Convivència i Immigració

977 010 006
Ajuntament - OAC

010 - 977 010 010

La convivència, un deure de tots

Guàrdia Urbana

La convivència és un valor primordial de tota societat desenvolupada i cívica.

092 - 977 010 092
Medi Ambient

El foment del civisme té l’objectiu de preservar l’espai públic
com a lloc de convivència, on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats tot respectant els drets
dels altres. La ciutat és, doncs, un espai col·lectiu on tothom té
drets i deures per tal d’assolir el respecte mutu.

977 010 074
Via Pública

977 010 077

Des de la Regidoria de Convivència i Immigració de l’Ajuntament de Reus, us presentem aquest fulletó que aconsella unes
normes de conducta en cada cas, per tal de preservar i promoure tant la pròpia convivència ciutadana com els béns que es
troben a l’espai públic.

Arquitectura i Urbanisme

977 010 075 - 977 010 076
Salut Pública

977 010 040
Serveis Socials

977 010 034

Col·labora:
UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO
PARA LA
INTEGRACIÓN
Por una Europa plural
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Teniu a les vostres mans una guia molt útil perquè la convivència esdevingui un pilar bàsic en la nostra ciutat.
Us animo a fer-li una ullada!
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Depositeu els
residus en les
papereres o

contenidors

adequats.

Depositad los
residuos en las
papeleras o

contenedores

adecuados.

No defequeu,
orineu o
escopiu en els
espais públics.

Eviteu els sorolls

No defequéis,
orinéis o
escupáis en
los espacios
públicos.

Evitad los ruidos
y molestias
innecesarios al
vecindario.

Recolliu els
excrements de
les mascotes i
no alimenteu els
animals del carrer.

i molèsties
innecessàries
al veïnat.

No obstaculitzeu
l’espai públic.
No obstaculicéis
el espacio público.

Respecteu els

parcs i jardins.

No hi practiqueu
esports si no
estan permesos.
Respetad los

parques y
jardines. No

practiquéis
deportes si no
están permitidos.

Recoged los
excrementos de
las mascotas y
no alimentéis a los
animales de la calle.

No utilitzeu

el mobiliari
urbà per a usos
inapropiats.

No utilicéis el

mobiliario
urbano para

Eviteu espolsar
o estendre
roba als
espais públics o
comunitaris.
Evitad sacudir
o tender

la ropa

en espacios
públicos o
comunitarios.

usos inapropiados.

