartos. Interacciones de Espacios Urbanos y Mail Art.” Irene
Covaleda. (Professora Grau en Belles Arts. Universidad de Zaragoza)
- Sessió de comunicacions: Aparcament i Tecnologia de les dades.


· Eix – Ciutats compartides.
· Seu: Museu Valencià d’Etnologia, sala d’exposicions permanent (sala 8).
· Ponents:
 “Vadebike, aparcamiento seguro ” Marta Recasens Alsina (Vadecity)


“Ciclogreen: incentivos al Bike to Work y análisis de patrones de
movilidad a nivel ciudad” Gregorio Magno Toral Jiménez. (Ciclogreen
Move and Win S.L.)

18:00 a 19:30 hores:
- Plenari: “Sobre l’ús civil de la bicicleta i els seus discursos”.
·
·
·
·

Eix – Ciutats compartides.
Seu: Museu Valencià d’Etnologia, sala Alfons el Magnànim.
Ponent: Manuel Delgado (Antropólogo, Universitat de Barcelona).
Modera: Ignacio Uribelarrea (ConBici).

19:30 hores:
- Ruta tècnica guiada per València.
· Eixida: Museu Valencià d’Etnologia. Sala Alfons el Magnànim.
· Guiada por Giuseppe Grezzi (Regidor de mobilitat de València)

20:15 hores:
- Festival de músiques del món i folk valencià.
· Seu: Museu Valencià d’Etnologia, patis.
· Entrada gratuïta prèvia reserva d’entrades en el mateix museu.

valenciaciutatamable.org@ciutatamable

DIVENDRES 18 DE MAIG
Sessió de matí
09:00 a 10:15 hores – sessions simulànies:
- Sessió de comunicacions: gènere.
· Eix – La ciutat a l’abast de totes.
· Seu: La Petxina, sala d’oci.
· Ponents
 “Asociaciones y bicis: retos para garantizar la igualdad” Iria Vázquez Silva
(Pedaladas Pontevedra) .
 “Composcleta en femenino” Lourdes Sesto (Composcleta).
 “200MujeresEnBici: El reto de las mujeres ciclistas en el 200º aniversario
de la bicicleta” Itziar Alonso-Arbiol (Kalapié).
 “El pueblo en bicicleta. Análisis de prácticas de movilidad desde la
perspectiva de género” Joan Sanfélix Albelda. (UJI)
- Sessió de comunicacions: salut i medi ambient.
· Eix – En bici mola més.
· Seu: La Petxina, sala de premsa.
· Ponents
 “Inversión térmica, fuegos artificiales, medidores PM2.5, ciencia
ciudadana, salud.” Carlos Pérez Olozaga (Kalapié).
 “Rodando por el Clima (Documental)” Mar Bensach Gala. (AMA).
 “El túnel de la Avenida Pérez Galdós: una infraestructura obsoleta en
una avenida insalubre, peligrosa i no inclusiva” (Colectivo Fuera Tunel).
 “Cicloyoga” David Molinos Solsona (Castelló en Bici)
- Sessió de comunicacions: aparcament i tecnologia de les dades.
· Eix – Reptes de bici.
· Seu: La Petxina, sala de formació.
· Ponents
 “Estudio de seguridad en el aparcamiento de bicicletas en Pamplona”
Xabier Aquerreta Romeo. (Policía Municipal de PamplonaSabesDondeCiclas.com).





“Don Cicleto” Alicia del Rio (DonCicleto).
“Aparcamientos seguros para bicicletas para una Valencia más
sostenible” Alejandro López Navarro (Biciutat, Movilidad Urbana
Sostenible).
“Datos para una Ciudad Bikefriendly” Carlos Martín Ruiz (Bikefriendly).

- Sessió de comunicacions: equitat.
· Eix – Ciutats compartides.
· Seu: La Petxina, sala de conferències.
· Ponents
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 “Terremoto 19s: El papel de la bicicleta.” Berenice Zambrano (Bicitekas
Socentlabo).
 “Accesibilidad en entornos urbanos: peatones con ceguera / baja visión”
Maria Rosario Rodriguez de Luego (ONCE- ILUNION).
 “Ciclismo adaptado” Enrique Pérez (Pedaladas Pontevedra).

