
Aparca, repara, neteja...
fes que la teva bici sigui inclusiva



QUI SOM
Bici Amiga és un projecte social de 
la Fundació Formació i Treball, 
entitat que té com a objectiu 
formar i inserir laboralment 
persones en risc d’exclusió social i 
gestionar l’entrega de roba, mobles 
i altres equipaments a persones en 
situació de vulnerabilitat.



QUÈ FEM
Diferents serveis al voltant de la 
bicicleta:

• Aparcament de bicicletes

• Reparació i manteniment

• Formació a mida en reparació

• Punt de recollida



APARCAMENT 
DE BICICLETES
Servei d’aparcament de 
bicicletes vigilat de 7.30 a 
21.30 h de dilluns a divendres 
perquè puguis venir a la 
universitat de forma sostenible i 
no preocupar-te de la seguretat 
de la teva bicicleta!  



Tarifes de l'aparcament

PER SER ALUMNE/A DE LA COMUNITAT UPC T’OFERIM PREUS ESPECIALS!

ABONAMENT DIARI

ABONAMENT MENSUAL

ABONAMENT TRIMESTRAL

ABONAMENT SEMESTRAL

ABONAMENT QUADRIMESTRE

ABONAMENT ANUAL (setembre-juliol)

Preu amb IVA Preu COMUNITAT UPC

2,00€

10,00€

25,00€

45,00€

-

-

1,50€

8,00€

-

-

30,00€

45,00€



REPARACIÓ I 
MANTENIMENT

• Manteniment express: greixat,
pressió de pneumàtics, revisió
de frens i rentat de bicicleta

• Manteniment integral: revisió
de canvis, frens, pneumàtics,
direcció, suspensió i posada a
punt

• Cessió gratuïta de l'espai i les
eines per a l'autoreparació



FORMACIÓ 
A MIDA 
Vols descobrir com arreglar una 
punxada i deixar de visitar el taller? 
Tens curiositat per saber canviar la 
cadena de la teva bicicleta? 

T'oferim formació en reparació 
gratuïta i a mida segons les teves 
necessitats. A més, ens adaptem al 
teu horari!



PUNT DE 
RECOLLIDA
Si tens una bicicleta en desús o en 
males condicions, al nostre punt de 
recollida en classifiquem i 
gestionem els residus.

Si no disposes de temps ni saps on 
llençar la bicicleta espatllada, la 
recollim a domicili de forma 
gratuïta.



 DESCOBREIX LA 
#BICISOLIDÀRIA 

DEL FÒRUM!

Tel. 93 303 41 00 
biciamiga@formacioitreball.org

www.biciamiga.org
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