
PARK(ing) 
DAY 2016

Espai reservat per a tu
Anima’t i participa!!

QUÈ ÉS EL PARK(ing) DAY?
Un esdeveniment anual a nivell mundial en el qual els ciuta-
dans participants ens presenten una ocupació alternativa de 
l’espai d’aparcament a la via pública, reinventant-lo com una 
zona on passa alguna cosa diferent de la que estam acostu-
mats a veure, per a visualitzar que un altre espai públic és 
possible a la nostra ciutat.

QUAN ÉS EL PARK(ing) DAY?
Aquest any el Park(ing) Day és el 16 de setembre i forma 
part de les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat, 
16-22 de setembre.

COM HI POTS PARTICIPAR? 
Abans del 8 de setembre envia’ns un correu a  
mobilitat@palma.cat
amb les següents dades:
• Nom de l’associació, dades de contacte (nom del repre-

sentant, adreça electrònica i telèfon).
• Explicació breu del vostre objectiu i del projecte de re-

conversió d’una o dues places d’aparcament, tenint en 
compte que el vostre missatge s’ha de transmetre de for-
ma original i positiva.

•Carrer, preferiblement a zona blava, on voleu dur a terme 
l’activitat, motiu de l’elecció i horari.

QUI POT PARTICIPAR EN EL PARK(ing) DAY?
Entitats ciutadanes, centres educatius, administracions que 
vulguin presentar un projecte amb objectius educatius, rei-
vindicatius i divulgatius per a millorar la nostra ciutat.

S’ha de tenir en compte que és un esdeveniment NO 
COMERCIAL i, per tant, no està permès vendre-hi res, ni pro-
mocionar o anunciar productes i serveis. No obstant això, 
les entitats poden promocionar els seus projectes sense 
ànim de lucre i visualitzar els seus logotips.

El 2014 vàrem comptar amb dues associacions i l’any passat 
varen ser un total d’11 espais amb diferents entitats i asso-
ciacions. 

Anam creixent amb la vostra participació!!!!
Us animam a adherir-vos a la iniciativa!!

Original PARK (ing) Day concept by Rebar www.rebargroug.org 
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