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Què és?
El projecte europeu “Community  Governance for 
public safety” vol  afrontar els diferents reptes co-
muns al voltant de la seguretat ciutadana en mol-
tes ciutats europees, especialment en aquelles 
amb un context d’alta diversitat social. Això ho vol 
fer mitjançant la implementació de models de co-
ordinació horitzontal i participació pública adapta-
da a les necessitats i els recursos de la diversitat 
social al nivell comunitari. El projecte europeu dura 
dos anys i conclou el desembre de 2014.

A nivell local aquest projecte és coordinat per 
CEPS PROJECTES SOCIALS (www.asceps.org) i 
es duu a terme a Barcelona a la plaça Raimon Ca-
sellas, al districte d’Horta - Guinardó, i al Vendrell, 
al barri de Ca l’Escori. 

CEPS PROJECTES SOCIALS participa en aquest 
projecte perquè considera que, des d’una pers-
pectiva comunitària, és una oportunitat per crear 
noves maneres d’actuació amb un impacte més 
eficaç sobre la comunitat de destí.

El projecte està liderat per l’ajuntament d’Argan-
da del Rey (Madrid), i en cooperació amb Berlín i 
Lisboa. 

Amb qui?
Amb els nens,  veïns i veïnes del barri, entitats i ser-
veis que hi intervenen (serveis tècnics municipals).

Què volem fer?
• Dissenyar una prova pilot que permeti reflexionar 
sobre models de governança comunitària en matè-
ria de convivència.
• Obrir noves vies en la concepció dels models de 
convivència a la Plaça Raimon Casellas
• Promoure el diàleg entre entitats i veïns per apro-
ximar-nos a la realitat del territori i dur-hi a terme 
accions compartides. 
• Crear sinèrgies col·laboratives i complicitats per 
afavorir la continuïtat de les accions. 
• Recopilar la informació durant tot el procés per a 
una possible transmissió i aplicació a d’altres rea-
litats locals. 

Com i quan?
El projecte local consta de les següents fases: 
1. Anàlisi de realitat del barri mitjançant recopilació 
d’informació i entrevistes – NOVEMBRE-DESEM-
BRE 2013
2. Realització d’una primera “fotografia” del terri-
tori - DESEMBRE 2013. 
• mapa comunitari (serveis, entitats i persones del 
barri).
• diagrama de les problemàtiques i necessitats 
identificades. 
• esquema de les accions proposades. 
3. Presentació de la “fotografia” realitzada i anàlisi 
de les accions proposades - GENER 2014
4. Posada en marxa accions compartides al barri – 
FEBRER-MAIG 2014
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