Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS”
Informe de la proposta
Persona o entitat que proposa: Thai Jungpanich Arias
1. Denominació de la proposta *
Casa de la criança.
2. Descripció de la proposta *
Es proposa la creació d’un espai municipal d’acompanyament a les famílies des de l’embaràs fins
que els nens van a l’escola (3 anys) tot i que podria ampliar-se a més edat. Un espai de trobada
on les famílies es puguin informar i compartir sobre temes relacionats amb la criança i/o donarse suport logístic i/o material.
Hi haurà un acompanyament especial a les dones amb nadons petits perquè els primers mesos
de vida dels petits són plens de felicitat però també poden venir acompanyats de fatiga,
inseguretats i soledat.
Tot i que el nexe de unió és la criança la idea és compartir moltes altres coses construint
relacions amb gent fora del seu entorn habitual on compartir diferents maneres de criança,
culturals i models de família.
Si el projecte és escollit es proposa un procés participatiu amb les pròpies famílies per dissenyar
aquest espai. Alguns dels serveis que es podrien oferir són:
- Xerrades, activitats i tallers sobre temes sobre criança com per exemple lactància i nutrició, la
son infantil, alternatives educatives, etc...
- Biblioteca i bebeteca.
- Espai adaptat per nens i nenes de 0 a 3 anys on podrà haver-hi el suport d’un professional que
t’orienti en les maneres de interactuar les relacions entres nens i pares/nens.
- Activitats per nadons i nens: cuentacuentos, com fer joguines.
- Intercanvi de bens i serveis.
- Grup de suport entre pares/mares: cangurs o altres maneres de donar-se suport amb la
logística o en temes materials.
- Xarxa de criança físic i virtual.
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- Lloc on trobar tota la informació relacionada amb serveis i activitats (privades i públiques) que
s’ofereixen a Sant Pere de Ribes i la comarca.
3. Justificació de la proposta *
Sempre es parla de la maternitat com una experiència meravellosa i ho és, però també pot ser
una època molt difícil que no sempre es pot viure de manera plena a conseqüència del
cansament, els dubtes, la irritabilitat o les pròpies hormones que van com boges. Diuen que
totes les dones tenen un instint però no sempre és suficient i més ara que la criança ja no és
com al passat on els nuclis familiars eren més extensos i la criança podria ser compartida amb
avies, germanes, tietes o les veïnes.
La maternitat/paternitat és un projecte personal/familiar però que necessita el suport de tota la
societat perquè sense nens i nenes no hi ha futur. Necessitem invertir en els més petits donant
suport a les famílies perquè puguin criar i educar els menuts d’una manera plena.
Segons les dades del INESCAT del 2013 a Ribes hi havia uns 1.300 nens i nenes menors de 4
anys. No tenim les dades de 2016 però probablement aquesta xifra sigui major però en tot cas
és un poble amb una natalitat alta que ara mateix no té cap espai municipal pensat per a ells
més enllà de les classes pre-part i post-part que es realitzen a una sala polivalent no dissenyada
per infants tan petits.
4. Beneficiaris/Destinataris *
Directament dones embarassades, mares, pares i nens fins 3 anys. Segons les dades del 2013,
unes 1.300 famílies més les dones embarassades cada any.
Indirectament tot el poble de Ribes perquè invertir en la cura dels més petits és invertir en la
salut de la societat.
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Criteris avaluables
Criteris
1. Criteri de

Compleix?

Observacions

S

legalitat
2. Criteri de

S

competències
3. Criteri

S

econòmic
4. Criteri de

S

viabilitat tècnica
5. Criteri de

S

sostenibilitat
6. Criteri de

S

no exclusió social

RESULTAT DE L’AVALUACIÓ: APTE / NO APTE

Sant Pere de Ribes, 8 de novembre de 2016
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