Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018”
Dades de la proposta presentada
En quina categoria es presenta la proposta *
Categoria 1:

(promoure despeses en inversions)

Categoria 2:

(promoure despeses en projectes socials, culturals o solidaris)

1. Denominació de la proposta presentada*
Grades telescòpiques per vestir la Carpa Revolució.

2. Descripció de la proposta presentada *
Antecedents
Som una associació que busca promoure i donar suport a les arts escèniques d’àmbit local,
nacional i internacional, que contempla nous llenguatges artístics, noves dramatúrgies i noves
formes de relació entre les persones, per tal de contribuir al desenvolupament de la societat a
través de l’art.
Per això donem vida al projecte de la Carpa Revolució, un espai artístic al poble de Sant Pere de
Ribes que busca ser un projecte obert, participatiu i col·laboratiu, oferint una programació
artística multidisciplinari. Treballant sempre des d’una mirada comunitària que integri activitats
pedagògiques i educatives per a tots els públics i formant nous artistes per donar suport a la
creació emergent.
Les persones que formem part de la Carpa Revolució compartim uns valors que ens identifiquem
com a membres actius del projecte: creativitat per a educar, igualtat de drets i oportunitats,
treball en xarxa i col·lectiu, compromís social i solidaritat.
Explicació de la proposta presentada
Es tracta de construir unes grades telescòpiques que donin versatilitat a l’espai, de manera que
s’adapti molt ràpidament als diferents formats d’activitat. Les grades plegades ens serveixen per
tenir un espai diàfan que acull activitats de gran format. Les grades desplegades ens serveixen
per endreçar el públic de manera còmode, on es garanteix millor visibilitat, millor audició i un
clima més enfocat a l’escena.
_______________________________________________________________________________
Pressupostos participatius (propostes)

1

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Aquestes grades telescòpiques estan formades per mòduls trapezoïdals, traslladables i
maniobrables manualment. Es configuren a 7 nivells. Geomètricament, cada nivell té una
profunditat de 90 cm de fons, frontals superior de 5,50 metres i inferior de 3,3 metres
aproximadament. La grada té una alçada de contrapetja de 32 cm entre nivells. L’escala de pas
en lateral és de 120 cm d’ample, amb esglaons de 16 cm d’alçada i 45 cm de fons.
L’estructura està equipada amb rodes de 100 mm de diàmetre i 4 cm d’amplada de banda, d’alta
resistència i nucli de foneria, rodaments a boles.
Complementàriament s’equipa amb dispositius de fixació en posició de treball. Acabat
d’estructures metàl·liques en pintat al forn amb pols epòxid d’alta resistència; color negre.
Plataformes i escala de pas d’espectadors fabricades en tauler de fusta contraxapada de bedoll
amb cares exteriors amb tractament fenòlic, color marró fosc i relleu antilliscant en cara exterior,
de molt alta durabilitat. Equipada amb baranes laterals de protecció, fabricades amb tub d’acer,
no escalables, desmuntables per a permetre acoblament de diferents mòduls en continuïtat. La
construcció d’aquest tipus de mòdul permet diferents configuració de la sala, ja sigui mitjançant
mòduls independents o acoblant dos o més mòduls, transitables entre ells.
La vida útil de l’estructura és de llarga durada. Els materials de construcció permeten la seva
reparabilitat. La construcció de tota la grada té un termini d’execució d’entre un i dos mesos.
(S’adjunta plànol amb la configuració de les grades dins de la carpa i una secció constructiva del
mòdul de grades).
3. Justificació de la proposta presentada *
El projecte del Fes + Chapeau neix i creix amb la intenció de reformular espais municipals en
desús per tal de dotar-los de vida i contingut artístic i cultural. Les grades ens servirien per
aportar qualitat a l’espai físic del projecte de la Carpa Revolució i beneficiar a tota la població
que hi participa. És un espai perfecte per a activitats promogudes des de totes les entitats i
l’ajuntament, i així s’especifica en el conveni entre l’associació Grup Teatral Endorfina i
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. L’Ajuntament sempre disposaria d’unes graderies abatibles
en forma d’amfiteatre per tal d’acollir actes, festivitats i espectacles.
4. Persones beneficiàries o destinatàries *
El públic, totes aquelles persones principalment de la població que vinguin a participar
activament de les propostes artístiques que es porten a la Carpa Revolució.
Infants, adolescents i joves vinculats a les escoles del municipi associades, que participen
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anualment en les activitats proposades.
Altes entitats i col·lectius vinculats al projecte, que treballen amb infants adolescents i joves en
risc d’exclusió social.
5. Pressupost calculat *
El pressupost per construir la totalitat de les grades és de 62.964,00€
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)

•

Pressupost

•

Plànol constructiu de les grades

•

Text de presentació
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