Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2019
Nom de la proposta: Instal·lació de tendals mòbils a l'Escola Els Costerets.
Categoria de projecte:
1:

(inversions) 2:

(socials, culturals o solidaris) 3:

(perspectiva d’igualtat de gènere i LGTBI)

Explicació de la proposta (300 paraules):
L'Escola Costerets és un centre que va néixer el curs 2001-2002. És fruit de la divisió en tres centres de

l'Escola El Pi. És per això que és un centre de recent creació, tot i que l'edifici es va construir l'any 1981.
Durant aquests anys l'escola s'ha anat transformant per poder millorar les instal·lacions.

En aquesta línia la proposta que presentem és de millora de les instal·lacions, concretament del pati del
centre que forma part del Programa de Patis Oberts des del seu inici i del Pla Català de l'Esport a l'Escola des
de l'any 2007. Donat que el centre acull uns 400 alumnes aproximadament, amb totes les activitats
educatives, culturals i esportives que es desenvolupen als espais a l'aire lliure de l'escola i la manca d'ombra,
sol·licitem la instal·lació de dos tendals mòbils per ambdues pistes exteriors, per donar resposta a a aquesta
necessitat i protegir als nostres infants del sol i la calor. Ja que a mesura que arriben les estacions amb més
hores de sol es fa impossible realitzar activitats a l'aire lliure amb altes temperatures i sense un a mica
d'ombra. Tot i que fins ara l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes cedeix la pista annexa del pavelló poliesportiu
de Ribes per realitzar activitats de manera puntual, és important pels nostres infants puguin gaudir de les
pistes dins del propi centre eductiu on realitzar les activitats recreatives i esportives amb ombra i donat el
volum d'alumnes de l'escola, no hi ha suficient amb el porxo del centre.
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