Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2018
Dades de la proposta presentada

En quina categoria es presenta la proposta *

Categoria 1: X (promoure despeses en inversions)
Categoria 2: (promoure despeses en projectes socials, culturals o solidaris)

1. Denominació de la proposta presentada*
Conservació – restauració d’una cadireta (tabernacle) de processió i de la imatge de la Mare de
Déu del Roser.

2. Descripció de la proposta presentada *
Restauració i conservació d’una cadireta de processió i de la Mare de Déu del Roser pertanyents
a la col.lecció provinent de l’església vella de Sant Pere de Ribes, amb l’objectiu d’iniciar el
procés de recuperació del patrimoni històric i artístic de la parròquia i del poble i poder ser
exposades a la nova església o allà o s’escaigui. S’inicia així el procés de recuperació de les
col.leccions per al seva posterior museïtzació.

Aquest tipus de peça barroca, la cadireta, molt característica dels pobles catalans, ha estat molt
poc reconeguda, estudiada i reuneix un gran valor simbòlic.

3. Justificació de la proposta presentada *
Conservació del Patrimoni del llegat dels nostres avantpassats, format per talles de fustes de les
més antigues que és conserven al poble, de l’època barroca, segles XVII-XVIII.
4. Persones beneficiàries o destinatàries *
Parròquia de Sant Pere de Ribes i el poble en general.

5. Pressupost calculat *
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BASE IMPONIBLE 12000 €
IVA 21% 2520€
IMPORT A GESTIONAR 14520€

1. El pressupost inclou els honoraris de la fenia de els dues i la realització de l’informe final de la
intervenció.
2. El pressupost no inclou el transport tan d’anada com de tornada.
3. El CRBMC es farà càrrec de les fotografies, de les anàlisis fisicoquímiques i dels materials
fungibles.
4. Tenim una concessió provisional d’ajuda de 4.840€

Compromís de cofinançament, només per entitats o col·lectius

(si s’escau). Cal adjuntar

declaració jurada
6. Documentació adjuntada

(especificar el tipus de documentació aportada)
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