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*
Lírica al Castell

2. Descripció de la proposta presentada *
Proposta d'una gala lírica participativa a l'entorn del Castell de Ribes de cara a l'estiu del 2020, amb
perspectiva de celebrar-se anualment. 6 joves cantants professionals d'arreu del territori,
acompanyats d'un pianista, interpreten diferents números, entre àries, conjunts d'òpera i zarzuela;
caracteritzats del personatge al qual encarnen. En acabar, el públic vota qui seran els guanyadors.

3. Justificació de la proposta presentada *
La presència de la lírica al municipi és escassa actualment, fet que a través d'aquesta proposta es
vol fomentar la seva activitat i apropar-la a tots els públics, sobretot als joves. La participació directa
dels assistents a l'esdeveniment no demana uns coneixements previs, ja que la votació es fa al
parer de cacascú, amb les emocions experimentades durant la gala.

4. Persones beneficiàries o destinatàries *
Els principals beneficiats en són els/les 6 cantants. Per les atencions que se'ls ofereix en la seva
estada al poble i també a aquells que surtin guanyadors de la gala. Les despeses aniran destinades
al material de la gala (piano, paperetes votació, caracterització...), dietes dels participants i premis.

5. Pressupost calculat *
5.000 euros

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)

Fragment audiovisual amb menys d'un minut que explica la proposta presentada.
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