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*
POBLE BEN IL·LUMINAT, POBLE SEGUR PER A TOTES

2. Descripció de la proposta presentada *
Des de la nostra mirada amb perspectiva de gènere per tal de millorar la vida i la convivència a
l’espai públic hem considerat necessària la presentació d’aquesta proposta als pressupostos
participatius 2018 per tal de complementar les millores ja fetes al municipi incidint en la
percepció de seguretat a l’espai public¹.
Aquesta voluntat de contribuir en la construcció d’un poble més segur es concreta de la següent
manera:
-Reposar totes les bombetes foses de les faroles ja existents al poble.
-Donar més intensitat de llum a certes faroles d’il·luminació de baixa intensitat a llocs
puntuals (veure documents gràfics adjunts: poc il·luminat).
-Poda de les capçades dels arbres que obstaculitzen l’enllumenat correcte de la zona i, per
tant, limiten la visualització de l’espai (veure documents gràfics adjunts: poda arbres).
-Posar faroles als espais que hem detectat amb clares carències d’il·luminació (veure
documents adjunts: punts cecs/punts foscos).
¹Es tracta d’una reivindicació històrica de la qual adjuntem dos documents gràfics de mitjans de
comunicació que donen testimoni (ECO de Ribes i La circular de Fem Poble).
3. Justificació de la proposta presentada *
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A partir de les nostres experiències de vida com a dones i al municipi (Ribes i Les Roquetes)
treballem per construir un poble segur per a les dones tenint en compte que el gènere com a
constructe social condiciona de forma desigual a dones i homes. Això vol dir que les diferents
expressions de violència als espais públics afecten també de forma desigual a dones i a homes.
Per exemple, l’assetjament verbal indiscriminat al carrer, pintades amb missatges discriminatoris,
falta de serveis públics com lavabos, la manca de il·luminació adequada per tal de contribuir a
una percepció de seguretat.
Incidim en el procés d’empoderament com l’apropiació de l’espai públic per part de les dones i el
control sobre la seva pròpia seguretat. Volem transformar urbanísticament els espais per
contribuir a transformar socialment el municipi on convivim per tal de trencar discriminacions i
corregir aquesta càrrega addicional de gènere. La sensació d’inseguretat que es manifesta amb
pors i ansietats té la seva traducció en fets reals que ens condicionen la vida. Per exemple, no
passar per certes zones a parcs del poble, fer una ruta alternativa més llarga per tal d’evitar
espais no segurs, limitar-se a no anar a llocs sense acompanyament, etc.
Som conscients de la doble dimensió en relació a la seguretat als espais públics. La nostra
proposta se centra en la dimensió objectiva (intensitat de llum, inexistència de faroles, etc.) que
configura directament la dimensió subjectiva de la percepció de seguretat de les dones a la qual
volem incidir.
Considerem que la seguretat de les nenes i les dones en el poble és un tema de gran
importància de consciència pública ja que contribueix a promoure la no interiorització de la por i
augmentar la sensació de seguretat.
La voluntat de construir pobles més segurs promou els drets de les seves ciutadanes i ciutadans.
Per tant és fonamental dissenyar entorns que permetin a les dones circular sense pors en un
poble en el què la seva governabilitat està compromesa amb el benestar de tota la ciutadania.
Trobem un recurs fonamental el tenir present, i actuar en conseqüència, la institucionalització
dels programes relacionats amb la seguretat de les dones.
4. Persones beneficiàries o destinatàries *
Les persones beneficiàries de la nostra proposta són les nenes, adolescents i dones del poble ja
que som la meitat de la població del municipi, dones 15.047 i 15.095 homes (Font: Idescat
2017).
5. Pressupost calculat *

_______________________________________________________________________________
Pressupostos participatius (propostes)

2

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Pensem que com és necessari l’aportació d’altres coneixements, sobretot tècnics, i d’estudis
d’urbanisme deixem a criteri del propi equip, tècnic de l’ajuntament el pressupost econòmic per
tal de materialitzar aquesta proposta per millorar, encara més, la il·luminació de Ribes i Les
Roquetes.
Fer esment que dels aspectes materials dels què estem parlant són bombetes, intensitat de
llum, poda de capçades d’arbres i posar algunes faroles noves als llocs on al nostre criteri
considerem necessàries.
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)
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