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La diagnosi comunitària és el resultat

del procés d’actualització i contrast de la

situació actual del barri de Torre-romeu

a la ciutat de Sabadell.

En el present document s’explica com

s’ha desenvolupat el procés per elaborar

la diagnosi, les persones que hi han

participat, i es resumeixen les principals

conclusions considerant tota la

informació generada durant el període

de treball de la tardor-hivern de l’any

2021.

El procés i la diagnosi ha estat possibles

gràcies a la participació de les més de

260 persones que han fet ús dels

diferents canals de participació habilitats

pel recull d’opinions i visions sobre la

situació del barri i les millores

necessàries.

Volem agrair la implicació de les entitats,

la xarxa de professionals i els serveis

del barri, i a tot el veïnatge que ha

participat de manera més o menys

intensa en el que procés, gràcies a les

seves valoracions i idees podem afirmar

que el procés ha estat sensible a la

diversitat del barri, havent comptat

amb la participació de dones, homes,

infants, joves, adults, gent gran,

persones que s’identifiquen amb

comunitats i religions diverses i que

viuen en les tres zones del barri.

En especial, volem fer menció a les set

persones, veïns i veïnes de Torre-

romeu, que han desenvolupat la tasca

de col·loquiadores, i han entrevistat a 70

persones de les seves comunitats

socials, culturals i religioses de

referència fent possible recollir les

opinions i visions del barri que tenen

persones que, d’una altra manera,

hagués estat molt difícil escoltar.
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Com s’ha elaborat 
metodologia i participants
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La diagnosi comunitària ha estat

elaborada considerant un doble

objectiu:

En primer terme, s’ha volgut contrastar

l’anàlisi de la situació del barri de

Torre-romeu realitzada per la xarxa de

professionals i serveis del barri

durant l’any 2019, anàlisi que va

establir un conjunt de reptes i

dimensions que s’han volgut recuperar

i contrastar amb la visió ciutadana.

En segon terme, s’ha dissenyat un

procés participatiu per escoltar

l’opinió d’una bona diversitat del

veïnatge de Torre-romeu pel que fa a

la seva situació actual.

Han estat més de 260 persones les

que han participat en el procés

aportant les seves opinions i visions

durant els mesos d’octubre, novembre i

desembre de l’any 2021, el present

document aspira a poder compartir la

riquesa de totes aquestes aportacions.

Aquest viatge ha estat liderat per

l’equip d’Intervenció Comunitària de

l’Ajuntament de Sabadell amb la

col·laboració de la xarxa de

professionals, serveis i entitats del barri

i el suport metodològic extern de la

Cooperativa Etcèteres. La xarxa de

professionals i serveis ha estat clau

en el procés a l’hora de pensar quines

eren les estratègies i canals més

oportuns per arribar a la població del

barri.
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S’han dissenyat tres canals de

participació per escoltar la major

diversitat d’opinions del veïnatge del

barri de Torre-romeu considerant el

temps i recursos disponibles.

(1) Enquesta participativa

Les enquestes participatives són

indicades quan es vol obtenir un gran

volum d’informació en un període de

temps limitat. La informació que s’obté

no permet una anàlisi de tipus

interpretatiu profund ni detallat, però,

per contra, pot aportar informació sobre

tendències i opinions que poden

suggerir noves línies de recerca en el

futur, amb major nivell de detall i

aprofundiment, si s’escau.

S’han rebut 77 respostes de persones

de diferents zones del barri, grups

d’edat i comunitats socials, culturals i

religioses. Els objectius de l’enquesta

han estat contrastar les visions

professionals de la diagnosi del 2019 i

recollir noves valoracions de la situació

actual del barri.

(2) Tallers participatius

i grups focals

Amb l’objectiu de complementar

l’enquesta s’han dut a terme 8

trobades presencials amb diferents

col·lectius del barri per escoltar les

seves opinions. Aquestes trobades

s’han prioritzat considerant la diversitat

social i cultural del barri i els diferents

cicles de vida.

(3) Col·loquis informals

Amb la col·laboració de 7 veïns i veïns

del barri s’han realitzat 70 entrevistes

a persones de les diferents zones del

barri, grups d’edat i comunitats d’origen

i cultural, persones a les que

habitualment no es fàcil escoltar

perquè no participen dels canals

participatius habituals.

7
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L’enquesta l’han respost més dones

que homes i majoritàriament persones

en edat entre els 30 i els 44 anys.

