Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS”
Informe de la proposta
Persona o entitat que proposa: entitat cultura i esportiva GER
1. Denominació de la proposta *
Supressió de les barreres arquitectòniques al Teatre la Nau Pere Vall i Soler.
2. Descripció de la proposta *
Adaptació de l’entrada i serveis sanitaris del teatre la Nau Pere Vall perquè siguin de lliure accés
per a totes les persones, amb mobilitat reduïda. Plataforma al pati del Palmerar, rampa a
l’entrada, portes i serveis sanitaris del Teatre la Nau Pere Vall i Soler.
3. Justificació de la proposta *
El Teatre La Nau Pere Vall i Soler des de la seva construcció el 1982 dins l’entitat Ger ha anat
donant un servei cultural per a tota la població de Ribes per la seva gran capacitat, han sigut
molts els actes que s’hi ha desenvolupat. A més durant els últims anys cobreix aquesta
necessitat d’una manera estable dins el calendari cultural de diferents entitats (entitat GER, C.F.
Joventut Ribetana, Fes+Chapeau, Carnaval, Escola de Música, etc) com també de la totalitat de
les escoles (espectacles per Nadal, Carnavals o finals de curs), així com els actes tradicionals i
festius de Ribes. A més funciona com a alternativa en cas de pluja o mal temps (exhibició
castellera, campionat de truc, sopar del correfoc, festa antiracista, etc). Així doncs entenen que
és un local de concurrència pública i abocat a la multi programació per part de molts actors del
municipi és necessària la seva adaptació, és a dir, la supressió de barreres arquitectòniques que
dificulten l’accés a les persones que tenen una mobilitat reduïda i l’adequació dels serveis
aquests col·lectius. A més essent conscients que al nucli de Ribes no es disposa de cap altre
equipament d’aquestes característiques i que és una alternativa molt utilitzada per molts grups i
col·lectius diferents podem donar-li un format més acollidor per a totes les veïnes de Ribes
independentment de la seva mobilitat.
4. Beneficiaris/Destinataris *
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La totalitat de veïns i veïnes del tot el municipi i en particular aquelles que tenen una mobilitat
reduïda, a més facilitarem l’organització d’actes (muntatge i desmuntatge de material
escenogràfic).
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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

viabilitat tècnica

L’actuació es proposa en un equipament que és de
propietat privada. No s’accepten propostes relacionades
amb ajuts o subvencions. Hi ha una línea de subvencions
per inversions en aquest sentit.

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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