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Relació d’instal·lacions 

Entitat/col·lectiu Adreça instal·lació (aprox) Horari Descripció instal·lació 

Arquect, Lemur, LivingDevicesLab i 

Umbracle 
Via Augusta, 75, Barcelona 9-19 Joc interactiu de contacte amb vegetació (fulles caigudes) per representar el cicle de les estacions 

Associació d'Alumnes del Ferran 

Tallada 
C/ Murtra, 132, Barcelona 10-20 Espai públic (accessibilitat, adequació a necessitats veïnat) 

Associació Espai Ambiental carrer de Provença, 451, Barcelona 15-21 
Elements comunicatius i participatius sobre els 4 eixos del Park(ing) Day BCN 2014: Contaminació 

atmosfèrica, mobilitat, espai públic i espai verd. 

Associació Salut i Agroecologia (ASiA-

Ecologistes en Acció), Porta’m a l’Hort i 

AVV de Porta 

carrer Piferrer, 122, Barcelona 10-21 
En contraposició al gris de l'asfalt vestirem la plaça d'aparcament amb plantes. Crearem una zona chillout 

de descans. 

Aula Ambiental de la Sagrada Família carrer de Provença, 451, Barcelona 10-14 
Espai d’observació de fauna (com el d'un espai natural). S'observaran els ocells de la Plaça Gaudí. Hi haurà 

prismàtics disponibles! 

Aula Ambiental de Les Corts carrer de Joan Güell, 211, Barcelona 16-20 Informació sobre el projecte de Superilles de Barcelona. Activitats participatives 

BACC (Bicicleta Club de Catalunya) 
Plaça de la Sagrada Família, 12, 

Barcelona 
9-14* Instal·lació amb palets de fusta i plantes. I activitats culturals: música o dibuix. 

BAM (Bio Arquitectura Mediterrània) Ronda de Sant Antoni 55, Barcelona 9-21  

Barnamil, eReuse i Tecnologia per 

Tothom (TxT) 

carrer Tinent Coronel Valenzuela, 3, 

Barcelona 
11-20 Acte de lliurament de material informàtic en desús a iniciatives socials de Barcelona. 

BCNLandscape i Re-cooperar carrer comte d'Urgell, 42, Barcelona 10-20  

ByMyEco Ronda Sant Antoni, 37, Barcelona 12-20 
Inspirant-nos en vídeos de persones fent volar avions de paper en espais verds farem avions de paper a la 

instal·lació i mirarem de fer-los volar! 

Catalunya Camina i P(A)T (Associació 

de Prevenció dels Accidents de Trànsit) 
carrer de Casanova, 91, Barcelona 10-14 

Els vianants podran calcular la seva petjada ecològica diària i compartir les impressions de caminar a la 

ciutat. 

Col·lectiu Volta i Tercer Paisaje Avinguda Vilanova 2, Barcelona 9-21 Instal·lació de bancs creats amb rodes de cotxe velles (descomposició del vehicle) 

Diagonal per Tothom carrer de Numància, 148, Barcelona 10-20 Amb un petit tramvia (de foam) parlarem de la mobilitat sostenible a Barcelona 

Ecologistes en Acció Catalunya Ronda Universitat, 5 Barcelona 16-21 Exposició “El Canvi Climàtic” 

eco-union Carrer de Comerç , 1 Barcelona 16-21 Informació sobre la campanya “Aspira Respira” (contaminació atmosfèrica) 
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El Globus Vermell Plaça Universitat, Barcelona 10-20 
Sobre l'asfalt dibuixarem amb guix una gran superfície d'aparcament en miniatura. Es convidarà la gent a 

proposar què hi posaria. 

FUEL POVERTY GROUP (Ecoserveis + 

ABD) 
Carrer de Comerç , 1 Barcelona 9-14 Formació i informació en pobresa energètica per a persones en situació de vulnerabilitat 

Fundació Joia carrer de l'Agricultura 212 Barcelona 9-14 
"Per la salut mental, respira en verd". Espai “Zen” on poder fugir de l’estrès quotidià de la ciutat, poder 

respirar, relaxar-se, llegir.. 

Il·lustraciència 
Plaça de la Sagrada Família, 12, 

Barcelona 
15-21* Galeria d’art amb il·lustracions del projecte. 

La ComunidadVerde Plaça d'Artós, 3 Barcelona 9-21 Convertirem una plaça d'aparcament en un jardí on la gent podrà entrar i descansar. 

La Fàbrica del Sol, Centre de Platja i 

Biciclot 

Front Marítim de la Barceloneta, 17 

Barcelona 
10-19 Recrearem una platja i el carril bici del litoral, el mar (amb peixos i residus). + demostració reparació bicis! 

PEP (Pla d'Energia Participatiu) 
carrer de Roc Boronat, 133, 

Barcelona 
16-21 Punt informatiu i recollida de propostes/idees per al projecte Hort Social Comunitari en Xarxa situat aquí ! 

Permacultura Barcelona Ronda de Sant Antoni 55, Barcelona 15-21 Espai de lectura: llibres lliures per llegir in-situ o per endur. 

Raons Públiques Plaça dels Ocellets, Barcelona 10-20 
Recreació d'una terrassa de bar on es posarà en qüestió mitjançant un panell informatiu i la presència de 

persones del grup Raons Públiques, la privatització d'aquests espais i la seva repercussió en l'espai públic. 

Recreant Cruïlles i Idensitat 
carrer de Consell de Cent 148, 

Barcelona 
16-21 

Diversos elements, entre els quals conjunt de caràcters lluminosos autoportants que comunicaran les 

publicacions al hashtag del Park(ing) Day i altres missatges relacionats. 

Veïns Ciutat Vella carrer de Trafalgar, 82, Barcelona 9-21 Volem fer un jardí amb les plantes i testos aportades per tots els veïns. Ens hi ajudes? 

Veïns de l'antiga esquerra de l'Eixample 

+ SpaghettiBCN 

carrer d'Enric Granados 93, 

Barcelona 
16-21 

Al “plató-plaça” les persones que passin explicaran al "videomaton" què pensen que cal canviar per 

millorar la qualitat de vida, de l’aire, ... 

Veïns i veïnes del barri de St. Antoni Ronda Sant Pau, 80, Barcelona 10-20 
Veïns i veïnes cosirem de verd la plaça d’aparcament + Enjardinarem el buit de l’arbre proper + Racó de 

lectura de llibres 

 

* Pot ser que s’intercanviïn els horaris d’aquestes dues entitats. 

 

Nota: La informació més actualitzada de les instal·lacions: http://parkingdaybcn.org/mapa-dels-parkings/ 
 

 