10:30 a 12:00 hores – sessions simulànies:
- Sessió de comunicacions: col·lectius.
· Eix – La ciutat a l’abast de totes.
· Seu: La Petxina, sala d’oci.
· Ponents
 “Promoción de la bicicleta al trabajo desde las administraciones
públicas” Carles Conill (Àrea Metropolitana de Barcelona).


“Experiencia en el 7º Foro Mundial de la Bicicleta en Lima” Silvia López
Izquierdo (Todobici y Foro Valenciano de la Bicicleta).



“Andando” Carlos Ortí (Foro Andando).



“Soterranya, 15 años de transformación social a golpe de pedal” Antoni
Velarde González (Soterranya).

- Taula debat: “Cicloturisme tribu i infraestructura”.
· Eix – En bici mola més.
· Seu: La Petxina, sala de premsa.
· Ponents: Chus Blázquez (Rutas Pangea), Manu Calvo (Centre Coordinació
Eurovelo España), Ana Santos (Projecte DarAVolta, Sociòloga i antropòloga, docent i
Presidenta do Conselho Pedagógico en FMH-ULisboa e investigadora del CRIA-IUL) i
Paco Tortosa (Geògraf i consultor).
- Taula debat: “Processos de participació per a la Planificació.
· Eix – Reptes de bici.
· Seu: La Petxina, sala de formació.
· Ponents: Javier Villalba (PEEB, Cap de la Unitat Normativa de la DGT), Edorta
Bergua (Diputació de Gipuzkoa) i Pilar Vega (Ciudad de las mujeres).
· Modera: Mariola Fortuño (Arquitecta en Siete Arquitectura más Ingeniería).
- Ponència: “La bici com pont de justícia social. La xarxa “Bike Equity” en EE.UU.”.
Eix – Ciutats compartides.
Seu: La Petxina, sala de conferències.
Ponents: Adonia Lugo (Urban Anthropologist & Mobility Justice Strategist).
Modera: Elisabeth Lorenzi (Antropòloga, investigadora social de la mobilitat
ciclista i artista).
·
·
·
·
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12:15 a 13:45 hores:
- Plenari: “Desmontant la mitologia dels mass media”...
· Eix – Reptes de la bici.
· Seu: La Petxina, sala de conferències.
· Ponent magistral: Mark Ames (Strategic Cities).
· Ponents periodistes: Jaime Novo (Onda cero), Dani Cabezas (Ciclosfera) i
Sandra Moreno (Pata de Cabra).
· Modera: Silvia López (TodoBici València).
DINAR
13:45 a 15:15 hores:
- Dinar vegà.
Sessió de vesprada.
15:20 a 16:50 hores – sessions simulànies:
- Taula redona: “Realitat sobre la ciclologística a Espanya”.
· Eix – En bici mola més.
· Seu: Museu Valencià d’Etnologia, sala didàctica.
· Ponents: Dani Ruíz Ribas i Candela Fernández Martínez (Encicle
Bicimensajeros).
· Modera: Jorge Nieva Gómez (Proyecto MARES).
- Sessió de comunicacions: infraestructura.
· Eix – Ciutats compartides.
· Seu: Museu Valencià d’Etnologia, sala didáctica.
· Ponents
 “Túneles valencia” Vicente Riera.


“Comportamiento de los Bici-usuarios en la ciudad” Juan Carlos
Martinez Parra (Universidad Piloto de Colombia).



“Propuesta metodológica para el diseño de caminos escolares seguros,
aplicación en el barrio de Benimaclet, Valencia, España” Jose Antonio
Valverde Reguera (Camina Seguro).



“Ciclo Alameda Quinto Centenario” Jeroen Buis (JB Mobility).



“Ciclocalle: la bici colonizando las calzadas urbanas” Javier Cobela Puig
(Alacant en bici).

- Taller: “Recorregut pedagògic en participació infantil en l’espai públic”.
· Eix – La ciutat a l’abast de totes.
· Seu: Centre del Carme, sala capitular.
· Imparteix: Elvira Molina Fernández (CEIP León Sola i Universidad de Granada).
- Sessió de comunicacions: cultura de la bici.
· Eix – Reptes de bici.
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· Seu: Centre del Carme, sala dos.
· Ponents
 “Cycle City” Gabriela Ruíz (Cycle City).


