
3

Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona. Informe 2014

Bona pràctica

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Descripció de la iniciativa

El Park(ing) Day és un esdeveniment anual que 
té lloc a prop de dues-centes ciutats d’arreu 
del món. Consisteix a transformar diverses 
places d’aparcament de pagament d’un ca-
rrer (zona blava, per exemple) en petits parcs 
enjardinats, horts, zones d’esbarjo, zones de 
reparació de bicicletes, demostracions de bi-
cicletes elèctriques... amb l’objectiu de donar 
a conèixer la necessitat d’un model de ciutat 
més verda, amb més espai públic, amb més 
qualitat de l’aire i amb una mobilitat soste-
nible. En definitiva, es tracta de reivindicar 
unes ciutats més sostenibles i saludables.

La iniciativa busca augmentar, any rere any, la 
implicació de persones i d’entitats relaciona-
des amb el medi ambient, l’urbanisme i la par-
ticipació veïnal, entre altres, per aconseguir 
difondre al màxim la reivindicació i crear sinèr- 
gies entre col·lectius i persones que treballen 
per millorar la qualitat de vida a la ciutat.

Al Park(ing) Day Barcelona 2014 l’Associació 
Espai Ambiental va coordinar per primer cop 
les diverses accions i va implicar unes qua-
ranta entitats i col·lectius per fer arribar el 
missatge arreu de la ciutat.

Més informació: http://parkingdaybcn.org

Objectiu del Compromís Ciutadà per la Soste-
nibilitat relacionat: 2. Espai públic i mobilitat: 
del carrer per circular al carrer per viure-hi.

Durada: L’acció es va dur a terme el 19 de set-
embre de 2014. La durada de les instal·lacions-
accions va ser variable, d’entre 4 i 12 hores 
(l’autorització era per executar les accions en-
tre les 9.00 i les 21.00 hores del dia).

La preparació i coordinació de l’acció es va 
fer entre els mesos d’abril a octubre.

L’objectiu és repetir l’esdeveniment cada 
any, el divendres de la tercera setmana de 
setembre.

Valors destacables de la bona pràctica: 
Col·laborativa, transversal, innovadora, co-
municativa i replicable.

Impulsor: Associació Espai Ambiental. 

Contacte: Aglaia Gómez i Thais Lleó | Associa-
ció Espai Ambiental | http://www.espaiam-
biental.com | http://www.parkingdaybcn.org | 
info@espaiambiental.com | bcnparkingday@
gmail.com | Tel. 622 344 436

Col·laboradors (entitats, grups i col·lectius 
que van participar al Park(ing) Day 2014): 
AlaCalle, Arquect, Associació d’Alumnes del 
Ferran Tallada, Associació Llibres Lliures 
Catalunya, Associació de Prevenció dels Ac-
cidents de Trànsit (P(A)T), Associació Salut 
i Agroecologia (ASiA-Ecologistes en Acció), 
Aula Ambiental de les Corts, Aula Ambien-
tal de la Sagrada Família, BACC (Bicicleta 
Club de Catalunya), Barnamil, BCNlandsca-
pe, Biciclot, Bioarquitectura Mediterrània 

Park(ing) Day Barcelona 2014
Recuperem l’espai d’aparcament dels cotxes per 
l’ús públic
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(BAM), by my eco, Barcelona Camina, Cen-
tre de la Platja, Comunidad Verde, Col·lectiu 
Volta, Diagonal per a Tothom, Ecologistes 
en Acció de Catalunya, Fuel Poverty Group, 
l’Associació ABD, Ecoserveis, Eco-union, El 
Globus Vermell, eReuse, Espai Ambiental, 
Formació i Treball (Bici Park), Fundació Joia, 
Il·lustraciència, Idensitat, La Fàbrica del Sol, 
Lemur, Living Devices Lab, Pla d’energia par-
ticipatiu dels barris de Sant Martí de Pro-
vençals, la Verneda i la Pau (PEP), Permacul-
tura BCN, Què fas, Carlota?, Raons Públiques, 
Re-cooperar, Recreant Cruïlles, SpaghettiB-
CN, Tecnologia per a Tothom, Tercer Paisa-
je, Umbracle, Col·lectiu de Veïns i Veïnes de 
l’Antiga Esquerra, Col·lectiu de Veïns i Veïnes 
de Ciutat Vella i Col·lectiu de Veïns i Veïnes 
del barri de Sant Antoni.

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Quantitatius

46 col·lectius/entitats 
participants i més de 100 
persones a l’organització 
de cada instal·lació.

29 instal·lacions/accions 
realitzades (repartides en 
8 districtes).

1.500-2.000 passavolants/
flyers repartits durant 
l’acció del 19 de setembre.

831 visites úniques al web 
www.parkingdaybcn.org.

Qualitatius

Valoracions dels assistents 
i valoracions dels partici-
pants a la reunió posterior 
i a l’enquesta feta amb 
aquesta finalitat.

Indicadors associats
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