Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2018
Dades de la proposta presentada
En quina categoria es presenta la proposta *
Categoria 1: SI (promoure despeses en inversions)
Categoria 2:

(promoure despeses en projectes socials, culturals o solidaris)

1. Denominació de la proposta presentada*
Instal.lacions de Tennis adaptades a persones amb cadira de rodes.
2. Descripció de la proposta presentada *
El nostre municipi podria oferir un ventall d’alternatives més ampli per a que les persones amb
discapacitats físiques puguin desenvolupar el màxim de els seves possibilitats i arribar a realitzar
una vida totalment normalitzada e integrada. Actualment, en el nostre municipi s’estan resolent
els inconvenients de les barreres arquitectòniques. El Club Tennis Ribes vol que les seves
instal.lacions estiguin adequades a les persones amb cadira de rodes i que possibilitin la pràctica
del Tennis com la resta d’usuaris. La pista de tennis no requereix cap característica especial,
solament poder accedir-hi.
Per això es necessitaria fer accessos a tots els espais de les instal.lacions.
Per tal de poder practicar el tennis en cadira de rodes ens caldria l’accés a una pista de tennis,
ja que les quatre pistes estan comunicades sense esglaons.
Per accedir al bar-seu, terrasses i serveis també es necessiten accessos adaptats.
També caldria tenir adaptats els vestidors i serveis.
3. Justificació de la proposta presentada *
Per qualsevol persona l’activitat física o esportiva és imprescindible per poder assolir un bon esta
físic i psicològic que permeti portar una vida més sana i integradora. En el cas de les persones
amb discapacitat aquests beneficis encara són més importants ja que l’activitat física li suposa
un mitjà rehabilitador. Com sabem, en general, l’exercici físic evita lesions o malalties degudes al
sedentarisme per tan l’activitat física es imprescindible. Amb la pràctica esportiva la seva vida
quotidiana es fa més fàcil, ja que pugen els desnivells amb més facilitat i es desplacen millor
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amb la seva cadira de rodes.
Per altra banda, a la comarca del Garraf no hi ha cap club de Tennis en el qual hi hagi els
accessos i les pistes adaptades. S’hi podrien celebrar trobades i/o campionats per persones amb
cadira de rodes de tennis, així ens ho corrobora la Federació Catalana de Tennis.
4. Persones beneficiàries o destinatàries *
Usuaris amb discapacitat física ( persones amb cadira de rodes)
5. Pressupost calculat *
Serveis adaptats: 30.000 € (aprox.)
Accessos: 40.000 € ( aprox).
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)

- Escrit recolzament de la Federació Catalana de Tennis
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