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)
25N Tots som testimonis de la violencia masclista

2. Descripció de la proposta presentada * (en què consisteix)
Durant el mes de novembre punts liles situats en diferents zones de Ribes i Roquetes.
Mural en contra de la violencia de gènere amb plafons de suport.
Marxa de torxes el dia 25N al vespre
I Concurs literari de microrelats amb tematica igualtat de genere.
3. Justificació de la proposta presentada * (beneficis i avantatges que aporta)
Pedagogia a nivell social, escolar i a peu de carrer de la violencia de genere.
Pedagogia amb els punts lila, perque son i perque serveixen.
Marxa de torxes per reivindicar el lem NO ESTAS SOLA
El primer concurs literari sobre aquesta tematica al municipi
4. Persones beneficiàries o destinatàries * (públic objectiu, a qui va adreçada)
Va adreçat a tota la ciutadania. Sense distincio de genere o edat.

5. Pressupost calculat o estimat *
6000 euros

6. Documentació adjuntada (especificar el tipus de documentació aportada)
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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
compleixin algun dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Explicació de la proposta (300 paraules):
Durant tot el mes de Novembre, a Ribes i Roquetes, es fara un representacio
auditiva de les situacions que habitualment ens podem trobar que formen part de la
violencia de genere en la vida quotidiana. Aquestes representacions es faran a peu
de carrer en una carpa tancada a la vista i al costat es posara un punt lila.
Mural 25N Tots som testimonis de la violencia masclista. Dos murals en alguna paret
disponible de Ribes i de Roquetes.
Dues marxes de torxes. Una sortira de Ribes i una altre de Roquetes er trobar-nos en
el Casino de Ribes per fer una lectura de manifest. Aquest mateix es fra la lectura
dels tres microrelats guanyadors al concurs de Microrelats i es fara la entrega de
premis.
I concurs de microrelats per la igualtat de genere al municipi
Es un concurs amb tres modalitats:
Infatil per nens de 6 a 12 anys
Juvenil per nois/ noies fins a 18 anys
Adulta per persones majors de 18 anys.
Hi hauran diplomes per els tres primers guanyadors de cada modalitat
Tres premis per cada modalitat.
Es valorara de fer un llibret en format impres amb els guanyadors de les tres
modalitats i alguns relats presentats.

