
Persoanele reunite, rezidenți în cartierele Cabanyal, Canyamelar și Cap 

de França, reprezentanți ai asociațiilor și entităților mai jos indicate, cu 

sprijinul Departamentului pentru Egalitate și Politici Incluzive și cu 

participarea activă a Departamentelor de Servicii Sociale, Securitate a 

Cetățenilor, Participare a Cetățenilor și implicare a Comunității, 

referitor la conflictele generate de conviețuire, apreciem că există o 

acțiune comună care ajută la rezolvarea acestora în mod colectiv.

ENTITĂȚI DE PROMOTOR:

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.

NORME DE 
CONVIEȚUIRE SOCIALĂ 
ÎN CABANYAL, CANYAMELAR 
ȘI CAP DE FRANÇA. PCC³

ROM

Normele de Conviețuire 
reprezintă un instrument și un acord între toți 
participanții și diversele entități reprezentantive și 
cele de servicii sociale, referitor la acele norme pe 
care considerăm că este important să le promovăm 
în vederea unei mai bune conviețuiri.

Primăria València va promova utilizarea acestor 
Norme în acțiunea municipală a personalului propiu 
în mediile serviciilor sociale, inserarea socială și în 
câmpul muncii, poliția locală, educația și participarea, 
cu scopul de a atinge obiectivele stabilite.
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1. Respectă orice persoană și evită discuțiile și insultele; a păstra 
calmul și a vorbi este cea mai bună opțiune.

2. Ai grijă de imobilul în care locuiești: intrare, scări, zonele comune. 
Organizează-te împreună cu vecinii tăi pentru a-l îngriji. 
Interesează-te, în special, de persoanele care locuiesc singure.

3. Respectă grădinile, spațiile de joacă pentru copii, cișmelele, băncile, 
copacii, etc. care ne fac viața mai plăcută.

4. Folosește coșurile și containerele de gunoi stradale și nu scoate 
gunoiul afară. Nu-ți lăsa lucrurile și mobilierul abandonate pe domeniul 
public: sună la 010 pentru ridicarea acestora.

5. În cazul în care colectezi fier vechi, nu poți perturba liniștea vecinilor 
din cartier și nici nu murdări spațiul public.

6. Este strict interzis sa faceți foc de tabăra si grătar pe străzii.

7. Odihna este foarte importantă: Nu da muzica tare, în special 
noaptea; vorbește încet și nu face zgomot în programul de odihnă. Nu 
deranja dacă te afli la terase sau când ieși pe stradă din baruri sau 
pub-uri.

8. Explică-le copiilor tăi că nu au voie să deranjeze în programul de 
odihnă și veghează asupra siguranței lor. Nu-i lăsa singuri pe stradă la 
ore târzii în noapte sau în timpul programului școlar. Planifică-le 
programul și vei evita grijile și accidentele.

9. Colaborează în special cu persoanele vârstnice sau cu mobilitate 
redusă și nu îți parca mașina pe trotuare. Lasă spațiu suficient pentru 
trecerea persoanelor. 

10. Nu bloca trotuarele cu mobilier, uscător de rufe, cărucioare de 
cumpărături, etc. Dacă ieșiți afara cu scaunele,când plecați luați-le cu 
voi! Lăsați spațiul liber și curat!.

11. Respectă normele de circulație. Dacă mergi pe bicicletă, fă-te 
vizibil și parchează în zone special amenajate.


