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*
FESTES POPULARS AMB CIVISME I RESPECTUOSES AMB EL MEDI AMBIENT.

2. Descripció de la proposta presentada *
Des de L'entitat Roquefestes coorganitzadora de Rua Summer Carnaval, unes de les festes
populars més importants del calendari festiu de Sant Pere de Ribes, el 2020 volem que l'eix principal
continuï sent les campanyes socials i el civisme a les festes populars.

3. Justificació de la proposta presentada *
Tenint en compte el gran augment de participació, visitants i diversitat en les festes populars com és
la nostra que organitzem al juliol amb quasi 22.000 visitants, és important fer molta campanya per
arribar a totes persones i conviure en les festes populars amb respecte a totes les persones que
participin o visiten aquestes festes.

4. Persones
beneficiàries
o destinatàries
*
La nostra entitat
vol donar una
bona imatge de municipi
i per això és necessari poder instalar wc
portàtils als carrers al Rua Summer, ja que a l'estiu és important la hidratació i molta gent visitant i
Les persones
beneficiares
d'aquest
els participants
Ruaon
Summer
elsimatge
participant
te necessitat
d'anar
a fer projecte
les sevessón
necessitats
i ho fana allà
troben,Carnaval,
deixant una
visitants
i els residents
molt
negativa
al poble. al municipi de Sant Pere de ribes, fent molt extensible tota la campanya a les
xarxes socials on arribem les dates pròximes a l'acte a més de 47.000 persones.
5. Pressupost
calculat
* la recollida selectiva de brossa aquestes festes, ja que si no tenim
És molt important
reforçar
suficients espais per depositar la brossa la gent la diposita allà on troba i no és correcte, d'aquesta
-Wcs
al carrer...............................................................2000€
manera
podem ajudar al nostra planeta en una recollida de escombreries mes cuid adossa i un
-impacte
Campanyas
de civisme+
+ Cartelería.........1500€
mes organitzat
perdisseny
tal que tot
tingui el recorregut correcte i es quedi a la natura
-contaminant.
Activitats i accions amb el medi ambient...................1500€.

Compromís de cofinançament, només per entitats o col·lectius

(si s’escau). Cal adjuntar

Fomentar el transport públic amb convenis i col·laboracions amb empreses per tal de no col·lapsar
declaració
jurada
el municipi
amb transport privat i com una opció seria estudiar l'habilitació de més espais per poder
aparcar sense problemes.

6. Documentació adjuntada

(especificar el tipus de documentació aportada)

Aquestes són unes de les moltes accions que es poden fer, però començar seria una bona notícia.
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