Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2021
Dades de la proposta presentada
1. Denominació de la proposta presentada* (un títol o una frase breu)
Creació d’una àrea d’autocaravanes

2. Descripció de la proposta presentada * (en què consisteix)
Crear una zona per omplir i buidar aigües així com per a pernoctar. Seria
convenient que la zona escollida oferís ombres.

3. Justificació de la proposta presentada * (beneficis i avantatges que aporta)
Aquesta proposta ofereix a tots els usuaris de autocaravanes i campers que
visiten els voltants de la nostre població, conèixer-la, així com fer la despesa en
supermercats, cafeteries, restaurants, comerç i/o oci.
4. Persones beneficiàries o destinatàries * (públic objectiu, a qui va adreçada)
Usuaris d’autocaravanes i campers, molt de moda pel moment que vivim.

5. Pressupost calculat o estimat *
No se realment el cost que pot tenir la font o màquina d’aigües, però si bé
l’aigua que s’ofereix en el servei pot ser de pagament o gratuïta, la mateixa font
ofereix una zona per a buidar aigües negres i una altre per aigües grises. Així com
brossa per tal que els usuaris mantinguin neta la àrea.

6. Documentació adjuntada

(especificar el tipus de documentació aportada)
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Explicació de la proposta
Tipologia/objecte del projecte:
x 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
x promoure i donar suport al comerç local
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reduir la bretxa digital en l’entorn de la infància i la gent gran
compleixin algun dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
Explicació de la proposta (300 paraules):
En els darrers temps a causa de la pandèmia s’ha incrementat els usuaris d’autocaravanes i campers,
seria convenient per la situació de la nostre vila (entre Vilanova i Sitges, poblacions que no en disposen,
tot i ser turístiques) la creació d’una àrea gratuïta d’autocaravanes, la qual aportaria un moviment en el
comerç i la restauració del nostre població. L’àrea ha de disposar de zona de buidats d’aigües negres i
grises així com un sistema per omplir. A més oferir una pernoctació controlada, s’agraeix si l’àrea disposa
d’ombra, zona infantil o pipi-cans. Seria interesant la zona del camp de futbol ja que ofereix totes aquests
serveis sense tenir cap cost addicional del que suposaria el sistema d’aigües. A l’hora aquest espai ja s’ha
destinat per àrea en actuacions esportives. La atracció aquesta àrea es fa a traves de l’aplicació
Park4night que els mateixos usuaris en fan la publicitat.
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