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)
La Dragoneta de Les Roquetes del Garraf. Pubilla de La Dragona

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

El projecte consisteix en l'elaboració d'una nova bèstia popular al nucli de Les Roquetes.
Aquesta nova peça en miniatura serà filla directa de La Dragona de Les Roquetes, ja
que tot i tenir un caràcter propi estarà basada en el disseny i característiques de l'actual
peça gran. Feta de fang tindrà una alçada de 134,5 cm i una llargada de 148 cm.
3. Justificació de la proposta presentada * (beneficis i avantatges que aporta)
Enguany amb els pressupostos participatius disposem de la millor forma de celebrar els més de vint-i-cinc anys d'història d'una de les bèsties mes emblemàtiques del bestiari
català. Que millor que dotar-la una "Dragoneta" que l'acompanyi en aquesta nova etapa adulta. Tenim la primera bèstia femenina de Catalunya, amb més de vint-i-cinc anys i un
gran recorregut amb el qual podem dir ben alt que ja és tota una dona! Per això pensem que fer-la mare pot ser un molt bon regal, a part de significar una ampliació de l'oferta
cultural i bestiaria del municipi i la resta de la comarca (com poden ser a l'hora de les Festes Majors de Sant Joan, Santa Eulàlia i la resta de festivitats de les quals formem part
com a colla). Amb aquesta nova bèstia també tenim l'oportunitat de garantir i enfortir encara més la participació del nostre jovent com a municipi i colla a les nostres festes
populars. Utilitzant la nova bèstia com la millor eina canalitzadora per fer partícips als joves, podem evitar la fugida dels joves que sumien amb ser portadors i que no tenen el
privilegi de tenir la majoria d'edat per poder portar la nostra estimada Dragona. Reduint l'edat dels portadors, revitalitzem les nostres festes, la nostra colla i garantim la seva
projecció a futur.

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

La Colla del Drac de Les Roquetes (La Dragona), els seus socis i tots els nois i noies
entre 12 i 16 anys interessats a implicar-se en la cultura popular i la vida associativa del
nostre municipi. I tots els pares interessats a l'hora de cohesionar la cultura i les
relacions afectives dels seus fills en un mateix espai.
5. Pressupost calculat o estimat *
El pressupost estimat per al disseny, construcció i presentació de la "Dragoneta" és de 8000€ (més IVA
10%). El qual inclou els següents conceptes: Disseny del drac. Modelar en fang. Construcció en fibra de
vidre. Pintat. Col·locació del sistema del portador. Col·locació dels punts de foc. Confecció de les faldilles
del portador. Garantia de disseny original (El drac és una peça única). I la seva presentació de cara al
municipi.

6. Documentació adjuntada

(especificar el tipus de documentació aportada)
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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):

Nova bèstia popular al nucli de Les Roquetes. Aquesta nova peça en miniatura serà filla
directa de La Dragona de Les Roquetes, ja que tot i tenir un caràcter propi estarà
basada en el disseny i característiques de l'actual peça gran. Feta de fang tindrà una
alçada de 134,5 cm i una llargada de 148 cm.
Aquest fet seria una ampliació de l'oferta cultural i bestiaria del municipi i la resta de la
comarca (com poden ser a l'hora de les Festes Majors de Sant Joan, Santa Eulàlia i la
resta de festivitats de les quals formem part com a colla).
Amb aquesta nova bèstia també tenim l'oportunitat de garantir i enfortir encara més la
participació del nostre jovent com a municipi i colla a les nostres festes populars.
Desde la Colla de La Dragona apostem per reduir l'edat dels portadors, revitalitzant així
les nostres festes, la nostra colla i garantint la projecció a futur de les nostres festivitats.
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