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Castelldefels

SIEP
SERVEI
D'INTERVENCIÓ PER
LA CONVIVÈNCIA A
L'ESPAI PÚBLIC

QUÈ POTS FER TU?



QUI SOM?

El Servei d’Intervenció per a la

Convivència a l’Espai Públic (SIEP)

pertany a la regidoria de Participació

Ciutadana.

La finalitat del servei és promoure

la  convivència veïnal  i  preservar

la cohesió social, és a dir, mantenir els

elements que ens uneixen com a

comunitat.   

 

Reforcem valors com la

responsabilització: som responsables

de què passa al nostre voltant; per tant,

entre totes podem transformar la

nostra ciutat!          

Pretenem establir lligams amb la resta

de persones, col·lectius i entitats del

municipi, per tal de fomentar el  treball

en xarxa i l’acció comunitària.

COM HO FEM?

Intervenció en situacions conflictives. Donar continuïtat a
les dinàmiques convivencials existents. Establir vincles amb
les diferents usuàries dels espais públics. Dissenyar
projectes de forma participada adequats als diferents
espais, intervenint de forma socioeducativa per acordar els
seus usos d’acord amb la comunitat.

INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
EN MEDI OBERT

DIAGNOSI SOCIAL: DETECCIÓ DE
NECESSITATS

TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ 

Dimensionar possibles conflictes a l’espai públic, detectar
rumors, analitzar els diferents espais de la ciutat i qui són
els seus usuaris, etc.

Detecció de necessitats dels diferents usuaris de l’espai
públic de manera participativa, oferint eines de resolució
de conflictes a totes les persones.

Tallers sobre responsabilització i espai públic als Centres
Educatius, Casa d'Oficis, Associacions veïnals, etc. Sessions
dinàmiques per facilitar la sensibilització respecte la
convivència des de la pròpia experiència. Espai de
reflexió compartida i escolta mútua per comprendre les
diferents necessitats i expectatives dels col·lectius respecte
l'espai públic.

QUÈ FEM?

PREVENCIÓ I
SENSIBILITZACIÓ

 SOBRE ELS CONFLICTES 
A L’ESPAI PÚBLIC

GESTIÓ
DELS CONFLICTES A

L’ESPAI PÚBLIC

DIFUSIÓ I 
COMUNICACIÓ 

DEL SERVEI  

Treballar conjuntament uns objectius comuns de cara a

millorar la convivència i potenciar la participació a nivell

local.  Participació en Xarxes i Consells Municipals.

Col·laboració amb el Programa de Mesures Alternatives a la

sanció.

COL ·LABORACIONS I  TREBALL EN
XARXA 


