Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2019
Nom de la proposta: Juguem a Ribes: espais de joc per infants de 0 a 12 anys
Categoria de projecte:
1: (inversions)  X
2: (socials, culturals o solidaris)
3: (perspectiva d’igualtat de gènere i LGTBI)

Explicació de la proposta (2.500 caràcters):
Juguem a Ribes és un projecte que busca i promou la instal·lació d'un espai 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.
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.
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. A més, 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:
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❏ 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.

