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*
Pàdel en cadira de rodes i adequació de l’espai canalització de les aigües pluvials.

2. Descripció de la proposta presentada *
La nostra entitat vol acabar de completar que la pràctica esportiva de les nostres instal·lacions
estigui a l’abast de les persones amb discapacitats físiques i per tant les instal·lacions siguin les
adequades. Molt properament es realitzaran les obres per adaptar la pràctica del tennis però es
necessitaria la construcció d’una nova pista del pàdel adaptada amb unes característiques
determinades, com l’amplada de les portes i sense esglaons i fer els accessos adaptats fins a
aquesta pista.
En segon lloc caldria l’adequació de l’espai adjacent al carrer Blades i les pistes ja que és el lloc
on s’acumulen les aigües pluvials del carrer Blades provinents del carrer Les Mimoses ja que no
es recullen ni canalitzen. Per tant caldria recollir l’aigua en el c. Blades i canalitzar-la fins
conduir-la a la riera. També caldria fer un mur de contenció ja que és un perill l’estat del
desnivell entre el carrer i el nostre espai perquè les arrels dels arbres estan descarnades i les
nens i nenes poden prendre mal ja que hi escalen. El carrer Blades, la banda que correspon a
l’Ajuntament no té vorera ni tampoc fanals.
3. Justificació de la proposta presentada *
L’esport té beneficis per a la salut per a tothom però en el cas dels discapacitats els aporta altres
valors afegits com són fel servir de factor d’integració social i ajudar en el procés de
rehabilitació. Els ens públics i les entitats associatives sense ànim de lucre com la nostra han de
promoure, dinamitzar i facilitar la pràctica esportiva per al col·lectiu amb discapacitats físiques
i/o psíquiques. La nostra entitat entén la inclusió i el projecte de pressupostos participatius ho
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ha de permetre, la proposta no pot ser vetada, ha de permetre aquestes iniciatives populars ja
que esta en els seus objectius democràtics i igualitaris. Les administracions públiques i
associacions han d’impulsar-ho i fer-ho realitat.
És més, ens consta que a la comarca del Garraf no hi ha cap club de Tennis en el qual hi hagi els
accessos i la pista de pàdel adaptada. S’hi podrien celebrar trobades i/o campionats per
persones amb cadira de rodes tant de tennis com de pàdel, així ens ho corrobora la Federació
Catalana de Tennis, la qual ens dona el seu recolzament.
Pel que fa a les actuacions de canalització i mur, són obres que tenen com a objectiu suprimir els
danys que ocasionen les aigües pluvials a l’estructures de les nostres instal·lacions i al mateix
temps impedeixen fer servir aquest espai que queda inaccessible i inundat quan plou ja que
emmagatzema l’aigua dels carrers adjacents de la comunitat de veïns de Can Macià. Podeu
veure les imatges al mapa.
La paret o mur es necessita per impedir que els nens es facin mal quan accedeixen al desnivell,
apart que evitarà que la terra que aguanta les arrels dels arbres continuï erosionant-se. La
construcció d’un mur de contenció és necessari pel lliscament de terres del desnivell existent
respecte del C. Les Blades. Es poden veure les imatges.
4. Persones beneficiàries o destinatàries *
Usuaris amb discapacitat física (persones amb cadira de rodes) i usuaris en general.
5. Pressupost calculat *
Pista de pàdel adaptada: 42.319€ (amb IVA inclòs)
Mur de contenció: 20.000€ (aprox.)
Canalització de l’aigua pluvial: 7.500 (aprox.)
Compromís de cofinançament, només per entitats o col·lectius

declaració jurada

6. Documentació adjuntada

(si s’escau). Cal adjuntar

(especificar el tipus de documentació aportada)

-

Pressupost Maxpeed ( Pista de Pàdel adaptada a persones amb cadira de rodes)

-

Escrit recolzament de la Federació Catalana de Tennis
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