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)
Projecte “Vincles al Garraf”.

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

Documental sobre els vincles de la gent que ha conviscut estretament en el medi rural del
Garraf, en el seu entorn ple de biodiversitat natural. Recollir i mostrar els coneixements
ancestrals sobre les plantes, les seves vivències, com han viscut abans i quins canvis s’han
produït en l’entorn.
3. Justificació de la proposta presentada * (beneficis i avantatges que aporta)

Crear una consciència de canvi pel planeta Terra i tornar als orígens per entendre des de la visió
dels nostres avis i àvies, en què ens hem equivocat en la nostra generació i prevenir desastres
en futures generacions per a l'existència humana i el planeta. Redescobrir el coneixement
tradicional ens permetrà pensar noves maneres de vincular-nos amb els espais naturals i
enfrontar així, de la millor manera, els desafiaments climàtics i ecològics que s'aveïnen en els
pròxims anys. Busquem compartir aquestes eines amb les noves generacions i despertar en ells
l'interès i la curiositat pel passat tradicional i cultural vinculat a la riquesa geogràfica i natural.
4. Persones beneficiàries o destinatàries * (públic objectiu, a qui va adreçada)

A tot el territori català i també espanyol. Nens i nenes de primària i secundària, escoles de
educació infantil e instituts d’educació secundària. Volem deixar un material per al públic
general, on es pugui descobrir la riquesa cultural i natural del Garraf.
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5. Pressupost calculat o estimat *

6. Documentació adjuntada ☒ (especificar el tipus de documentació aportada)

-

Presentació (PDF)

-

Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=vdJNGmQ16o8

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
☒ compleixin algun dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
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Explicació de la proposta (300 paraules):
És un projecte audiovisual , mitjançant entrevistes filmades a persones que han participat i conviscut
estretament en el medi rural del Garraf. Fer fotografies, retrats i primers plans de les mans dels
entrevistats amb les plantes i també compartir-les. És un benefici per al planeta.
Recollirem memòries, sabers, coneixements de la Natura, recuperació de tècniques tradicionals, medicina
a base de plantes autòctones, teixits, fusteria, formes tradicionals de treball cooperatiu. Recuperació de
tradicions i rituals de cohesió social, formes de treball col·lectiu en hortes. És un projecte que pertany a la
comarca del Garraf i que revertirà en la societat del Garraf.
El projecte també inclou una estratègia d’educació als infants i adolescents (una crida al bosc, al entorn
rural). Crear un canal de Youtube com a plataforma central, fàcilment accesible.
Si bé presentarem una edició que recopili les parts de les entrevistes, pensem que seria molt important
brindar les entrevistes completes a manera d'una biblioteca virtual o arxiu de memòria històrica per a ús
pedagògic o de recerca per a institucions educatives.
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