ESTEM PREPARANT EL NOU PARK(ING) DAY. T’HI SUMES?
 El Park(ing) Day és un esdeveniment anual que, mitjançant la transformació temporal de places
d’aparcament, reivindica una ciutat més verda i humana, que aposti per una mobilitat sostenible i
per reduir la contaminació atmosfèrica i acústica
 En la passada edició es van ocupar 36 places d'aparcament a Barcelona i hi van participar més de
55 entitats.
Barcelona, 9 de juny de 2016
El proper divendres 16 de setembre persones, col·lectius i entitats ambientals, socials, d’arquitectura, veïns
i veïnes… transformarem, de forma temporal, places públiques d’aparcament en petits espais verds, lúdics
o de descans. L'any passat:
- una biblioteca va treure els llibres al carrer,
- gent gran d'un centre de dia va cosir per demanar més verd sobre l'asfalt,
- una plaça d'aparcament es va convertir en chill out silenciós,
- i una altra es va omplir amb els testos de flors que el veïnat va baixar al carrer.
Participar al Park(ing) Day és molt fàcil: pensa una idea senzilla, comparteix-la amb persones properes,
ocupa l'espai i relaxa't.
Trobaràs totes les indicacions a la nostra web: www.parkingdaybcn.org
Amb l'acció volem reivindicar una ciutat:
- més verda, amb més parcs i jardins i amb més biodiversitat,
- amb més espai públic de qualitat, dissenyat per a les persones i no per als cotxes,
- conscienciada i activa per la reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica,
- que aposti per una mobilitat sostenible.
La iniciativa, sorgida a San Francisco (EUA) l’any 2005 de la mà del col·lectiu d’arquitectes Rebar, es va
celebrar a Barcelona per primera vegada de forma coordinada l’any 2014 sota l’impuls de l’Espai
Ambiental. Aleshores hi van participar unes 40 entitats i es van realitzar 30 instal·lacions.
Per què no véns a participar?
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