Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS”
Informe de la proposta
Persona o entitat que proposa: Francisco Manuel Moreno Segura
1. Denominació de la proposta *
Monument a les persones fundadores de Les Roquetes.
2. Descripció de la proposta *
A la cruïlla entre carrer Múrcia amb carrer Jacinto Benavente, carrer Andalusia i carrer Lope de
Vega hi ha una petita plaça. És un lloc preeminent situat a un dels barris històrics de Les
Roquetes: la Cervereta. La proposta és col·locar-hi un monument a les persones migrants que
van deixar les seves llars enrere per a viure i construir Les Roquetes.
3. Justificació de la proposta *
El nostre poble és resultat de les onades de migració dels anys 1960-1970 provinents
d’Andalusia, Múrcia, Extremadura i d’altres indrets de la Península. En molts d’aquests indrets hi
ha monuments a les persones que hi van marxar ambientats en la figura de l’emigrant. Fer un
monument en aquest lloc tindria dos significats: el primer, reconèixer la força de la gent que va
construir en comunitat un poble nou; el segon, dignificar aquest espai de la Cervereta i crear-hi
un lloc singular on els veïns i les veïnes puguin identificar-se i fer-hi vida. Per aquest motiu el
monument hauria d’anar acompanyat d’un enjardinament alegre que doni una mica de verd al
barri.
4. Beneficiaris/Destinataris *
Tots el veïns i veïnes de Sant Pere de Ribes interessats en el manteniment de la memòria
col·lectiva i concretament els habitants de la Cervereta que gaudiran diàriament de l’espai.
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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

Es recomanaria l’assessorament previ d’un historiador local
de les Roquetes sobre el contingut i temàtica concreta.

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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