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*
Escaqueja’t Juga al carrer.
2. Descripció de la proposta presentada *
Instal.lar mobiliari urbà adaptat al joc dels escacs ( i d’altres jocs de taula) a zones tranquil.les
del municipi per al gaudi de la via pública en comunitat.

3. Justificació de la proposta presentada *
En els últims anys s’ha apostat per la instal.lació de diferents mobiliaris esportius, com taules de
ping-pong o màquines d’esport pe a gent gran. No obstant, existeixen altres usos que poden
complimentar aquestes innovacions. A l’actualitat existeixen mobiliaris urbans que incorporen un
tauler d’escacs.
Els escacs són un joc de taula mil.lenari que per la seva complexitat fomenta l’aprenetatge
mental. En moltes cultures s’ha jugat tradicionalment al carrer, han sigut una forma de
socialitzar i de divertir-se per a moltes generacions. A Les Roquetes s’havien fet tornejos
d’escacs als anys 1980-1990 i al municipi existeix la Penya Escacs Ribes.
Els mobiliaris que existeixen de diferents empreses consten bàsicament de una taula, amb
escaquejat incorporat, i seients per als seus usuaris. Estan molt bé per que també poden fer-se
servir per jugar a cartes, domino, o altres jocs de taula, ja que habitualment es fa difícil trobar
jocs on fer-ho al carrer.
Proposo que aquests mobiliaris s’instal.lin en dos tipus de lloc principalment, prop dels llocs on
s’aplega gent gran i en places i parcs que ho permetin:
- 2 a a zona del Carrer Nou/Plaça Marcer ( valorant proximitat amb Casal d’Avis de Ribes)
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- 2 al Parc de Salvador Espriu.
- 2 davant El Local
- 2 al passeig de Circumval.lació
- 2 al carrer Roger de Flor ( valorant proximitat amb Casal d’ Avis de Ribes)
- 2 al Parc del poeta Rafael Alberti
- 2 a la plaça Sant Jordi
- 1 a la placeta entre C/ Múrcia i C/ Andalusia
- 2 al Carrer Agricultura
- 1 a Rocamar
- 1 a Puigmoltó
- 1 a Vilanoveta ( valorant la proximitat de la residència d’avis)
4. Persones beneficiàries o destinatàries *
Principalment totes aquelles persones amb possibilitat de gaudir dels escacs i els jocs de taula.

5. Pressupost calculat *
8.000 – 12.000 €
Hi ha diferents models al mercat, bàsicament es componen d’un taulell i d’entre 2 i 4 seients.
Depèn de la quantitat, els materials i l’empresa el preu pot variar.

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)

Imatges de diferents models de mobiliari compostos per taula d’escacs i seients.
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