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)
Arbrat viari d’ombra al nucli urbà de Ribes.

2. Descripció de la proposta presentada * (en què consisteix)
Fer plantació d’arbres d’ombra al llarg dels carrers. Aprofitant la nova ordenació de la circulació
per bona part de Ribes i tenint en compte que les voreres no són molt amples, es poden generar
escocells a la calçada separats per un espai equivalent a l’aparcament de dos cotxes.
3. Justificació de la proposta presentada * (beneficis i avantatges que aporta)
Fer que el nucli urbà de Ribes sigui un lloc agradable per passejar i anar de compres o a tapejar,
sobre tot a l’estiu, gràcies a l’ombra que donarien els arbres.

4. Persones beneficiàries o destinatàries * (públic objectiu, a qui va adreçada)
Tothom que hagi d’anar pel carrer a les hores centrals del dia a l’estiu.
Les botigues que tindrien més activitat comercial gràcies a que les persones trobarien més
agradable sortir al carrer a qualsevol hora.
Els veïns dels carrers on hi hagués arbrat per la reducció de la temperatura, del soroll i de la
contaminació. Probablement també hi haurà un estalvi d’energia degut a la reducció de la
temperatura.
El poble en genera, ja que, en guanyar qualitat de viure augmenta el seu valor.
5. Pressupost calculat o estimat *
El màxim: 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 temperatura de l’asfalt i la sensació de calor als carrers és molt gran a l’estiu durant moltes
hores del dia. Hi ha carrers amb orientació est-oest i nord-sur amb vivendes baixes que deixen
passar el sol durant moltes hores i no hi ha res que aporti ombra.
Així hi ha molt poca activitat de persones pels carrers en la majoria d’hores d’obertura dels
comerços.
Cada any són més extremes les condicions climàtiques i la vegetació ajuda a minvar certes
conseqüències com la de temperatures extremes.
Per aquestes raons la plantació d’arbrat viari seria un actiu molt important al poble i es podria
fer actuacions de plantació que es puguin conservar encara que en el futur hi hagi plans
d’urbanització dels carrers.
Ribes pot reduir els efectes del canvi climàtic amb actuacions senzilles als carrers com són la
plantació d’arbres a la vegada que afavoreix el comerç, aporta benestar als ribetans i millora la
imatge del poble.
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