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)
Porxos per a la LLar

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

Col·locació de tres pèrgoles a mode de porxo a les entrades de les estances de B2 i del
menjador que donen al jardí gran.

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

En la situació actual, les famílies accedeixen a la Llar perls jardins, però no poden entrar a
les estances, han d'esperar fora el seu torn. Els dies de pluja, els infants han d'esperar amb
les seves famílies fora el jardí mullant-se. A part serviria per crear uns espais d'ombra.
4. Persones beneficiàries o destinatàries * (públic objectiu, a qui va adreçada)

Infants i famílies de les estances de B2.

5. Pressupost calculat o estimat *

3.878,94€

6. Documentació adjuntada

(especificar el tipus de documentació aportada)

PDF amb el projecte i el pressupost.
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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):

En aquesta situació excepcional que ens trobem degut al COVID-19, hem
començat aquest curs 2020-21, a la Llar d’infants municipal L’Espígol, amb un
pla de reobertura ben estructurat i amb totes les mesures de seguretat
indicades per part de la Generalitat. Una d’aquestes mesures és l’entrada i la
sortida esglaonada dels infants a la Llar i per diferents accessos per tal d’evitar
aglomeracions. Això ens ha dut a plantejar-nos utilitzar les portes que
comuniquen les estances amb els jardins per a tal activitat.
Ja els primers dies de curs ens hem trobat amb el primer entrebanc que és la
pluja. Les famílies dels infants de B0 i B1 poden entrar fins a la porta de la seva
estança sense cap problema independentment de la meteorologia. En canvi,
ens hem trobat que les famílies dels infants de les estances de B2 han d’esperar
sota la pluja ja que no poden entrar a l’aula i han d’esperar el seu torn per a
treure les sabates al seu fill/a i despedir-se’n. Per tal motiu, pensem que la millor
manera de solucionar aquesta situació és cobrir aquests espais creant dos
porxos a les estrades de les estances de B2.
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