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) X
Categoria 2: (promoure despeses en projectes socials, culturals o

solidaris)

Categoria 3: (promoure despeses en projectes de perspectiva d’igualtat de gènere i

LGTBI)

DADES DE LA PROPOSTA
1. Denominació de la proposta Juguem a Ribes: espais de joc per infants de 0 a 12 anys
2. Descripció de la proposta
Juguem a Ribes és un projecte que busca i promou la instal·lació d'un espai de de joc lliure i
creatiu a Ribes per criatures de 0 a 12 anys a algun equipament municipal que consti d'espai
exterior i interior.
Es proposa la creació d'un espai municipal d'acompanyament a les famílies des de l'embaràs
fins els 0-12 anys. Un espai de trobada on les famílies puguin gaudir d’un temps d’oci i esbarjo
compartit amb altres famílies.
El projecte consisteix en una infraestructura que tingui un espai interior i un altre
exterior. L’espai interior estaria dividit en sales per donar cabuda a:
❏ Famílies amb nadons 0-3 anys: amb materials i recursos propis d’aquesta etapa infantil
(elements de descoberta, textures i experimentació que fomenten el desenvolupament
sensorial).
❏ Famílies amb infants de 3-6 anys: amb material psicomotriu, material de joc simbòlic,
material creatiu (dibuix/pintura/manualitats) i jocs de construcció.
❏ Famílies amb infants de 6 anys o més: amb jocs de taula, jocs de construcció i espais
de dibuix/pintura. Jocs Gegants, de Fusta, Tradicionals, De Cucanya, Cooperatius, De
Taula, En valors, D'Emocions, d'Estratègia, de Rol, del Món

❏ Sala polivalent per a altres usos: tallers, xerrades, festes,...
Tot i que el nexe d’unió és la criança la idea és compartir moltes altres coses construint
relacions amb gent fora del teu entorn habitual on compartir diferents maneres de criança,
culturals i models de família.
Si el projecte és escollit es proposa un procés participatiu amb les pròpies famílies per
dissenyar aquest espai. Alguns dels serveis complementaris que es poden oferir són:
❏ Xerrades, activitats i tallers sobre temes sobre criança com per exemple
lactància i nutrició, la son infantil, alternatives educatives etc ..
❏ Biblioteca i bebeteca
❏ Activitats per nadons i nenes: cuentacuentos, com fer joguines,
❏ Intercanvi de béns i serveis
❏ Grup de suport entre pares/mares: cangurs o altres maneres de donar-se suport
amb la logística o en temes materials
❏ Xarxa de criança físic i virtual.
❏ lloc on trobar tota la informació relacionada amb serveis i activitats (privades i
públiques) que s'ofereixen a Sant Pere de Ribes i la comarca.
Volem recuperar alguna casa o espai d'ordre públic com un lloc per córrer i jugar en llibertat,
per fer i créixer en comunitat, per relacionar-nos d'una manera més relaxada i allunyada
d'estereotips socials de classe, gènere, edat, nacionalitat o religió.
I com que a més creiem ferventment en la co-creació participativa, des de la nostra proposta
proposem que espais buits actualment del poble es converteixin en espais re-pensats en
col.laborativament entre el Govern i la ciutadania. Omplim l'espai públic del poble de manera
significativa, ple de vida i moviment, pensat per, per ai amb les persones! La nostra proposta
també inclou la possibilitat de poder intervenir o portar propostes als carrers de Ribes i també a
les biblioteques i ludoteques del municipi.

3. Justificació de la proposta
Sabem que la infància és un període fonamental i sensible on els nens i nenes tracen aquest
full de ruta que els permetrà transitar els propers anys d'una manera saludable i formarà a
l'adult que un dia arribarà a ser.
Si sobre aquesta traçat posem i acompanyem amb valors tals com l'amor, el respecte del propi
ritme, el poder de les emocions que estan compassats amb el joc com a principal font
d'aprenentatge, descobriment i socialització, amb la importància de la comunitat que educa i
amb els estats creatius, estarem creant i criant a éssers amb autoestima, seguretat i confiança
en els seus propis recursos.

Aquestes conjectures ens han portat a proposar i definir "Juguem a Ribes" com un lloc de:
· Cura: els elements i ambients que es pre-senten han estat elegits amb molta cura i afecte,
pensant en les necessitats de la infància.
· Tranquil: és un espai pensat per a transmetre harmonia i propiciar un ambient agradable.
· Adaptat: cadascuna de les zones que el conformen, així com els seus elements, responen a
les necessitats reals dels nens i nenes en diferents franges d'edats ..
· Assegurança: els elements escollits són naturals i no estructurats.
A "Juguem a Ribes" volem brindar a les famílies una estona agradable amb els seus fills i filles
que doni cobertura a les seves necessitats i que estigui situat en zones amb realitats
complexes on sense prejudicis i amb mirada inclusiva pugui accedir gratuïtament tota família
que ho desitgi , sense discriminació per gènere, procedència i / o realitat socioeconòmica.
Segons el les dades de INESCAT del 2018 a Sant Pere de Ribes hi ha més de 5000 infants
menors de 14 anys. La proposta neix i ens porta a donar-li forma per tres motius que
considerem diferents però inclusius al mateix temps:
· Fer visible les necessitats de la infància al nostre poble
· Recuperar alguna casa o espai públic com un lloc per i per a la ciutadania.
· Atendre realitats diverses per mitjà de la intervenció social i el treball comunitari.
Així doncs, sota aquesta triple visió volem donar presència real al joc lliure en la infància així
com crear un punt de trobada perquè pares, mares, avis, àvies, cuidadors / es puguin trobar-se
i acompanyar-se en la criança a través de vincles saludables en un context d'oci familiar de
qualitat.
Els objectius de la proposta són:
➢
➢
➢
➢
➢

Crear un espai de joc cobert i a l'aire lliure en alguna instal.lació municipal
Pro-Moure el joc lliure i creatiu en la infància i l'adolescència a Ribes.
Visibilitzar i donar valor a les necessitats reals de la infància i l'adolescència ..
Generar espais amb connexions saludables a través del joc.
Intercooperar amb entitats i projectes ja existents a Ribes i les Roquetes.

4. Beneficiaris / Destinataris
Directament families amb nens i nenes de 0 a 12 anys que calculem com a mínim unes 3000
families.

Indirectament tot el poble de Ribes perquè invertir en la cura dels més petits és invertir en la
salut de la societat.

5. Pressupost calculat
Pressupost orientatiu de 100.000 euros per la posar-ho en marxa (65.000€ per infraestructura,
25.000€ materials i 10.000€ per altres fungibles). Si l'ajuntament no disposa de fons pels
següents anys es podria transformar en un projecte autogestionat per la ciutadania.
❏ Espai cedit per l'ajuntament o lloguer d'un local.
❏ Adequació espai per nadons/nenes ( materials)
❏ Pressupost per pagar xerrades informatives (algunes seran gratuïtes però altres
no o s'haurà de pagar transport a persones que vinguin a compartir
coneixements)
❏ Ordinador, projector i TV
❏ Serveis i Internet
❏ Suport de una persona especialista en criança (X hores /setmana)

6. Documentació adjuntada (especificar el tipus de documentació aportada)

Video
Resum de la proposta

