ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: ASSOCIACIÓ ESPAI AMBIENTAL
Breu descripció:
Espai Ambiental és una entitat sense ànim de lucre que enfoca la seva activitat en l’àmbit de la gestió
i disseny de projectes i campanyes d’educació ambiental, adreçat al conjunt de la població per
difondre els valors de la sostenibilitat.
Dades de contacte:
projectes@espaiambiental.com
http://www.espaiambiental.com/
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 11/12/2012
2. ACTUACIONS DESTACADES
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Nom de l’actuació
PARKING DAY

Objectiu CCS
1, 2, 3, 7 i 9

1. PARKING DAY
Breu descripció:
Consisteix a transformar diverses places d’aparcament
de pagament d’un carrer (zona blava, per exemple) en
petits parcs enjardinats, horts, zones d’esbarjo, zones
de reparació de bicicletes, demostracions de bicicletes
elèctriques, etc. per reivindicar unes ciutats més
sostenibles i saludables.
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, socials…, i la ciutadania
en general, transformen de forma temporal
places públiques d’aparcament de cotxes en parcs,
jardins i altres formes d’espai públic, amb l’objectiu de
donar a conèixer la necessitat d’un model de ciutat:

Més verda, amb més parcs i jardins, i amb més biodiversitat, amb més espai públic de qualitat
(dissenyat per a les persones, no per als cotxes), conscienciada i activa per la reducció de la
contaminació atmosfèrica i que aposti per una mobilitat sostenible.
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Se celebrarà a nivell internacional el divendres 19 de setembre.
Des d’Espai Ambiental tenim ganes de portar aquest esdeveniment a Barcelona i volem convidar a
altres entitats i grups a participar-hi amb nosaltres per fer arribar aquest missatge arreu de la ciutat.
Per coordinar les diferents accions i fer-ne difusió conjunta.
Més informació: http://parkingdaybcn.org/
Beneficis:
x Ambientals

x

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: Continuada
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 1.3, 2.4, 3.1, 7.10, 9.6 i
9.9
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