Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS”
Informe de la proposta
Persona o entitat que proposa: Francisco Manuel Moreno
1. Denominació de la proposta *
Ajardinament urbà de solars buits i façanes a la Vilanoveta i recuperació de la font de 1933.
Des del servei d’Espai Públic es considera adient recuperar la font del nucli antic de
Vilanoveta. La resta d’actuacions són a l’àmbit privat.
2. Descripció de la proposta *
A Vilanoveta hi ha alguns solars d’edificis desocupats, antics jardins particulars desocupats i poc
ver al carrer principal. La proposta es basa en promocionar la restauració de la fons de 1933 i
incentivar a veïns i veïnes a presentar micropropostes d’ajardinament de la Vilanoveta a l’estil de
Girona Temps de Flors, però amb un caràcter perenne. Es tracta d’una proposta de microjardins
urbans, i que els veïns o entitats promotores puguin fer-se càrrec del seu manteniment. Un cop
l’any, podria fer-se un acte festiu per a visitar-los i donar-los a conèixer.
3. Justificació de la proposta *
Seria una manera de millorar el degradament lent que pateix el nucl8i urbà de Vilanoveta a la
vegada que s’augmentaria com a lloc d’interès per a visitar-se. La idea és crear sinergies, no
només millorant l’espai amb ajardinaments sinó promocionant la cultura i la responsabilitat en la
cura de l’espai públic. És important recalcar, que es tractaria de petits ajardinaments que
convidin a gaudir amb tranquil·litat d’aquest llogaret tranquil i romàntic.
4. Beneficiaris/Destinataris *
Tots el veïns del llogaret de Vilanoveta, a més d’aquelles persones que visiten i gaudeixen de
l’espai, siguin de Sant Pere de Ribes o no.
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sostenibilitat
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S
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RESULTAT DE L’AVALUACIÓ: APTE / NO APTE

Sant Pere de Ribes, 8 de novembre de 2016
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