Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2020
Dades de la proposta presentada
1. Denominació de la proposta presentada* (un títol o una frase breu)
REDUCCIÓ DEL SOROLL EN L'ESPAI DEL MENJADOR DE L'ESCOLA RIERA DE RIBES

2. Descripció de la proposta presentada * (en què consisteix)

Volem instal·lar unes plaques al sostre per amortiguar el soroll que es genera en l'espai
de menjador.

3. Justificació de la proposta presentada * (beneficis i avantatges que aporta)

Els nens i nenes que fan us del servei de menjador o d'acollida es queixen de que hi ha
molt soroll i els afecta anímica i psicologicament.

4. Persones beneficiàries o destinatàries * (públic objectiu, a qui va adreçada)

Tots els infantis usuaris del servei de menjador i els treballadors de l’empresa de
menjador. Un elevat percentatge dels alumnes del centre en fan us.

5. Pressupost calculat o estimat *

5.332,62

6. Documentació adjuntada

(especificar el tipus de documentació aportada)

Pressupost (pdf)
Fotografia (jpg)
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Explicació de la proposta
Tipologia/objecte del projecte:
social, cultural o solidari
combatre les desigualtats i donar suport a les persones més vulnerables
treballar per la igualtat d’oportunitats
promoure la perspectiva d’igualtat de gènere i LGTBI
combatre l’emergència climàtica i/o sostenibilitat
promoure i donar suport al comerç local
reduir la bretxa digital en l’entorn de la infància i la gent gran.
Explicació de la proposta (300 paraules):

Amb aquesta proposta es pretèn millorar la qualitat acústica de l'espai del menjador de
l'Escola Riera de Ribes, del qual en fan us gran part de l'alumnat del centre, així com
mestre si treballadors de l'empresa de menjador.
Les famílies dels nens usuaris d'aquest espai, acostumem a rebre les queixes dels
nostres fills de que dinar a l'escola els genera mal de cap.
L'estona del dinar hauria de ser una estona tranquil·la, per poder menjar a gust i gaudir
de l’àpat. Menjar amb aquest soroll genera molt d'estrés tan als nens i nenes com als
monitors/es. A llarg termini aquesta situació pot tenir efectes negatius en la salud dels
infants.
La instalació d'aquestes plaques ajudarà a amortiguar aquest soroll.
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