
Que és el Park(ing) Day

El Park(ing) Day és un esdeveniment anual que té lloc en diverses ciutats de tot el món. Es tracta d'una acció de ciutat performativa, educativa i 
reivindicativa, on diverses entitats, col·lectius i ciutadania en general, transformen de forma temporal places públiques d'aparcament en parcs, jardins 
i altres formes d'espai públic amb l'objectiu de reivindicar un model de ciutat centrat en les persones i en el medi ambient.
+ info: www.parkingdaybcn.org

Parking(day) a Barcelona 
Dia: divendres 21 de Setembre*
Hora: 09:00- 21:00
Lloc: A tots els districtes de la ciutat.
*coincideix amb la Setmana de la Mobilitat i amb l'inici de les festes de la Mercè
 

Com funciona? 

Acció Autogestionada · Cada entitat/col·lectiu s'encarregarà d'ocupar la plaça d'aparcament, de dissenyar i gestionar la seva pròpia instal·lació, i de 
tenir personal per interaccionar amb el públic visitant.

Acció Col·lectiva · Tots els parks autogestionats faran part d'una acció col·lectiva amb un missatge comú i una coordinació general que promourà 
accions que connectaran els diferents parks, com el Parkingday Map o el concurs de fotogra�a.

Acció Descentralitzada · Les accions estaran distribuïdes per tots els barris de la ciutat. Recomanem que les entitats que estan arrelades a un barri 
especí�c realitzin l'acció en el mateix territori.

Coses a tenir en compte a l’hora de preparar el vostre park:

1. El concepte: 
- Crear instal·lacions que provoquin re�exions i que ens facin repensar la ciutat. El missatge del vostre park pot tenir un caràcter reivindicatiu i/o educa-
tiu, però sempre mantenint el missatge en positiu. Convidem també a treballar amb llenguatges lúdics, artístics i amb formats performatius.
 - Podeu inspirar-vos amb els parks que han creat ciutadans de més de 200 ciutats del món seguint al instagram el hashtag #parkingday
- Recomanem que el tema i missatge del vostre park es centri en un d'aquests aspectes: Verd urbà, Mobilitat, Espai públic, Contaminació atmosfèrica 
i/o acústica, Urbanisme Feminista , o similars.
- Recordem que és un esdeveniment NO COMERCIAL. No està permès vendre res ni fer promocions. Tot i això, les entitats poden usar el seu logotip i 
explicar i difondre els seus projectes, és clar!

2. Materials i estructures:
- Instal·lacions ZeroWaste · Intentem que els materials siguin reutilitzables i no generar residus fruit de la instal·lació.
- Procureu no usar elements volàtils, i en el cas que els utilitzeu, assegureu-vos que estiguin ben �xats a terra.¡
- Penseu en crear "barreres de seguretat! entre el vostre park i els cotxes que circulen. Pot ser usant torretes, palès, etc.
- Recordar que el tamany de les places son de:  2,5m x  5 m = 12,5 m2
 

Guia - Park(ing) Day 2018
tot el que has de saber 



3. Localització:
– Perquè sigui una acció Park(ing) Day, ha de ser dins una plaça d'aparcament de cotxes
– Preferiblement zona blava o "blanca", si no, zona verda (no us ubiqueu a Càrrega-Descàrrega!)
– Fixeu-vos en la visibilitat (objectes que us puguin tapar)
– Si el vostre espai no té ombres, penseu en crear-les!
- Busqueu la màxima seguretat. Busqueu vies menys transitades o on la circulació dels vehicles és més lenta. També tenir major visibilitat us ajudarà. 
Garantiu l'accessibilitat. Tot i que no utilitzareu la vorera, assegureu-vos que no està ocupada per elements o construccions semi-permanents que 
impedeixin l'accés de visitants o vostre (pàrquings-bici, quioscs, ...).

4. Horari :
El park(ing) day té lloc durant tot el dia, de 09 a 21h. Cada entitat es pot adaptar en relació a aquest horari. És a dir, pot funcionar només de matí, només 
de tarda o bé tot el dia. Altres opcions són compartir aparcament amb altres entitats: una ocupa al matí i l'altre a la tarda.

5. Permisos i assegurança:
Tots els col·lectius disposareu d'una assegurança i d'un permís de l'Ajuntament per poder realitzar la vostra acció. Tant l'assegurança com el permís ha 
estat tramitat per l'organització i se us entregarà via email.

6. Difusió: Us farem arribar els cartells de difusió i altres perquè divolgueu l'esdeveniment pels vostres canals propis. 
Els canals que utilitzarem seran la nostra web: www.parkingdaybcn.org, la nostra pàgina de facebook: www.facebook.com/parkingdaybarcelona/ i els 
hashtags: #parkingdaybcn18 #parkingdaybcn

Reunió informativa: 

Realitzarem una reunió informativa per a més informació i resoldre dubtes. Parlarem sobretot de qüestions operacionals, permisos, seguretat viària i 
estratègia de comunicació. I també serà una bona oportunitat de conèixer les altres entitats que participen i fer una mica de comunitat #parkingdaybcn. 

La reunió serà el dijous 13 de setembre, de 18h a 20h, a l'auditori del Centre Cívic Vil·la Urània ( c/Saragossa, 29 ).
Com Arribar - Bus: V15, V17, D40, 27, 24, 114 - Metro: Fontana (L3) - FFGG: Pl. Molina / Sant Gervasi / Gràcia

Apunteu-vos-ho a l'agenda i con�rmeu si podeu venir o no en aquest enllaç .
 
El dia 21 - El park(ing) day

Abans de sortir de casa recordeu tenir el permís imprès en mà!
Ocupació de la plaça: El procediment d'ocupació és el mateix que el d'aparcar un cotxe. Heu d'aparcar la vostra instal·lació en una plaça lliure. Les 
places NO ES RESERVEN. Disposareu d’ un permís que us permetrà realitzar l'acció en el tram de carrer del número especí�c que veu demanar.
Hi ha vàries estratègies per assegurar l'aparcament: Ser-hi ben d'hora, aparcar el dia abans un cotxe d'algú del grup, etc.
Horaris: Respecteu els horaris en què heu de�nit que el vostre park estarà obert i es podrà visitar.
Material identi�catiu: Tots els parks tindreu un cartell que identi�carà la vostra plaça com una acció del park(ing) day així com material de difusió. El 
material se us facilitarà a la reunió i/o en un punt d'entrega la setmana abans.
Mapa: A la web hi haurà un mapa park(ing) day 2018 on es podran visualitzar tots els parks amb una petita descripció.
Concurs de fotogra�a: hi haurà un concurs de fotogra�a del instagram park(ing)day que convidarà a les persones circular pels diferents parks.

Per dubtes previs al dia 13 podeu escriure a bcnparkingday@gmail.com o be trucar a 651 997 234.

amb el suport


