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*
A Ribes, viu el vi i beu la terra.

2. Descripció de la proposta presentada *
Tenim la voluntat de dinamitzar l’oferta turística del municipi creant activitats atractives al nostre
entorn, totes elles relacionades amb el nostre paratge idíl·lic que ens envolta: les vinyes, el
Massís del Garraf i la costa mediterrània.
El pal de paller d’aquest projecte serà la primera fira de la vinya i el vi a Sant Pere de Ribes,
integrants a tots els elaboradors i productors del territori en un espai on puguem donar a
conèixer la cultura vinícola que ens ha caracteritzat durant un llarg període de temps fins al dia
d’avui.
És una fira integradora on tenen cabuda des dels més menuts als més grans, la gent del poble i
la dels voltants. En definitiva, va dirigida a tots aquells que vulguin conèixer més de la cultura
que ens defineix com el poble que som.
Fugim de fires de vi convencionals, busquem una fira més autèntica, lligada al territori, i més
dinàmica, on els visitants puguin degustar vins i menjar, però també puguin aprendre, jugar i
divertir-se en família.
A més, crearem activitats enoturístiques relatives al nostre passat i present vinícola, on farem
protagonistes als cellers del municipi així com als productors locals, fomentant l’economia de km
0: tasts de vins, maridatges amb productes local, activitats a espais emblemàtics del municipi,
etc.
També relacionarem aquestes activitats amb les múltiples possibilitats que ens dóna la natura
que ens envolta: passejades, tallers, ...
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3. Justificació de la proposta presentada *
Creiem que iniciatives d’aquest tipus, ajudaran a fomentar la dinamització de l’activitat local del
municipi.
Actualment s’està vivint una sobresaturació de gent i d’activitats als nuclis urbans de les grans
ciutats que està provocant una tendència a voler sortir-ne i realitzar altres tipus d’activitats a la
perifèria. Pensem que Sant Pere de Ribes ha d’aprofitar aquesta avinentesa i ha de potenciar la
seva activitat local per generar més ocupació i ingressos al municipi.
4. Persones beneficiàries o destinatàries *
Per una banda, el comerç local del municipi: cellers, restaurants, hotels i cases rurals, botigues
amb productes locals i agricultors.
Per altra banda, aquells ribetans interessats en endinsar-se en el món eco-gastronòmic amb
productes locals i alhora conèixer l’entorn natural que ens caracteritza.
5. Pressupost calculat *
48.000€.
Per dur a terme aquesta proposta, necessitarem crear una pàgina web que ens permeti donar a
conèixer la fira i tota l’oferta d’activitats del municipi.
També necessitarem una part del pressupost per fer una campanya de comunicació i promoció
de les activitats online i offline.
Una part important del pressupost anirà destinat a l’organització de la fira de vi que volem dur a
terme.

Per una banda, l’apartat més conceptual de disseny i creació i, per altra banda, en

lloguer i compra de materials, espais, ...
També necessitarem una partida per comprar materials indispensables per aquest tipus
d’activitats: copes, glaçonera, escupideres, llevataps i materials varis.
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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