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*
Disseny i confecció del nou vestuari dels Gegants en Joan i l'Eulalia.

2. Descripció de la proposta presentada *
Amb motiu del 15é aniversari dels Gegants Nous en Joan i l'Eulalia a l'any 2020, volem donar un
nou aspecte als Gegants i renovar el vestuari.

3. Justificació de la proposta presentada *
Com hem esmenat, l'any vinent, els nostres Gegants, en Joan i l'Eulalia cumpliran 15 anys desde la
seva estrena i volem celebrar-ho de la millor manera possible.
Per aixo mateix volem renovar el seu vestuari per donar-lis un aspecte mes natural respectant
evidentment del que representen per al municipi, un pagessos, rememoren els nostres antepassats
que vivien del coltiu de la terra.
4. Persones
beneficiàries
o destinatàries
A mes a mes,
dintre de la colla
i de l'entitat de la*que forment par, que es l'Agrupacio de Balls
Populars de les Roquetes amb 28 anys d'historia i d'experiencia al municipi, tenim diferents
Destinataries:
proyectes
i actes que estem preparant i duent a terme per donar una esbrenzida als Gegants, dintre
Figurinistes,
del que
disseny
deel vestuari,
de la
confecció
i deperlainiciar
sastreria,
i- fora
del nostreprofessionals
municipi, i creiem
aprofitar
seu aniversari
es un
bon moment
així com
professionals
de ilal'Eulalia
construcció
i protagonisme
la reparació i d’imatgeria
especialitzats
aquest
proyecte
i que en Joan
agafin el
nom al monfestiva
geganter
de
que puguin oferir
serveis*de sastreria de Gegants.
5. Pressupost
calculat
Catalunya.
Beneficiaris:
- Veïns
3000
€ i Veïnes del nostre poble, a l'hora que donem un cop dempenta a la Festa major que ja te
mes de 45 anys d'historia al municipi.

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)

Pressupost:
1- Vestuari
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