Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS”
Informe de la proposta
Persona o entitat que proposa: Biel Bartra Vidal.
1. Denominació de la proposta *
A Ribes, viu el vi i beu la terra.
2. Descripció de la proposta *
Per una banda, dinamitzar l’oferta turística del municipi creant activitats atractives al nostre
entorn, sobretot les que tenen a veure amb el nostre paratge idíl·lic que ens envolta: les vinyes,
el Massís del Garraf i la costa Mediterrànea. Crearem activitats enoturístiques relatives al nostre
passat i present vinícola, on farem protagonistes als cellers del municipi. A més relacionarem
aquestes activitats amb les múltiples possibilitats que ens dóna la natura que ens envolta:
excursions de tot tipus (caminades, btt, segway,…), tallers… Per altra banda, oferir també
activitats enoturístiques als ribetans, fomentant l’economia local de Km 0: tasts de vins dels
cellers de la zona, maridatges amb productes locals, activitats a espais emblemàtics del
municipi,… També volem organitzar la primera fira de vi a Sant Pere de Ribes on tinguin cabuda
els cellers del Massís del Garraf i joves elaboradors de la perifèria.
3. Justificació de la proposta *
Creiem que iniciatives d’aquest tipus, ajudaran a fomentar la dinamització de l’activitat local del
municipi. Avui dia s’està vivint una sobresaturació de gent i d’activitats als nuclis urbans de les
grans ciutats que està provocant una tendència a sortir de la ciutat i realitzar altres tipus
d’activitats a la perifèria. Pensem que Sant Pere de Ribes ha d’aprofitar aquesta avinentesa i ha
de potenciar la seva activitat local per generar més ocupació i ingressos al municipi.
4. Beneficiaris/Destinataris *
Per una banda, el comerç local del municipi: cellers, restaurants, hotels i cases rurals, botigues
amb productes locals i agricultors. Per altra banda, aquells ribetans interessats en endinsar-se
en el món eno-gastronòmic amb productes locals com a denominador comú.
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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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