VAL

DECÀLEG DE LA
BONA CONVIVÈNCIA
AL CABANYAL, CANYAMELAR
I CAP DE FRANÇA. PCC³
Veïns i veïnes del Cabanyal, Canyamelar i Cap de França, així
com representants d'associacions i entitats, amb l'impuls
de la Regidoria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i la participació de
les Regidories de Serveis Socials, Seguretat Ciutadana, Participació
Ciutadana i Acció Veïnal, davant els conﬂictes de convivència
existents, valorem que cal una acció conjunta que ajude
a resoldre'ls de forma col•lectiva.

El Decàleg de la Bona Convivència
és un instrument i un acord conjunt respecte
d'aquelles normes que ens sembla important
promoure per a la millora de les relacions
de convivència.
L'Ajuntament de València promourà el seu ús,
especialment en l'acció municipal en els àmbits
dels servicis socials, la inserció sociolaboral,
la policia local, la neteja viària, l'educació i
la participació, per tal d'assolir els objectius
establerts.

ENTITATS PROMOTORES:
APEC-ART PROENTEN, Associació ALANNA, Associació
Brúfol, Associació Cabanyal Reviu, Associació de veïns i
veïnes del Cabanyal, Canyamelar, Cap de França, Associació
Millorem el Cabanyal, Associació Nosaltres som el marítim,
Associació veïns i veïnes Pavimar, CP Les Arenes , Fundació
Secretariat Gitano, Plataforma Bloc Portuaris, Salvem el
Cabanyal, ROMED Espanya, Col•legi Santiago Apòstol.

VAL

DECÀLEG DE LA
BONA CONVIVÈNCIA

1
2

1. Respecta totes les persones i evita discussions i insults; mantindre
la calma i parlar és la millor opció.
2. Tingues cura de l'ediﬁci on vius: portals, escales i zones d'ús comú.
Organitza't amb les teues veïnes i veïns per cuidar-lo. Preocupa't
especialment per les persones que viuen soles.
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3. Respecta els jardins, jocs infantils, fonts, bancs, arbres, etc. que fan
la nostra vida més agradable.
4. Fes servir les papereres i contenidors i no tragues el fem fora. No
deixes les teues coses, ni mobles abandonats, a la via pública: avisa el
010 per a la seua recollida.
5. Si reculls ferralla, no pots molestar el veïnat ni embrutar la via
pública.
6. Mai no s'han de fer fogueres al carrer.
7. El descans és molt important: No poses la música alta, especialment
de nit; baixa la veu i no faces soroll en horaris de descans.
No molestes si estàs en terrasses o en sortir al carrer des dels bars o
pubs.
8. Explica els teus ﬁlls i ﬁlles que no han de molestar en horaris de
descans i mira per la seua seguretat. No els deixes sols pel carrer a
altes hores de la nit ni tampoc en horari escolar. Planiﬁca els seus
horaris i activitats, evitaràs molèsties i accidents.
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9. Col•labora especialment amb la gent gran i les persones amb
mobilitat reduïda i no aparques el cotxe a les voreres. Deixa prou espai
per passar les persones.
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10. Allibera el pas de les voreres de mobles, estenedors, carros del
supermercat, etc. Si traus la teua cadira, arreplega-la després.
11. Segueix les normes de circulació. Si vas amb bicicleta fes-te visible
i aparca als llocs habilitats.
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