PARKing DAY a la ciutat d'Eivissa
21 de setembre de 2019
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El Parking Day és un dia que se celebra arreu del món per demostrar quin altre ús es podria donar als espais públics si no estiguessin ocupats per
cotxes aparcats. Enguany, pots participar activament al Parking Day de la ciutat d'Eivissa, que se celebrarà el 21 de setembre, en el marc de la
Setmana Europea de la Mobilitat.

Anima't!

Pots participar si ets una associació veïnal, una entitat ciutadana, un centre educatiu, una administració o un col·lectiu amb objectiu educatiu o
divulgatiu. No està permesa la venda de material ja que aquesta no és una activitat comercial.
Sabies que a Palma en 2014 varen participar dues associacions i ara ja en són 21? Ens animam a donar vida al Parking Day d'Eivissa?
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Com hi pots participar?

Pensa què voldries fer tu en un espai que ara ocupen els cotxes, preferiblement en zona blava. Envia'ns la teua proposta abans del 2 de setembre
al correu electrònic: mobilitat@eivissa.es. Necessitam les següents dades:
- Nom de l'associació o entitat a la qual representes i dades de contacte (nom de la persona representant, adreça electrònica i telèfon).
- Carrer o espai que voleu fer servir per a la vostra activitat, motiu de l'elecció d'aquest espai i horari en què faríeu l'activitat. Pensa que serà més
senzill si proposes un espai que a dia d'avui sigui zona blava.
- Breu explicació de l'activitat que voleu portar a terme en una o dues places d'aparcament. Intenta ser original i positiu, es tracta de fer-nos
reflexionar sobre l'espai que cada dia ens lleven els vehicles a motor!

I tu.. què faries a l'espai que ocupen els cotxes?
I recorda: A Eivissa... sempre que puguis, camina!
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