Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS”
Informe de la proposta
Persona o entitat que proposa: Ball de Diables Els Diabòlics de Les Roquetes
1. Denominació de la proposta *
Carretillada de la nit de Sant Joan 2017.
2. Descripció de la proposta *
El passat Sant Joan 2016, l'entitat va organitzar la carretillada de la nit de Sant Joan, un
esdeveniment que va causar molt bona impressió tant pel municipi de Sant Pere de Ribes com
als diferents pobles del Garraf, ja que hi havia gent d'altres municipis en el moment de la
carretillada, i aquest any l'entitat organitzadora vol donar una marca al poble a través de la
cultura catalana i que Catalunya conegui el nostre poble i la nostra cultura, i que també siguem
coneguts arreu del territori pels nostres esdeveniments. i fomentar la cultura tradicional i arrel
catalana.
3. Justificació de la proposta *
La passada carretillada ha creat un desbordament de persones que volen entrar a la colla, i
formar part del ball gràcies a que aquell dia van veure el que Els Diabòlics vam organitzar. Veiem
què es un esdeveniment que atrau a gent de fora i sobre tot que moltes persones del nostre
municipi participi amb la cultura popular roquetenca.
4. Beneficiaris/Destinataris *
El poble de les roquetes per nosaltres és el total beneficiari, ja que gaudir l'any passat molt
veient i partipant amb nosaltres dintre i fora la carretillada. Els destinataris seria l'entitat el Ball
de Diables Els Diabòlics que són els que l'organitzen però amb l'afan de que el poble de les
Roquetes la disfruti i neixi una marca a tot el Garraf.
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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

N

No es tracta d’una inversió.

viabilitat tècnica
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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