Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS”
Informe de la proposta
Persona o entitat que proposa: Josep Garriga i Cuadras
1. Denominació de la proposta *
Creació d’un centre de documentació, interpretació i recerca de l’associacionisme i la societat
civil ribetana.
2. Descripció de la proposta *
Es proposa el condicionament d’una planta de l’edifici municipal anomenat Can Pau Roig, situat
al carreró de La Torreta per tal de poder-hi desenvolupar el projecte que es detalla en la
documentació que s’adjunta (annex 1).
3. Justificació de la proposta *
La rica història de l’associacionisme a Ribes des de final del segle XIX fins a l’actualitat ha
generat al llarg de la seva activitat una gran quantitat de documentació, escrita i gràfica, que
forma part del llegat històric del nostre poble i el seu estudi dóna la possibilitat d’entendre i
interpretar molts dels problemes d’avui. EL CENTRE neix doncs amb la voluntat d’agrupar la
documentació sobre l’associacionisme i la societat civil ribetana, avui repartida per institucions,
centre i particulars diversos (bona part d’ella en greu perill de pèrdua i/o destrucció) i presentar
una oferta i un servei públic unificats.
El Centre també té la voluntat d’esdevenir posteriorment l’embrió d’una futura institució culturalmuseística ribetana de titularitat pública.
4. Beneficiaris/Destinataris *
Al públic en general, especialment a tots els ciutadans de Sant Pere de Ribes, i molt
especialment a persones dedicades a l’investigació, historiadors, personal docent i centres
escolars del municipi.
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Criteris avaluables
Criteris
1. Criteri de

Compleix?

Observacions

S

legalitat
2. Criteri de

S

competències
3. Criteri

S

econòmic
4. Criteri de

S

viabilitat tècnica

Els usos de Can Pau Roig no estan definits encara. Previ a
la remodelació caldria definir els usos, doncs, per tal
d’adequar qualsevol acció a aquestos.
Caldria informe posterior de l’Arxiu Municipal, sobre la
idoneïtat de crear aquest centre de documentació.

5. Criteri de

S

sostenibilitat
6. Criteri de

S

no exclusió social

RESULTAT DE L’AVALUACIÓ: APTE / NO APTE

Sant Pere de Ribes, 8 de novembre de 2016
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