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)
Mobilitat neta i compartida

2. Descripció de la proposta presentada * (en què consisteix)
Crear una xarxa de vehicles no contaminants perquè els veïns de Ribes-Les Roquetes o millor de la
comarca es puguin desplaçar pel poble i entre pobles amb rapidesa, sense contaminar.

3. Justificació de la proposta presentada * (beneficis i avantatges que aporta)
A la comarca hi ha transport públic però resulta poc eficient. També hi ha llocs de feina i de compres on no
arriba el transport públic.
La duració d’un viatge en transport públic resulta llarguíssima per la quantitat de parades que existeixen
entre pobles, sobretot entre Ribes i Vilanova i també entre Les Roquetes i Ribes.
Tant el transport públic com el privat són molt contaminats i a més el privat genera molt de trànsit. Això és
igual a més contaminació, més temperatura i estrès per les persones.

4. Persones beneficiàries o destinatàries * (públic objectiu, a qui va adreçada)
Treballadors.
Persones que volen anar a comerços fora del nucli urbà.
Els negocis de l’oci i el comerç.

5. Pressupost calculat o estimat *
20.000,00€
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6. Documentació adjuntada

(especificar el tipus de documentació aportada)

Cap.

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):
La desigualtat (econòmica i per tant social) existent provoca que el parc automobilístic sigui vell i molt poc
eficient en quan a consum i emissions de gasos contaminants.
Actualment per desplaçar-se el veïns de Ribes necessiten un transport privat. El públic és lent per la gran
quantitat de parades entre pobles i zones d’oci i comercials i no arriba a llocs com certes zones industrials
o de negoci.
Això genera encara més desigualtats i també problemes de circulació i/o contaminació al nuclis urbans i
carreteres.
Estaria bé que les comarques funcionessin com l’àrea metropolitana de Barcelona en el sentit de la
mobilitat.
El transport públic que tenim actualment és, a més, molt contaminant aeri i també acústic. Implementar un
transport públic ràpid i net (no contaminant) que arribi arreu sembla difícil i sobretot molt costós
econòmicament parlant.
Una solució de mobilitat a la que pugui accedir tothom que la necessiti i que connecti les zones amb més
activitat, neta i sostenible beneficiaria a veïns i comerços.
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