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)
Revista social i cultural "El Carrer"

2. Descripció de la proposta presentada * (en què consisteix)
Creació d'un mitjà de comunicació escrit i un portal d'informació per al municipi de Ribes i Les Roquetes. Sis números anuals en format revista i una web amb varis formats i una
presència constant a les xarxes socials. Ho farem a través de la Associació El Carrer per la lliure circulació de la informació, que gestionarà i dinamitzarà la xarxa de persones que
portaràn a terme el projecte. La voluntat és crear una capçalera propia i un espai informatiu que estructuri un debat útil i necessari per un municipi com Sant Pere de Ribes. El
Carrer promourà un debat obert i participatiu, amb una inequívoca voluntat de transformació social, que esdevingui una eina de participació col.lectiva en el dia a dia, la vida i el
progrés del municipi. Els diners obtinguts d'aquests pressupostos participatius aniràn destinats a la campanya de difusió i l'elaboració de l'edició de presentació. A partir d'aqui,
mitjançant suscriptors i col.laboradors, El Carrer tindrà viabilitat econòmica i autogestió.

3. Justificació de la proposta presentada * (beneficis i avantatges que aporta)
La realitat del nostre municipi és que tenim 30.000 habitants distribuïts bàsicament entre Ribes i Les Roquetes amb 12.000 habitants cadascun dels nuclis i la resta
urbanitzacions. Al centre d'una comarca, el Garraf, amb dinàmiques socials i laborals metropolitanes, però amb singularitats pròpies, culturals i històriques, moltes d'elles
compartides amb tot el Penedès. En els darrers anys, com a conseqüencia de la crisi, el municipi ha viscut un retrocès en quant a presència de mitjans de comunicació
connectats amb la nostra realitat. El nostre projecte va més enllà de la noticia diaria i d'actualitat. Davant d'aquesta realitat necessitem un mitjà que propicii la reflexió crítica, el
debat col.lectiu i que engresqui a la comunitat a afrontar els grans reptes de present i de futur pel municipi. I ho volem fer de forma oberta i participativa. Alhora El Carrer vol
esdevenir un amplificador de la vida social i cultural del municipi i un altaveu de les seves entitats i associacions.

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

La revista El Carrer va dirigida al conjunt de veïns i veïnes del municipi.

5. Pressupost calculat o estimat *
Campanya de difusió:
- Material per la presentació i difusió
- Edició, impressió i distribució del 1r nº

1200€
2000€

Total

3200€

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):

Creació d'un mitjà de comunicació escrit i un portal d'informació per al municipi de Ribes
i Les Roquetes. Sis números anuals en format revista i una web amb varis formats i una
presència constant a les xarxes socials. Ho farem a través de la Associació El Carrer per
la lliure ciruculació de la informació, que gestionarà i dinamitzarà la xarxa de persones
que portaràn a terme el projecte. La voluntat és crear una capçalera propia i un espai
informatiu que estructuri un debat útil i necessari per un municipi com Sant Pere de
Ribes. El Carrer promourà un debat obert i participatiu, amb una inequívoca voluntat de
transformació social, que esdevingui una eina de participació col.lectiva en el dia a dia, la
vida i el progrés del municipi. Els diners obtinguts d'aquests pressupostos participatius
aniràn destinats a la campanya de difusió i l'elaboració de l'edició de presentació. A
partir d'aqui, mitjançant suscriptors i col.laboradors, El Carrer tindrà viabilitat econòmica i
autogestió.
La realitat del nostre municipi és que tenim 30.000 habitants distribuïts bàsicament entre
Ribes i Les Roquetes amb 12.000 habitants cadascun dels nuclis i la resta
urbanitzacions. Al centre d'una comarca, el Garraf, amb dinàmiques socials i laborals
metropolitanes, però amb singularitats pròpies, culturals i històriques, moltes d'elles
compartides amb tot el Penedès. En els darrers anys, com a conseqüencia de la crisi, el
municipi ha viscut un retrocès en quant a presència de mitjans de comunicació
connectats amb la nostra realitat. El nostre projecte va més enllà de la noticia diaria i
d'actualitat.
Davant d'aquesta realitat necessitem un mitjà que propicii la reflexió crítica, el debat
col.lectiu i que engresqui a la comunitat a afrontar els grans reptes de present i de futur
pel municipi. I ho volem fer de forma oberta i participativa. Alhora El Carrer vol esdevenir
un amplificador de la vida social i cultural del municipi i un altaveu de les seves entitats i
associacions.
Per mes informació visita la web www.elcarrer.cat
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