Utilitza el pany U-lock i els
aparcabicicletes que tens el teu abast
per ancorar la bicicleta.

circula
Respecta les normes de
circulació de trànsit i vés
amb prudència
Si hi ha carril bici, usa’l en tots
els teus desplaçaments; si no n’hi
ha, circula pel carril dret, sense anar
d’una banda a l’altra. Procura mantenir una
distància de separació d’1,5 metres dels cotxes
aparcats, així evitaràs el risc de sinistre si obren alguna porta.

La bicicleta no es pot fermar a arbres,
semàfors, bancs o papereres, ni
aparcar-la davant les zones de càrrega
i descàrrega o d’estacionament per a
persones amb discapacitat

Horari:
7.00h
8.00h

Fes els senyals corresponents amb els braços per indicar els teus
moviments

20.00h
19.00h

recollida
devolució

Usa casc i guardapits reflectant; et poden estalviar qualque ensurt.
Si circules darrera un altre vehicle, guarda-hi una distància de
seguretat.
Circula a una velocitat mitjana que s’ajusti a la teva condició i
forma física

informa-te’n

La targeta Intermodal és personal i intrasferible, per tant l’única
persona autoritzada és l’abonat/da
Aquest servei està prohibit als menors de 18 anys
La bicicleta no es pot conduir sobre una sola roda, ni agafar-se a
vehicles en marxa
L’abonat/ada es fa totalment responsable de la bicicleta des del
moment que la recull fins que la torna a la mateixa estació de la UIB.

aparca

mou-te en Bici

Amb la col·laboració de:

Bicicleta intermodal de Mallorca

Campus UIB

Arxiduc Lluís Salvador
Residència

Estació UIB
Instal·lacions esportives

Aparcabicicletes

Parc Bit

Mou-te en Bici, mou-te bé.
La bicicleta és avui en dia una de les alternatives més
sostenibles per desplaçar-se i aporta molts de beneficis, no
només individuals, també col·lectius.

Orizonia
Gaspar Melchor
de Jovellanos

Per això, la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori
del Govern ha posat en marxa el nou servei de préstec de
bicicletes “mou-te B” en el campus de la Universitat de les
Illes Balears i en el Parc Bit.
Aquest servei va dirigit als titulars de la Targeta Intermodal i
en poden fer ús si prèviament, el mateix dia, han cancel·lat un
viatge en qualsevol dels serveis integrats (metro, tren o bus),
signant un contracte de cessió i responsabilitat.
El punt de recollida i de retorn de les bicicletes és l’estació
de la UIB. Durant la jornada, es poden estacionar en els
aparcaments instal·lats arreu de la UIB i del Parc Bit, amb l’ús
obligatori dels sistemes de seguretat inclosos en el préstec de
cada bicicleta.
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