Les comunitats amb les que

s’identifiquen les persones que han

participat són majoritàriament

l’espanyola i la catalana. Hi ha

persones que s’identifiquen amb les

comunitats magrebines, gitana,

africana i llatina, o altres com l’amazig,

o i països com Burkina Faso, Gambia o

Mali. També hi ha persones que s’han

identificat amb vàries.

S’han pogut recollir respostes de les

tres zones delimitades del barri: la

zona alta, la zona baixa i Can Roqueta.

(1) enquesta participativa

8

77
enquestes

vàlides

74% 26%

8 persones que han indicat 

altres han nascut a països 

africans.
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(2) TALLERS PARTICIPATIUS
I GRUPS FOCALS

9

Els tallers participatius i grups focals

realitzats han facilitat la participació de

persones de diferents grups d’edat,

gènere i rol en el barri.

• Xarxa de professionals de Torre-

romeu

• Grup de dones de l’espai materno-

infantil de Pandora

• Grup de famílies de l’escola Joan

Montllor

• Grup de gent gran.

• Entitats del barri, amb la participació

del Centre Cultural, l’Associació de

Veïns/es, l’Associació de Gent Gran,

l’Associació Islàmica Annasiha i

l'Església Philadelphia

• L’escola d’adults

• Dos tallers a l’IES La Serra amb la

participació de més 30 joves

• Taller amb alumnes de 5è l’escola

Joan Montllor, amb la participació de

15 infants

(3) COL·LOQUIS INFORMALS

Els col·loquis es poden entendre com

converses obertes al voltant d’un tema,

en el cas que ens ocupa, la situació

actual del barri de Torre-romeu.

El col·loquis són anònims i les persones

poden compartir lliurament el que

pensen.

S’ha convidat a 7 persones del veïnatge

per realitzar els col·loquis amb l’objectiu

d’arribar a la major diversitat de persones

de Torre-romeu. Han participat persones:

• Dels països del Magreb (diferents

ciutats del Marroc i Berbers)

• Dels països de l’Àfrica occidental

(Mali, Senegal i Gàmbia) i de la

comunitat Afro-espanyola

• Dels països d’Amèrica del sud

(Equador, Brasil, Perú, Bolívia,

República Dominicana i Veneçuela)

• Ètnia gitana

• Gent Gran

• Joves
Imatges del Taller participatiu amb alumnes 

de 5è de l’escola Joan Montllor.
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DIAGNOSI
EN 9 PUNTS

SITUACIÓ ECONÒMICA I TREBALL

educació I SERVEIS EDUCATIUS

Salut I SERVEIS SANITARIS
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Espai públic i seguretat

Diversitat social i cultural

Oci i cultura

Relacions veïnals i entitats

ALTRES
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Situació econòmica i laboral

11

Els principals problemes identificats pel

que fa a la situació econòmica i laboral

al barri de Torre-romeu són la manca

oferta laboral i la situació de moltes

persones del barri que es troben sense

feina o amb feines precàries i

contractes de molt curta durada, fet

que els hi dificulten poder arribar a final

de mes o accedir a productes bàsics.

Manca d’una política de promoció del

comerç al barri.

També es percep que hi ha jovent i

persones migrades que surten sense

experiència al mercat laboral .

Es troba a faltar un servei d’orientació

laboral al barri vinculat a una política

d’ocupació dinàmica, forta i decidida en

tota la zona.

“Bajos salarios, trabajos precarios y contratos basura de semanas o de meses,
como mucho … en fin, lo de siempre”

(Home gran, part alta , Enquesta)

“Piden catalán y carnet de conducir aunque no sea necesario”.
(Dona, grup materno-infantil Pandora)

“En mi caso no me puedo desplazar ya que aún no tengo el carnet de conducir, y por 
ejemplo, en las fábricas que se están poniendo en Can Roqueta muchas veces tan solo 
aceptan a gente con experiencia ya en puestos de trabajo y los comercios que hay por 

aquí ya tienen a gente y es muy difícil encontrar algo cerca”.
(Home jove, part alta, col·loquis)

“Falta de comercios y grandes superficies en el barrio,
para cualquier compra que no sea lo diario, has de salir del barrio”.

(Dona adulta, part alta, col·loquis)

“Los comercios alimenticios están mal repartidos.
Solo hay en la zona alta del barrio, en Can Roqueta y la parte baja, no hay nada”.

