Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2019
Nom de la proposta: FESTES POPULARS AMB CIVISME I RESPECTUOSES AMB EL MEDI AMBIENT
Categoria de projecte:
1:

(inversions) 2:

(socials, culturals o solidaris) 3:

Explicació de la proposta (2.500

(perspectiva d’igualtat de gènere i LGTBI)

):

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.
-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
participant te necessitat d'anar a fer les seves necessitats i ho fan
allà on troben, deixant una imatge molt negativa al poble.
-És molt important reforçar la recollida selectiva de brossa aquestes
festes, ja que si no tenim suficients espais per depositar la brossa la
gent la diposita allà on troba i no és correcte, d'aquesta manera podem
ajudar al nostra planeta en una recollida de escombreries mes cuid
adossa i un impacte mes organitzat per tal que tot tingui el recorregut
correcte i es quedi a la natura contaminant.
-Fomentar el transport públic amb convenis i col·laboracions amb
empreses per tal de no col·lapsar el municipi amb transport privat i
com una opció seria estudiar l'habilitació de més espais per poder
aparcar sense problemes.
-Per tal de poder reestructurar l'espai públic i carres en festes amb
tantes aglomeracions, seria important reforçar amb agents públics per
indicar a visitants on poder anar i un muntatge de grades per
optimiztar el espai on mes aglomeracions tenim de públic, d'aquesta
manera el carrers quedariem mes amples i segurs per tal de fer alguna
actuació d'emergencia.
Aquestes son unes per començar, pero que segurament podrien creixer si
el projecte te viabilitat.
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