Projecte:
PARK(ing) Day 2018

1. introducció
El projecte PARK(ing) Day és un esdeveniment mundial que es celebra normalment el
tercer divendres de setembre on diversos col·lectius, entitats, artistes o ciutadans
organitzats col·laboren per transformar per unes hores una plaça d'aparcament en un
espai on s'hi ofereixi una activitat alternativa a la d'aparcament però que això no suposi
ni tall de trànsit ni restriccions d'aparcament de les places properes.
La primera activitat d'aquest tipus es va dur a terme al 2005 a San Francisco on un grup
d'artistes va transformar una plaça d'aparcament en una zona verda temporal. La idea
inicial era fer veure que s'estan destinant massa espais per als cotxes que podrien
transformar-se en zones verdes i recuperar-les per a l'ús diari de les persones.
Des d'aquell any, l'activitat s'ha anat repetint a diverses ciutats del món i recentment ha
arribat a ciutats més properes com Palma i Barcelona.

2. dia i hores
L'esdeveniment a nivell mundial es fa el tercer divendres de setembre (enguany
divendres 21). La coincidència d'aquesta data amb el pregó i la volta amb els carros i el
Tall de Vermadors implica que la gent que ja és al carrer pugui implicar-se a l'activitat.
Per tant, l'horari d'aquesta hauria de ser entre les 17:00h i les 20h.

3. espai a usar
L'idea inicial de l'activitat és emprar diverses places d'aparcament de les que hi ha
situades a la Plaça de Sa quartera entre el carrer Concepció i Bonaire, essent extensives
en cas de necessitar més espai, a les places que van cap al carrer de Maria. A més, es
voldria respectar al màxim la idea original d'emprar les places necessàries, sense ocupar
els guals, aparcaments reservats a persones de mobilitat reduïda, punts de recarrega de
vehicles elèctrics, aparcaments de bicicletes i sense restriccions de trànsit als carrers d
l'esdeveniment.
Per tant, la idea seria mantenir la circulació entre almenys el carrer Bonaire i Jesús cap a
Sa Coma. L'amplada d'aquest tram de carrer permetria estrènyer la part del carrer on
circulin els vehicles acotant-la amb cons o barreres per a donar més seguretat a les
activitats que s'organitzin a les places d'aparcament.
Per qüestions de seguretat, la policia local pot modificar l'espai on es desenvolupin les
activitats. Hi ha la possibilitat que les activitats passin als aparcaments de la part del
carrer de Maria i al carrer Concepció.

4. ocupació de les places
Les places d'aparcament s'oferirien a entitats de Binissalem que volguessin donar a
conèixer les seves activitats i aprofitar per promocionar les que comencen a la tardor.
Per a poder optar a una plaça s'haurien de seguir les mateixes guies:
-Oferir una activitat o informació que es pugui fer al moment a la gent que passi pel
carrer i s'interessi per la paradeta.
-Emprar només l'espai definit per les places d'aparcament assignades.
-L'ambientació i decoració haurà de tenir de nexe Sa Vermada.
-En cas d'haver-hi música aquesta serà la mateixa per a tots els espais.
-L'activitat s'ha de poder desenvolupar sense necessitat d'emprar electricitat.
-Tot el que s'ofereixi al moment ha de ser gratuït. En cas de fer activitats o tallers, és
l'entitat qui ha d'assumir el cost del material. Es pot oferir alguna cosa per menjar o
beure de manera gratuïta a la gent que s'aturi. No seran paradetes de venta de coques o
begudes ni de marxandatge de l'entitat. S'exceptua el cobrament de les inscripcions en
cas de que s'ofereixi la possibilitat de realitzar-les a la paradeta.
-Tant el material ofert com les taules, cadires i decoració va a compte de cada entitat.

5. propostes de paradetes
Es va proposar a la biblioteca que muntàs un espai similar al Bibliomercat amb
documents vinculats amb les festes o amb la verema. Aquesta activitat encara no està
definida però està confirmat un contacontes a les 17h a la paradeta de la biblioteca.
També s'ha demanat que un dels balls que fa el Tall de Vermadors al recorregut de la
benvinguda, abans del pregó es faci a la Plaça de la Quartera.
Nosaltres com a Binitrui empraríem un espai on hi faríem un taller i oferiríem informació i
possibilitats d'inscriure's a la nostra entitat.
Proposam també, que emprant la base de dades i informació d'entitats que es va crear
des de Binissalem Ciutat Educadora, es faci extensiva la proposta a totes les entitats de
Binissalem que hi vulguin participar.

6. desenvolupament de l'activitat
Des del Binitrui assumirem l'organització de l'activitat amb l'ajuda de l'Ajuntament de
Binissalem.
Recollirem les propostes de les entitats que vulguin participar, coordinar les diferents
paradetes i organitzar els espais de cada una.
Les consultes, propostes d'entitats i tallers ens ho podeu fer arribar per correu, telèfon o
whatssap a correu@binitrui.org o al 669986080.
Es podran presentar propostes fins divendres 14 de setembre horabaixa.

7. exemples d'anys anteriors a altres ciutats