“1867/1868 , Huesca, 150 años de la primera vez que se montó en
bicicleta en España, 2017/2018 celebración” Alejandro José González
Guijarro. A. C. Mariano Catalán i Huescaenbici



“Ludificación del uso de la bicicleta” Jorge Andrés Zorro Palomino
(Universidad Piloto de Colombia).



“Ciclistas peripatéticos” Jaume Carné Cabré (BICI Cultura BCN).

17:00 a 18:30 hores – sessions simulànies:
- Taula redona: “Salut i mobilitat: la importància vital d’una ciutat amable”.
· Eix – En bici mola més.
· Seu: Museu Valencià d’Etnologia, sala Alfons el Magnànim.
· Ponents: Carmen Barona Vilar (Pla de Salut Generalitat Valenciana), David
Rojas Rueda (ISGlobal), María Pérez Herrero (Directora de l’Autoritat de Transport
Metropolità de València) i María Estarlich (Investigadora de l’Àrea d’Ambient i Salut de
FISABIO).
· Modera: Marian Sintes (València en Bici i Metgessa d’atenció primària).
- Taula redona. “Intermodalitat, tot el que has somiat i encara no pots fer”.
· Eix – Reptes de bici.
· Seu: Centre del Carme, sala dos.
· Ponents: Vicent Torres (Doctor en Economia), Salvador Fuentes (Diputació de
Barcelona – En bici al trabajo) i Isabel Espinosa (MOVUS, Conexión interurbana).
· Modera: Elena Krause Suárez (AMA-Rodamons).
- Taula debat: “Efectes no desitjats de les polítiques pro-bici (I). Reptes d’equitat i
justícia de les intervencions des de les ferramentes d’avaluació de la mobilitat
sostenible”.
· Eix – Ciutats compartides.
· Seu: Museu Valencià d’Etnologia, sala didàctica.
· Ponents: Esther Anaya (Consultora i investigadora de movilitat ciclista), Miguel
Álvarez Martínez (Enginyer de Camins, especialitat en Urbanisme i Ordenació de
Projectes).
· Modera: Nacho Tomás (Secretario T. de la Red de Ciudades por la Bicicleta).
- Taller: “Experiències de Patrimoni Ciutadà: el cas de BICIHUB”.
· Eix – La ciutat a l’abast de totes.
· Seu: Centre del Carme, sala capitular.
· Imparteix: Xavi Prat (President de la cooperativa Biciclot).
18:45 a 20:00 hores:
- Plenari: “ La mobilitat exclosa”
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· Eix – La ciutat a l’abast de totes.
· Seu: Museu Valencià d’Etnologia, sala Alfons el Magnànim.
· Ponents: Beatriu Espuig (Aspaym, club tres rodes), Ian Molina Guillo
(Asociación Juvenil de Sordos 2000) i Juan Mondéjar Sánchez (COCEMFE).
· Modera: Jaume J. Portet Tiebas (València en Bici).
20:00 a 20:30 hores:
- Passeig amb Albaes amb temàtica Bicicleta i Ciutat.
· Sortida del passeig: Museu Valencià d’Etnologia, sala Alfons el Magnànim.
· Fi del passeig: Centre del Carme.
20:30 a 22:00 hores:
- Festa Internacional dels Museus.
· Seu: Centre del Carme.
· Entrada gratuïta.
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DISSABTE 19 DE MAIG
* Les activitats o sessions de la Trobada de Dones se celebren en espais no mixtos
Sessió de matí
09:00 a 10:30 hores – sessions simulànies:
- Sessió de comunicacions: formació.
· Eix – La ciutat a l’abast de totes.
· Seu: Centre del Carme, sala capitular.
· Ponents
 “Educación Vial, Educación Normativa. Como encerrar a la infancia”.
Carlos J. Poblete, (Asociación Cíclope, bicicletas para el desarrollo).
“Juntos Prevenimos, Parque Infantil Tráfico Elche” Julio Fernández
Bernal (Policia Local Elxe).
- Sessió de comunicacions: ciclologística i rutes en bici.


