Situació dels aparcaments
per a bicicletes a Cornellà

Aparcaments de bicicletes
Bicibox

Consells
de seguretat
Recorda que la bicicleta és un
vehicle: respecta els senyals
i les normes de circulació com
qualsevol altre vehicle.
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Mantingues una distància prudencial
amb la vorera o els cotxes aparcats.
Assegura’t que els altres conductors
et veuen, evita els angles morts.
Respecta els vianants. Pensa
que el vianant sempre té prioritat
en els espais compartits.

Combina la bici
amb els transports
públics
Recorda que pots combinar l’ús de la
bicicleta amb els transports públics:
Rodalies Renfe: Es poden
transportar bicicletes de 10 a
15 h de dilluns a divendres,
i tot el dia els caps de setmana,
amb algunes condicions.
TRAM: Es poden transportar
tots els dies de l’any, i
durant qualsevol horari.
FGC: Es poden transportar tots
els dies de l’any, i durant
qualsevol horari.
Autobusos metropolitans:
S’admeten bicicletes
plegables, en trajectes a dins
la primera corona tarifària.
A més, davant de totes les
parades de metro i ferrocarrils hi
ha una estació del Bicibox.

Atenció amb les maniobres. En els
avançaments o canvis de direcció,
fes-los progressivament i amb
seguretat, indicant-les amb anterioritat
i assegurant-te que t’han vist.
A la nit, fes-te veure: utilitza
l’enllumenat i materials reflectors.

Informa’t del servei Bicibox a
www.bicibox.cat / 93 480 15 59 /
Pg. dels Ferrocarrils Catalans 144

Venda i reparació
de bicicletes
Cicles Mansi / c. Frederic Soler, 81 /
93 376 24 47
Sport Bike / c. Marià Benlliure, 48 /
93 375 73 52
Bicis Quim / Av. Salvador Allende, 5 /
93 471 19 04
Cycles / c. Rubió i Ors, 171 /
93 475 31 87

Recorda que...

La bicicleta és més econòmica,
saludable, ràpida, pràctica,
silenciosa, segura i lleugera.

Fer un quilòmetre en bicicleta
evita 0,17 kg de CO2.

