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1.	ABANS	DE	VENIR	A	BICICLOT	
	
• Per qualsevol dubte o consulta abans de venir a Biciclot, podeu trucar-nos per telèfon en el 
nostre horari habitual. Tindrem la botiga i el taller d’autoreparació en funcionament. 
 
• En cas de presentar alguna simptomatologia (febre, tos, malestar físic...) no s'accedirà a 
l'espai de manera preventiva. Si tens reserva de cita pel taller d’autoreparació caldrà avisar. 
	
• L’assistència al taller d’autoreparació serà a mode individual i programat, no podràs venir 
acompanyat a fer les teves reparacions a la bicicleta, i caldrà fer la reserva anticipada de l’espai: 
 
Per telèfon. 93 307 74 75  
Via WhatsApp: 652 928 537 
 
Pots realitzar la reserva de l’espai de taller en nostre horari d’atenció al públic: 
De dimarts a divendres de 10h a 14h i de 16h a 20h i  
Dissabtes de 10h a 14h 
	
	2.	DINS	DE	BICICLOT	
	
• Segueix tota la normativa de prevenció i higiene del centre. És la teva responsabilitat no 
posar-te en risc ni exposar a les teves companyes, ni al personal de Biciclot. 
 
• Porta la teva mascareta de casa.  
 
• Respecta la distància de 2 metres amb la resta de persones i respecta els itineraris 
marcats per moure’t per l’espai.  
Porta la mascareta en cas que sigui necessari, si no es pot respectar la distancia de 2 metres. 
 
• Renta't les mans amb aigua i sabó (mínim 20 segons) o utilitzant gel desinfectant abans 
d'entrar a l'espai, abans d'entrar al taller d’autoreparació, abans i després d'anar al lavabo, i al sortir 
de l'equipament. 
 
• A la recepció trobaràs un punt de control on hauràs d'identificar-te, i hauràs de netejar-te les 



mans amb gel desinfectant. 
• Hauràs de seguir sempre els itineraris marcats de circulació per l'espai.  
 
• El lavabo disponible per les clientes/usuàries és el ubicat dins del taller d’autoreparació, al 
costat de la pica. Només podràs usar aquest lavabo i MOLT IMPORTANT hauràs de netejar-lo 
després de cada ús amb els productes que tenim a disposició.  
 
3.	DINS	DEL	TALLER	D’AUTOREPARACIÓ	
 
• En el TALLER podrà haver-hi un màxim de 8 persones en total: 6 usuàries i dues treballadores. 
Has de fer la reserva amb antelació de la plaça del taller. 
 
• Hauràs de portar la mascareta des de casa, i portar-la durant tot el temps que estiguis fent ús 
de l’espai. Podràs retirar-te la mascareta si estàs fent les reparacions dins del teu espai de treball. 
 
• Hauràs de mantenir la distància de 2 metres amb la resta de companys i companyes que 
estiguin fent reparacions. Per moure’t per l’espai, hauràs de seguir els itineraris marcats, i en el 
cas de no poder mantenir la distància de seguretat, posar-te la mascareta. 
 
• El lavabo disponible per les usuàries del taller d’autoreparació és el que que s’ubica dins del 
taller, al costat de la pica. Només podràs usar aquest lavabo i MOLT IMPORTANT l’hauràs de 
netejar després de cada ús amb els productes que tindrem a disposició. 
 
• La pica del taller será d’ús comunitari i s’haurà de netejar després de cada ús. 
 
• No es podrà menjar dins de l’espai.  Tindràs accés a la font d’aigua per beure sempre que 
portis el teu recipient d’ús personal. 
	
• Respectaràs els horaris dels torns de manera molt estricta. És necessari respectar els horaris 
per a no interferir en la neteja i preparació de l'espai per al següent torn. 
	
• Una vegada finalitzes la teva sessió de reparació, hauràs de netejar el teu espai i totes les 
eines utilitzades. Cal dipositar tot el rebuig en el seu contenidor corresponent, i avisar a la persona 
responsable una vegada vulguis marxar. 
 
4.	NETEJA	DE	MATERIAL	
•  El material d'ús personal del teu espai de treball, com són eines, materials i maquinària, 
s’hauran de netejar després de cada ús. Trobaràs productes específics per poder-ho fer. 
 
• Per a netejar-te les mans de greix, hauràs de portar el teu propi drap de casa o utilitzar el 
paper disponible en l'espai. NO HI HAURÀ DRAPS D'ÚS COMUNITARI. 
 
• No es podrà guardar cap material ni la teva bicicleta a Biciclot.                                  
 
                                 GRÀCIES!	
												 


