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)
SENYALITZEM EL NOSTRE MUNICIPI. ZONES DE RIBES I DE LES ROQUETES.

2. Descripció de la proposta presentada * (en què consisteix)
Volem que hi hagi senyalització de tota l’oferta lúdica, comercial, històrica i cultural que a hores d’ara no
existeix o parcialment.

3. Justificació de la proposta presentada * (beneficis i avantatges que aporta)
-Millora de la imatge del nostre poble.
-Distribució en funció de l’interés de turistes i ciutadans (Senyalitzar bé el poble ajudarà a tot aquell que el
visiti a enterar-se dels fets importants o curiositats sobre Sant Pere de Ribes i Les Roquetes, incloent zones
lúdiques, culturals, comercials i històriques).
- Facilitar l’accés a la mobilitat ecològica (a peu i a bicicleta)
4. Persones beneficiàries o destinatàries * (públic objectiu, a qui va adreçada)
Tots els visitants de Sant Pere de Ribes, els propis ciutadans i el teixit comercial...
Hi guanya tothom.

5. Pressupost calculat o estimat *
20.000€

6. Documentació adjuntada

(especificar el tipus de documentació aportada)

Documentació gràfica i exemples de senyalització en altres ciutats.

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

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
x 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
compleixin algun dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Explicació de la proposta (300 paraules):
Senyalitzar tot el nucli urbà de Sant Pere de Ribes i Les Roquetes té com a finalitat destacar el seu patrimoni
monumental i principals punts d’interès. Així mateix situa les zones comercials, crea una ruta d’accés i de
passeig i frena que una persona marxi al matí del poble i torni per a anar a dormir...
La senyalització serà un element molt rellevant pel que fa a la promoció i dinamització turística del municipi. En aquest sentit, la presència d’una adequada senyalització turística i comercial facilita al visitant els
elements necessaris perquè pugui localitzar els llocs d’interès de manera efectiva en aquest espai geogràfic
o en aquest municipi, al mateix temps que desperta l’interès per aquests recursos de la zona en les persones
que es troben en ella de pas.
Si a més de senyalitzar com cal podem aconseguir que aquesta senyalització sigui moderna i atractiva pels
turistes i ciutadans de Les Roquetes i Sant Pere de Ribes, aconseguirem atraure més gent al nostre poble,
amb el què econòmicament comporta aquest moviment de gent als nostres comerços i restaurants.
Volem donar importància a les zones taronges d’aparcament, facilitar l’accés en bicicleta i a peu i cada vegada més dedicant carrers al pas per als vianants, amb una senyalització horitzontal atractiva i representativa
de la filosofia del nostre municipi.
Amb la nostra proposta volem millorar la qualitat de la informació de l’oferta turística i els seus sistemes
d’informació, per a així reforçar la competitivitat i fomentar l’accessibilitat a la informació del turista a través de la senyalística implantada. El fet de comptar amb un sistema homogeni de senyalització facilita als
ciutadans el coneixement i l’accés als recursos turístics d’una manera més comprensible, i ajuda a transmetre una visió moderna, dinàmica i harmònica del poble.
La idea proposada serà col·locar monòlits de benvinguda instal·lats a les entrades del poble on es mostrin
imatges dels recursos més rellevants de la localitat. Per altra banda, el segon tipus de senyal instal·lat serà
un planell en el qual s’assenyalen els principals llocs d’interès, a més d’una breu ressenya històrica, o bé la
relació de monuments o altres recursos patrimonials.
Es senyalarà en 3 vies:
-Benvinguda
-Punts d’interès turístic
-Punts d’interès comercial.