· Eix – En bici mola més.
· Seu: Museu Valencià d’Etnologia, sala Alfons el Magnànim.
· Ponents
 “Pasado y presente de la mensajería en bici, retos logísticos en la última
milla “Aida.


“La ciclo-logística: 20 años de experiencia y un mundo nuevo por
descubrir” Juan Carlos López García (Ecomensajeros).



“Encontriños 2018 “Pola Beiriña”” José Francisco García Campo
(VERDEGAIA).

“Marcha Ciclorista Dones Bicibles” M José Silvestre Garrigós (Dones
Bicibles).
- Sessió de comunicacions: cicloturisme (09:00 – 10:30).


· Eix – Reptes de bici.
· Seu: Centre del Carme, sala dos.
· Ponents
 “Volem el Camí del Xúquer” Pedro Domínguez Gento (La Ribera en
Bici-Ecologistes en Acció).


“La bicicleta todoterreno y la defensa ciudadana de las vías pecuarias:
potencial turístico y deportivo ” Antonio Contreras de Vera
(Murciaenbici.).



“Fundamentos del Cicloturismo desde el punto de vista de la Ecología”
Elena Krause Suárez (AMA – Rodamons).



“La Belleza de lo simple (3000 kilómetros en 37 días)” Evelyn Villegas
García (Asturies ConBici).



“La Red Eurovelo en la Península Ibérica” Manu Calvo (Centro
Coordinación Eurovelo España).
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“Casos de éxito en la puesta en marcha de rutas de turismo en
bicicleta” Chus Blázquez Sánchez (Rutas Pangea).

- Sessió de comunicacions: cultura.
· Eix – Ciutats compartides.
· Seu: Museu Valencià d’Etnologia, sala didàctica.
· Ponents:
 “Programa de sensibilización y cambio de comportamiento (PSCC)
hacia la movilidad sustentable con énfasis en la bicicleta para la
Universidad Austral de Chile” Otto Lührs Middleton (Universidad Austral
de Chile).


“#DSSBikeFriendly, cuestionario para mejorar la calidad ciclista” Gorka
Hoyos Berástegui (Kalapié.).



“#200Bizi: La ciudadanía donostiarra celebrando el 200º aniversario de
la bicicleta” Maite Álvarez García (Kalapié).



“La (incompleta) proyección de Sevilla como Ciudad Ciclista” Pedro
Malpica Soto. (Universidad de Sevilla).

