
PARK(ING) DAY CORNELLÀ 2018 

 

Del 16 al 23 de setembre se celebra la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, 

Segura i Saludable. A la ciutat tindran lloc diferents activitats per promoure les formes 

de mobilitat, com el caminar o la bicicleta i per a donar a conèixer les transformacions 

que s’estan fent a la ciutat per tal de millorar aquesta mobilitat en el marc del projecte 

Cornellà Natura.    

Us animem a que des de les entitats us impliqueu també en la promoció i reivindicació 

de la necessitat d’una mobilitat sostenible participant al Park(ing) Day, perquè 

Cornellà se sumi a aquest esdeveniment que se celebra a 200 ciutats de tot el món, 

amb l’objectiu de visibilitzar la diversitat d’usos per les persones que pot tenir l’espai 

públic que actualment ocupen els cotxes. 

QUÈ ÉS? 

Es tracta  d’una acció performativa,  educativa i reinvindicativa, on diverses 

entitats, col·lectius i ciutadania en general, transformen de forma temporal places 

públiques d’aparcament en espais amb altres usos amb l’objectiu de reivindicar un 

model de ciutat centrat en les persones i en el medi ambient. 

Aquesta iniciativa va sorgir a la ciutat de San Francisco l’any 2005, on el col·lectiu 

d’arquitectes Rebar va proposar una nova manera de mostrar i expressar aquesta 

reivindicació.  

El Park(ing) Day es realitza el tercer divendres del mes de setembre i aquest any 2018 

serà el 21 de setembre. 

QUÈ ES VOL TRANSMETRE? 

L’objectiu és reivindicar una ciutat on les persones són les protagonistes, visibilitzant 

com l’espai ocupat pels cotxes pot tenir molts altres usos, alhora que evitem els 

perjudicis que els vehicles a motor ocasionen. 

Recomanem que el tema i missatge a transmetre parlin d’algun d’aquests aspectes: 

Verd urbà, Mobilitat, Espai públic i/o Contaminació atmosfèrica i/o acústica. 

Convidem també a treballar amb llenguatges lúdics i artístics per transmetre el 

missatge. El missatge pot tenir un caràcter reivindicatiu i/o educatiu, però sempre 

mantenint el missatge en positiu.  

  



COM FUNCIONA? 

Cada entitat o col·lectiu s’ha d’encarregar de dissenyar i gestionar la seva instal·lació, i 

de tenir personal per interaccionar amb el públic visitant.  

Intentem que els materials siguin reutilitzables i no generar residus fruit de la 

instal·lació. 

La intervenció es podrà dur a terme entre les 9h i les 21h. Cada entitat pot triar la 

franja horària preferida.  

Molt important! Park(ing) Day és un esdeveniment NO COMERCIAL. No està permès 

vendre res, ni promocionar o anunciar productes i serveis. Tot i això, les entitats poden 

usar el seu logotip i explicar els seus projectes. 

COM HO FEM? 

1. Trieu una plaça d’aparcament de la ciutat on voleu realitzar l’acció. Millor si és 

propera a la vostra activitat com entitat. 

2. Penseu quin missatge voleu donar i quina actuació voleu fer i dissenyeu la 

vostra actuació.  

3. Envieu les següents dades perquè puguem reservar la plaça i fer difusió 

conjunta de totes les accions de Park(ing) Day de la ciutat: 

a. Nom de l’entitat 

b. Ubicació de la plaça (adreça amb número aproximat. S’hi pot adjuntar 

plànol) 

c. Horari en que es farà l’activitat 

d. Quina acció s’hi durà a terme 

e. Nombre de persones implicades 

4. Amb aquestes dades, des de l’organització se us donaran alguns consells per a 

portar a terme la instal·lació. 

  



QUÈ PODEM FER AL NOSTRE PARK? 

 A més a més de tenir clar el missatge que voleu donar, penseu en realitzar alguna 

activitat atractiva. Imagineu tot el que es podria fer en aquests espais! 

Necessiteu idees? Com a inspiració, us deixem alguns exemples:  

Culturals: recitals de poemes, espais de 

lectura o un concert. 

Lúdiques: crear espais de joc o 

espectacles 

  

Socials: crear d’espais d’estada i relació tal i com els voldríem 

  

Educatives: difondre un projecte o reivindicació, fer una xerrada o un taller educatiu 

  

Exemples de “Parks” realitzats en diferents edicions de Park(ing) Day Barcelona 

(parkingdaybcn.org) 
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