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)
La moneda única de Sant Pere de Ribes. El Riberoque (o la Riberoquelina).

2. Descripció de la proposta presentada * (en què consisteix)
Volem crear una moneda única amb la que els vilatans de Sant Pere de Ribes i Les Roquetes puguin fer les
seves compres als establiments de tota la població gaudint de descomptes i promocions especials si fan servir
la moneda. Aquesta seria l’única moneda existent permetent així el consum local sense cap discriminació.
Els usuaris de la nova moneda podràn comprar qualsevol objecte o servei a un preu inferior (descompte
directe) del que ho comprarien en €.

3. Justificació de la proposta presentada * (beneficis i avantatges que aporta)
-Reinversió: Totes les compres i/o despeses locals realitzades amb aquesta moneda seran directament reinvertides al nostre poble.
-Multiplicació: Conforme més es faci servir la moneda, més opcions de compra pels consumidors i més
beneficis pels comerciants. Serà una bola de neu que anirà creixent conforme va avançant en el temps.

4. Persones beneficiàries o destinatàries * (públic objectiu, a qui va adreçada)
Qualsevol ciutadà de Sant Pere de Ribes i Les Roquetes i possiblement d’altres poblacions.

5. Pressupost calculat o estimat *
20.000€

6. Documentació adjuntada

(especificar el tipus de documentació aportada)

Informe d’altres monedes que funcionen actualment.

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

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
x promoure i donar suport al comerç local
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):
Estem proposant una idea que ja funciona a d’altres municipis i que creiem que amb els presupostos participatius es pot portar a terme i donar un pas endavant en la modernització del nostre poble. Volem que
amb aquesta moneda la gent pugui fer les seves compres al Les Roquetes i Sant Pere de Ribes i no hagi de
marxar a centres comercials o comprar per internet perquè, per exemple, el preu sigui més econòmic. Amb
aquesta proposta sempre serà més econòmic comprar al poble que fora, per tant reinvertim a Sant Pere de
Ribes, generant així més llocs de treballs i major coneixement del teixit comercial de Sant Pere de Ribes i Les
Roquetes. Tot això generarà major ingressos a la nostra població.
La moneda única funciona a molts municipis i està donant molt rendiment. Tenim un exemple a un poble
del costat, Vilafranca del Penedès, on han fet algo semblant i han augmentat les seves vendes en un 165%
respecte a dades de 2019.
Cada vegada hi ha més gent que compra online o compra a grans centres comercials de la perifèria. Si volem
lluitar contra això hem de donar un valor afegit als nostres comerços perquè no acabin desapareixent. Amb
aquesta proposta aconseguirem que els vilatans coneixin el nostre teixit comercial i els productes que aquí es
venen i la tendència serà a fidelitzar una clientela majoritariament del poble, tant pels descomptes adquirits
amb la moneda única com amb productes de qualitat i proximitat que no tothom coneix. Hem de donar a
conèixer tota la nostra oferta, ja sigui comercial o gastronòmica i amb aquest tipus de proposta podem arribar tots més lluny.
Per altra banda, totes les accions dirigides per l’Ajuntament (ajuts, subvencions, etc.) si es fan en la nostra
moneda s’assegurarà de que els diners es gastaran en qualsevol empresa del poble, generant més recursos,
més oportunitats dins del nostre sector i fent una bola cada vegada més gran i que repercutirà, segur que sí,
directament al nostre poble.