10:30 a 12:00 horas - sesiones simultáneas:
- Taller: “Ocupabilitat i mobilitat ciclista ” (10:30 a 12:00 horas).
· Eje – En bici mola més.
· Seu: Centre del Carme, sala capitular.
· Imparteix: Agustín Cayuela (Komorebi, Docent de la Formación Profesional
para el Empleo).
- Ruta interurbana i dinar (10:30 a 15:00 hores).
- Trobada de Dones. Espai de presentació de projectes de biicleta i dona (10:30 a
12:00 hores).
· Seu: Centre del Carme, sala dos.
- Trobada de Dones. Taller: 'con las manos en la grasa' (10:30 a 13:00 hores).
· Seu: Centre del Carme, claustre Renaixentista.
· Imparteixen: Mariam (Bicípolis), Silvia López (TodoBici València), Eva, Borena,
Mecha,Marta i Emi (Cícliques, Barcelona), Newua Mutant (Madrid) i María José
Silvestre Garrigós (Dones Bicibles).
· Invitada: Isabel Lozano (Concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas del
Ayuntamiento de València).
- Trobada de Dones. Taller de circulació segura (11:00 a 13:45 hores).
· Seu: sortida des del Centre del Carme, claustre Gòtic, a la porta de la sala
capitular.
· Imparteix: Ana Viejobueno (Aula de la Bici).
· IMPORTANT: cada participant deurà portar la seua bicicleta en perfecte estat
de rodatje.
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- Trobada de Dones. Taller ferramentes digitals per a rutes (12:15 a 13:45 hores).
· Seu: Centre del Carme, sala dos.
· Imparteix: Ana Carmen Navajas Costa.
- Trobada de Dones. Taller d’empoderament per a Femibicicleteras (12:15 a13:45
hores).
· Seu: Centre del Carme, sala capitular.
· Ponents: Noemi Soriano García (Bicicletera Urbana, Treballadora Social,
Màster en Gènere i Polítiques d’Igualtat per l’UV, Activista Feminista y LGTBI) i Patricia
Escortell Valls (Historiadora, Màster en Gènere i Polítiques d’Igualtat per l’UV, Activista
Feminista i LGTBI i Agente de Igualdad).
· IMPORTANT: Màxim de participants 20 persones.
DINAR
13:45 a 15:15 horas - sesions simultànies:
- Dinar vegà.
- Dinar vegà en ruta (14:00 a 15:00 hores) lligat a la ruta interurbana.
Sessió de vesprada
15:20 a 16:50 hores – sessions simultànies:
- Taller de mesura de les qualitats de l’aire.
· Eix – En bici mola més.
· Seu: La Petxina, sala de premsa.
· Ponents: María José Sales (Consultora en metereologia i qualitat de l’aire).
· Imparteixen: José Manuel Felisi (València per l’aire), Carlos Pérez Olozaga
(Kalapie) i José Antonio Meoqui Echeverría (Kalapie).
- Taula redona; “Efectes no desitjats de les polítiques pro-bici (II). Reptes d’equitat i
justícia de les intervencions per a la mobilitat ciclista i la gestió de l’espai públic.
· Eix – Ciutats compartides.
· Seu: La Petxina, sala de conferències.
· Ponents: Alfonso Sanz (Geògraf, Matemàtic i Tècnic Urbanista, GEA21) i David
Estal (Arquitecte i Escriptor).
· Modera: Pedro Bravo (Periodista escriptor).
- Trobada de Dones. Plenari.
· Seu: La Petxina, saló d’actes.
· Ponent: María Garrido (Responsable de l’àrea d’Ecofeminisme d’Ecologistes
en Acció).
· Modera: Sara Moyano (Arquitecta).
17:00 a 18:30 hores – sessions simultànies:
- Taula redona: “Lluites veïnals i transformacions urbanes”.
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· Eix – La ciutat a l’abast de totes.
· Seu: La Petxina, sala de conferències.
· Ponents: Marta Arizabalaga (Plataforma 8-80 Iruñerria), María José del Amor
(Colectivo Fuera Túnel Pérez Galdós València) i Joaquín Contreras i Pedro Arques
(Plataforma Pro-Soterramiento de las Vías de Murcia).
· Modera: Laura Berro (Regidora d’Igualtadt i LGTBI de l’Ajuntament de
Pamplona)

- Trobada de Dones. Grups de treball.
· Seu: La Petxina, sala de formació.
· Grups de treball: 1- No estem a soles, 2- Mixt-no mixt-transversal, 3- En bici
sóc lliure, no valenta, 4- Jo sóc pro, tu també, 5- Dones ciclistes esportistes, 6- Ciutat
ciclista, ciutat feminista.
18:45 a 20:00 hores:
- Plenari de clausura.
· Seu: La Petxina, saló d’actes.
· Ponent: Lake Sagaris (Profesora de la Universidad Pontificia de Chile).
· Modera: Modera: Pedro Bravo (Periodista i Escriptor).
20:30 a 22:00 hores:
- Festa de tancament: concert de La Dinamo.
· Seu: Museu Valencià d’Etnologia, Sala Alfons el Magnànim.
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DIUMENGE 20 DE MAIG
Sessió de matí.
08:00 a 14:00 horas – sesions simultànies:
- Trobada de Dones. Ruta de BTT.
- Trobada de Dones. Ruta de carretera.
- Trobada de Dones. Ruta d’horta i platja.
- Trobada de Dones. Ruta “Ciutat Amable per a totes”. (12:30 a 14:00 hores)
· Eixida: Torres de Serrans.
- Ruta en bici per l’Horta de València (09:00 a 14:00 hores).
- Assemblea de ConBici (09:00 a 14:00).
· Seu: Centre del Carme, sala capitular.

Tots els dies hi haurà exposicions en:
 Centre del Carme. Exposició #MujeresCiclistasCreativas
 Complex Esportiu-Cultural “La Petxina”. Projecte Schoenenberger i Exposició
Ozó Troposfèric València Ciutat Amable
 Biblioteca de la dona. Exposició #MujeresCiclistasCreativas

L’equip d’organització de València Ciutat Amable.
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