
Park(ing) Day – Barcelona 2014

Què és el Park(ing) Day? 

És un esdeveniment anual que es realitza a més de 170 ciutats de tot el món, on diverses entitats 

ambientals,  artístiques,  i  la  ciutadania  en  general,  transformen  de  forma  temporal  places 

d'aparcament, com l'àrea blava, en jardins i altres formes d’espai públic, amb l’OBJECTIU de donar a 

conèixer la necessitat d'un altre MODEL de Ciutat i de Mobilitat:

 MÉS VERDA,  amb més  parcs  i  jardins,  per  explicar  el  sentit  de  tenir  una  ciutat  amb més 

BIODIVERSITAT

 AMB MÉS ESPAI PÚBLIC PER A LA CIUTADANIA

 Augmentant la consciència ambiental de la problemàtica de la QUALITAT DE L'AIRE de la ciutat,  

causada per l'elevat trànsit motoritzat

 Explicant els efectes i causes de la CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

La idea va sorgir a San Francisco al 2005, on el col·lectiu d’arquitectes Rebar1 va proposar una nova 

manera de mostrar i expressar aquesta reivindicació.

A Barcelona, aquest any, volem impulsar-ho des d’Espai Ambiental2,  per aquest motiu demanem el 

suport de totes les entitats que s’hi vulguin sumar.

Com podeu participar? 

1. Participeu en l’organització de l’esdeveniment:

Podeu participar (però és opcional!) com a col·lectius o persones a les reunions per preparar  

l’esdeveniment que organitzarem. Segur que teniu molts dubtes i propostes! 

La primera reunió serà el 16 de maig a les 17h al Centre Cívic Parc-Sandaru (c. Buenaventura 

Muñoz, 21, Barcelona). 

Més informació a 

aglaiagomez@espaiambiental.com, i a jennifercoronado@espaiambiental.com

1 El Concepte original del PARK(ing) Day és de Rebargroup.org 

2Espai Ambiental és una entitat d’educació ambiental sense ànim de lucre. Podeu trobar informació a espaiambiental.com

mailto:aglaiagomez@espaiambiental.com
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2. Organitzeu el vostre equip amb la vostra entitat i dissenyeu la vostra acció: 

Partint de la mateixa idea i objectius, animem a tothom que vulgui participar a pensar la seva 

pròpia  idea.  Recomanem  equips  d’entre  2-4  persones,  depenent  de  l’acció  que  vulgueu 

realitzar a la plaça d’aparcament. 

Trobareu diverses idees a la web de Park(ing) Day (www.parkingday.org).

L’espai pot transformar-se en gairebé qualsevol cosa! Ha de ser divertit i positiu, i recordar que 

la idea original és també informar, comprometre i inspirar en relació amb les qüestions urbanes 

importants. Nosaltres us assessorarem. 

Si us plau, organitzeu l’acció amb materials reciclats, si és possible, i reutilitzables i netegeu la 

vostra zona un cop acabada l’activitat. Si construiu alguna estructura, penseu en què podreu fer-

ne després  (per exemple, donar-la a algú que en pugui fer un bon ús).  Us demanem que us feu 

responsables dels residus que genereu aquell dia. 

3. Registreu-vos  a  la  web parkingdaybcn.com (en  fase  de  construcció)  i  ajudeu-nos  a  fer 

difusió

Podreu, més endavant, descarregar díptics, logos, baners així com informació per a la difusió, així com 

el formulari d'inscripció.

Les inscripcions per al 2014 es tancaran el dijous 31 de juliol.

a) El Park(ing) Day és un esdeveniment NO COMERCIAL. No està permès vendre res. És 

totalment educatiu i reivindicatiu, i es realitza de forma voluntària. 

b) Qualsevol entitat pot posar el seu logotip i explicar el seu projecte

c) Feu difusió de l’esdeveniment a les persones que s’apropin, explicant que és un acte 

anual i mundial per millorar la ciutat.

4. Activitats paral·leles reivindicatives i afins

El projecte que us proposem aquí se centrarà en l’activitat del divendres 19 de setembre, amb la 

instal·lació d’activitats diverses en places d’aparcament. Si a títol individual o amb la vostra entitat 

voleu fer activitats relacionades amb aquest projecte, com xerrades, tallers i altres, ens agradaria  

conèixer-les, per poder-ne fer difusió i/o pensar maneres de coordinar-nos.
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