(Dona jove, part alta, col·loquis)
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Situació econòmica i laboral

contrast amb visió de la xarxa de professionals i serveis (2019)

• Moltes persones treballen fora del mercat

laboral formal i/o tenen dificultats afegides

per accedir-hi. Això provoca que hi hagi

persones a l’atur, que no han treballat mai,

o d’altres que viuen situacions

sociolaborals precàries: feines poc

qualificades, inestables i/o temporals. A

més, en alguns casos hi ha barreres

idiomàtiques per accedir al món laboral i

seguir cursos formatius.

• El nivell de vulnerabilitat social és alt.

• La manca d’ingressos suficients per fer

front a les necessitats bàsiques genera

dependència dels ajuts socials i/o, en

alguns casos, porta a la venda de drogues.

• Les famílies amb una situació econòmica

més estable, viuen majoritàriament a pisos

HPO, que són els més nous, i tendeixen a

fer vida fora del barri: feina, escola,

activitats d’oci, etc.

• Desigualtat de gènere dintre de les

fam lies. La violència de gènere est  tan

normalitzada que gairebé no arriba als

serveis d’atenció.

Visió dels 

professionals i 

serveis 

2019

Visió

participants

enquesta

2021
Al barri moltes persones tenen 

feines precàries, inestables i 

temporals

Les famílies amb una situació 

econòmica més estable viuen 

als pisos més nous i fan vida 

fora del barri

Creus que hi ha altres

problemàtiques relacionades amb

les feines i la situació econòmica del barri?
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Feines i contractes precaris de

setmanes o mesos de durada.

Hi ha moltes famílies amb dificultat per

arribar a final de mes.

Els infants que han participat no han

expressat explícitament cap necessitat

o problemàtica relacionada amb

aquesta dimensió.

El jovent està sense feina.

És molt difícil trobar feina.

Hi ha dones musulmanes que només

tenen accés a feines de neteja o

similars, és molt difícil que accedeixin a

altres feines, amb la conseqüent

precarietat laboral per a dones

musulmanes.

Les ofertes laborals demanen català i

carnet de conduir, no necessari per a la

realització d'algunes feines, per

exemple feines de neteja.

Manca d'oferta laboral al barri i manca

d'oferta laboral per al jovent

No hi ha servei d'orientació laboral,

només per fer el currículum.

Els bancs d'aliments no tenen

productes i hi ha famílies que han

d'anar a buscar fora del barri.

Hi ha famílies que han esgotat les

ajudes i hi ha carència.

Es percep que hi ha moltes famílies

que no poden accedir a recursos

bàsics com aliments o roba.

Manca d'oferta laboral, especialment

per a joves encara sense experiència.

Així mateix, manquen llocs de treball

al barri.

Situació econòmica i laboral

necessitats i problemàtiques expressades segons grups d’edat

infants, joves, adults i gent gran

13

Es valora positivament:

El polígon ha generat llocs de feina.
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El jovent està sense feina.

Moltes famílies amb dificultat per arribar

a final de mes.

Moltes famílies que no poden accedir a

recursos bàsics com aliments o roba.

Manca d'oferta laboral.

Feines i contractes precaris de

setmanes o mesos de durada.

Manca d'oferta laboral per a joves

encara sense experiència.

Atur i precarietat econòmica de moltes

famílies.

14

Situació econòmica i laboral

necessitats i problemàtiques expressades segons zones del barri

Can Roqueta, zona baixa i zona alta

Can

Roqueta

Zona Baixa

Zona Alta
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Situació econòmica i laboral

necessitats EXPRESSADES segons COMUNITATS

espanyola, catalana, magrebina, gitana, sud-americana, ...

ESPANYOLA I CATALANA MAGREBINA GITANA

Feines i contractes precaris de setmanes o mesos

de durada.

El jovent està sense feina.

Hi ha moltes famílies amb dificultat per arribar a

final de mes.

Manca oferta laboral.

Dones musulmanes que només tenen accés a

feines de neteja.

Les ofertes laborals demanen català i carnet de

conduir, no necessari per a la realització

d'algunes feines (neteja).

Manca d'oferta laboral al barri.

Manca d'oferta laboral per al jovent.

No hi ha servei d'orientació laboral, només per

fer el currículum.

Precarietat laboral per a dones musulmanes.

Els bancs d'aliments no tenen productes i hi ha famílies

que han d'anar a buscar fóra del barri.

Hi ha famílies que han esgotat les ajudes i hi ha carència.

AFRICANA SUDAMERICANA

Moltes famílies que no poden accedir a

recursos bàsics com aliments o roba.

