Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS”
Informe de la proposta
Persona o entitat que proposa: Endorfina, teatre i malabars
1. Denominació de la proposta *
Adequació de la pista de Can Puig per a esdeveniments populars.
2. Descripció de la proposta *
La proposta consisteix en habilitar les pistes de la masia de Can Puig amb la infraestructura
necessària per fer-hi esdeveniments propis de la cultura popular ribetana, tals com l’envelat que
fins ara s’ha instal·lat en el recinte, o en el futur el projecte de la Carpa Revolució del
Fes+Chapeau. L’emplaçament on se situa la proposta és el pati de la masia de Can Puig, que
actualment alberga part de les instal·lacions de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Al pati de la
masia se situa una pista esportiva, on s’instal·la durant tres mesos l’any l’envelat, que alberga
les celebracions de Cap d’Any, Festa Major i Carnaval, així com d’altres esdeveniments
promoguts des de les entitats. Proposem una sèrie d’operacions per preparar el recinte per a
albergar aquestes activitats de manera més eficaç.
3. Justificació de la proposta *
Creiem que habilitar l’espai amb aquestes infraestructures permetrà a l’Ajuntament de Sant Pere
de Sant Pere de Ribes, a les entitats que vulguin realitzar-hi esdeveniments i al públic assistent
gaudir d’una sèrie de beneficis econòmics, de seguretat i d’higiene.
4. Beneficiaris/Destinataris *
L’AJUNTAMENT de SANT PERE DE RIBES Estalviarà en tots els recursos necessaris que cada any
ha d’utilitzar per a l’aprovisionament d’aquestes infraestructures. Invertint en aquestes
infraestructures estalviarà en costos econòmics, ja que en pocs anys aquestes s’hauran
amortitzat. Potenciarà aquest espai com a un ESPAI CULTURAL. LES ENTITATS Gaudiran d’unes
instal·lacions més equipades, oferint així un millor servei. No s’hauran de preocupar dels costos
de lloguer ni de les seves complicacions logístiques. De la mateixa manera, permetrà al
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FES+CHAPEAU dur a terme el seu projecte LA CARPA REVOLUCIÓ utilitzant l’espai d’una millor
manera. EL PÚBLIC El públic que assistirà als esdeveniments populars de l’espai gaudirà d’uns
millors serveis dotats de les condicions d’higiene i seguretat adients. Generarà una millor
comoditat per a tothom.
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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

Milloraria l’equipament de la pista poliesportiva de la masia
de Can Puig per a usos esportius i culturals.

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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