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Civisme, espai públic i sentit de 
país 

1.- Crisi. Concepte relatiu i ambivalent. Qui viu la crisi? 
Sectors socials i crisi econòmica. Diversos tipus de 
crisi: crisi moral. 

 
2.- L’espai públic:  
a) Espai privat i espai públic. 
b) Dignificació, regeneració i integració dels barris 
a la ciutat. 
c)    La ciutat font d’humanisme. Persona i comunitat. 
d) Valors cívics: respecte a l’altre, diversitat, bé comú. 
e)    Espai segur. Viure en pau. 
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Reivindicació de l’espai públic en 
una societat en crisi constant 

3.- Què es allò públic?: El bé comú i l’interès general. El 
dret com a regulador de la convivència. 

 
4.- La integració comunitària i el sentit de país.  
 
5.- L’acord de mínims ( si més sobre el que no es pot fer) 

per la convivència i la cohesió social.El civisme 
constructiu 

 
6.- La justícia social i la diversitat. 
 
7.- Cal saber el país que tenim. Trepitjar el carrer. 
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Reivindicació de l’espai públic en 
una societat en crisi constant 

8.- Cal construir un espai públic a partir de l'ètica i els 
valors humans, i el dret després l’ ha de protegir. 

 
9.- Gran paper constructiu de les xarxes socials virtuals.  
 
10.- Món líquid: relativisme ètic, incertesa permanent,  
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Reivindicació de l’espai públic en 
una societat en crisi constant 

• El civisme: - bona educació. 
                     - responsabilitat social. 
                     - drets i deures 
                     - participació social 
                     - respecte als altres i al   

 patrimoni públic 
                     -  si cal s’ha d’exigir per llei 
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Reivindicació de l’espai públic en 
una societat en crisi constant 

• Espai públic 
• Civisme 
• Seguretat 
• Ciutat 

l’autoestima de les persones,  
 

la qualitat humana,  
 

els valors positius per a la convivència 
 

l’estimació  
 

la pau i cohesió social 
 

Els vincles comunitaris (familiars, de barri, 
de país, etc) 
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Reivindicació de l’espai públic en 
una societat en crisi constant 

• Volem escoltar i saber la vostra opinió. 
 

• Gràcies per l’atenció. 
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