Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2019
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)

Categoria 3:

(promoure despeses en projectes de perspectiva d’igualtat de gènere i LGTBI)

1. Denominació de la proposta presentada*
PIM, PAM, PUM - Diables balleu, que ja sonen els tabals - Pugem a Sant Pau

2. Descripció de la proposta presentada *
Les Festes Majors al nostre municipi tenen una participació multitudinària, són
transcendents tant a nivell cultural com popular, per una antiga i arrelada tradició.
Per donar continuïtat a la participació en la celebració d’aquestes festes tradicionals en
què participen petits i grans, a través d’un conte és senzill donar a conèixer als més
petits, no només els elements de les Festes Majors, si no també els costums i tradicions,
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6. Documentació adjuntada (especificar el tipus de documentació aportada)
Resta pendent una partida de publicitat, promoció i merxandising.
(S'adjunta a la sol·licitud el projecte, on es detallen els imports calculats)
- Projecte complet per la creació del conte del Ball de Diables de Ribes
- inici de la història
- primers esbossos dels personatges
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