Ajuntament de Castelldefels – 27/27/2012

El Bicibox arriba a Castelldefels amb sis
estacions a prop d'equipaments i mitjans de
transport
Es tracta d'una xarxa pública d'aparcaments segurs per bicicletes privades per tal que
tothom pugui fer ús del servei de la forma més pràctica i segura possible

El Bicibox ha arribat a Castelldefels. Aquesta setmana s'instal·len al municipi sis estacions, que
sumen 63 places i estan situades a prop d'equipaments i mitjans de transport públic: Biblioteca
Central, Estació de Castelldefels, Parc mediterrani de la Tecnologia, Estació de CastelldefelsPlatja, Avinguda dels Banys i Can Roca.
Bicibox és una xarxa pública d'aparcaments segurs per bicicletes privades que es troba
distribuïda pels diferents municipis de l'Area Metropolitana de Barcelona per tal que tothom pugi
fer ús del servei de la forma més pràctica i segura possible.
El servei Bicibox permet utilitzar la bicicleta particular en desplaçaments per la ciutat amb la
tranquil·litat de disposar d'un aparcament protegit i segur.
Els principals objectius de Bicibox són fomentar entre els ciutadans i ciutadanes l'ús de la
bicicleta com a mitjà per a la mobilitat quotidiana i complementar altres serveis de transport
públic, oferint un aparcament segur per a les bicicletes pròpies
Aquest servei funciona mitjançant el registre previ dels usuaris, de les seves bicicletes i un
abonament segons tarifa amb el que es dona dret a estacionar la bicicleta en qualsevol dels
aparcaments de la xarxa, per un màxim d'hores al dia (per fomentar la rotació).
Així, el Bicibox ajudarà a anar en bici per la ciutat amb seguretat, tot gaudint dels avantatges
d'aquest sistema de desplaçament: no contaminem, fem salut, estalviem diners i sobretot,
contribuïm a fer una ciutat menys sorollosa, amb menys fums... Un Castelldefels més ecològic i
més agradable per viure-hi.
Com funciona?
A través d'una targeta sense contacte que rebran els abonats i abonades i que els permetrà fer
ús de tots els estacionaments de la xarxa (1.600 a tota l'àrea metropolitana, un cop acabi la
implantació).
Totes les estacions es gestionen de manera telemàtica des d'un centre de control. El cost anual
és de 35 euros.
On són?
Les 6 estacions de Castelldefels, que sumaran 63 places, estan situades a prop d'equipaments
i mitjans de transport públic: Biblioteca Central, Estació de Castelldefels, Parc mediterrani de la
Tecnologia, Estació de Castelldefels-Platja, Avinguda dels Banys i pista poliesportiva de Can
Roca.
Com utilitzar-los?
És molt senzill: només cal que l'usuari o usuària passi la targeta pel lector situat al lateral del
mòdul de l'aparcament. S'hi obrirà així un compartiment buit on es deixarà la bicicleta per a un
màxim de 12 hores continuades al dia (s'estableix un pagament
suplementari si es produeix un excés de temps de permanència, amb un màxim de 48 hores).
Per recollir la bici, només cal tornar a passar la targeta.

On puc donar-me d'alta del servei?

Presencialment: oficina d'atenció al client situada a Cornellà (carrer del Barcelonès, núm 5-7,
al barri de la Fontsanta, a prop del Citilab). De dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 18 h.
Parada del TRAM: Fontsanta - Fatjó (T1-T2)
Per telèfon: 902 908 586
Per correu electrònic: info@bicibox.cat

