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*
CONCERT SOLIDARI ALS JARDINS DEL REDÓS: "ELREDÓS ACULL"

2. Descripció de la proposta presentada *
Cada any, la Fundació Redós promou la celebració d'un concert de música, obert a la població en
general i d'entrada gratuïta, per tal de difondre el Projecte Solidari "El REdós Acull", mitjançant el
qual es recapten fons per atendre necessitats de persones que precisen algun dels serveis
assistencials que presta la Fundació.

3. Justificació de la proposta presentada *
Mitjançant aquest programa d'ajuts solidaris s'han pogut finançar part de les despeses de persones
que no es poden fer càrrec del cost del transport adaptat per accedir al Centre de Dia del Redós,
també el cost d'allotjament de la persona que ocupa la plaça d'acolliment residencial d'urgència que
es troba ubicada dins de les dependències del Redós, així com d'altres serveis que presta la
Fudació.

4. Persones beneficiàries o destinatàries *

A bada dels beneficiaris del Programa Solidari, que en nombre son varibales en funció de les
necessitats que es presentin, aquest concert també contribueix a la difusió de la qualitat artística de
joves artistes del municipi, Per tant hom considera que el Concert te incidència en els tres àmbits
que contempacalculat
aquesta categoria
de despesa del pressupost que es posa a consideració en tant
5. Pressupost
*
que, potencia el paper de l'entitat Fundació Redós dins del teixit social del municipi, contribueix a la
difusió€d'un col·lectiu d'artistes -en aquest cas vinculats a la música clàssica- que son del municipi i a
1.840
més el seu objectiu principal és el de recaptar fons per atendre persones, del municipi, que
necessiten ajut per gaudir de serveis que els proporcionin millor qualitat de vida.

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 desglossat que justifica la quantitat sol·licitada amb indicació de la contribució de la
Fundació a aquest esdeveniment
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