Manca d'oferta laboral per a joves encara sense

experiència.
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Educació I SERVEIS EDUCATIUS

16

Respecte a la situació de l’educació i els

serveis educatius es percep que el

nivell educatiu de les escoles i

institut del barri és significativament

inferior al d’altres centres de Sabadell i

afecta directament al desenvolupament

acadèmic i professional futur de

l’alumnat i a l’absentisme escolar.

Junt amb això, les ràtios, la manca

d’adaptació del professorat a les

necessitats i motivacions de l’alumnat, i

la freqüent rotació de l’equip docent,

provoca que algunes famílies optin per

enviar als seus infants a altres centres

educatius de la ciutat.

A més, es troben a faltar espais de

reforç escolar, extraescolars

motivadores, i una escola bressol

més accessible al barri.

“Mi hija estuvo escolarizada en el barrio desde P3 hasta sexto de primaria, y 
cuando se fue a estudiar la ESO a un instituto de fuera del barrio, se encontró 

con que su nivel era mucho más bajo respecto a los demás estudiantes, y no 
podía seguir las clases. n día me reuní con su tutor y me preguntó:

¿tu hija ha estado escolarizada?. ¡Pasé vergüenza!”
(Dona adulta, Zona Alta, Col·loquis)

“También nos gustaría tener un espacio para nuestros hijos para poder hacer 
actividades extraescolares y refuerzo escolar ya que en mi caso no domino 

bien el idioma y no les puedo ayudar en sus deberes.”
(Dona adulta, Zona Alta, Col·loquis)
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Educació i serveis educatius

contrast amb visió de la xarxa de professionals i serveis (2019)

• El nivell d’estudis és significativament baix tant

en termes absoluts com en termes relatius en

comparació amb la resta de la ciutat (un 40%

de la població de Torre-romeu té estudis

inferiors al graduat escolar o no sap llegir ni

escriure vs un 27,9% a Sabadell). Una part de

la població i immigrada té necessitats

d’alfabetització.

• Les escoles i l’institut del Sector La Serra estan

cada vegada més segmentades per comunitats

d’origen. Menys del 10% del seu alumnat és

d’origen autòcton no gitano. L’escola bressol té

un perfil més divers.

• Es constata absentisme i fracàs escolar,

fenòmens que tenen a veure amb la manca

d’implicació en l’educació dels fills per part

d’algunes famílies, la insuficiència de recursos

dels centres educatius en relació amb les

necessitats concretes del barri, la inexistència

de referents positius d’èxit al barri i

d’expectatives de futur, la insuficiència de

recursos socioeducatius adreçats als joves i la

situació socioeconòmica de les famílies.

• A més hi ha factors estructurals que afecten als

joves de manera diferent segons or gens

culturals (matrimonis joves que comporten

maternitats i paternitats prematures, tradicions

culturals i/o pressions familiars que limiten la

continu tat dels estudis, desigualtat de gènere,

etc.).

Visió dels 

professionals i 

serveis 

2019

Visió

participants

enquesta

2021

Les famílies amb una situació econòmica 

més estable porten a l'escola fora del 

barri als seus fills/es

Hi ha pocs joves al barri amb èxit 

acadèmic o laboral que puguin servir de 

referents positius d'altres joves

Hi ha famílies del barri que s'haurien 

d'implicar més en l'educació dels seus 

fills/es

Creus que hi ha altres problemàtiques 

relacionades amb l’educació i els serveis 

educatius
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Educació i serveis educatius

necessitats i problemàtiques expressades segons grups d’edat

infants, joves, adults i gent gran

18

Es valora positivament:

L'escola d'adults i les seves

professionals.

L'escola bressol, què és gran.

Oferta de centres educatius

L'escola de Can Roqueta

L'escola i l'IES queden a prop per als

veïns de Can Roqueta.

Els infants que han participat no han

expressat explícitament cap necessitat

o problemàtica relacionada amb l’oci i

la cultura.

No es fan suficients activitats

extraescolars ni reforç escolar.

Calen sales d'estudi i extraescolars

(instruments, esports).

El nivell educatiu de les escoles i de

l’institut del barri és inferior a altres i

algunes famílies opten per canviar als

fills de centre, fora del barri i pagant.

Absentisme escolar molt elevat.

El nivell educatiu de les escoles del

barri és inferior a altres i algunes

famílies opten per canviar als fills de

centre, fora del barri.

El nivell educatiu de les escoles del

barri és inferior a altres i algunes

famílies opten per canviar als fills de

centre, fora del barri. Hi ha veus que ho

relacionen amb l’alt volum de població

estrangera. El ritme més pausat que

necessiten els infants immigrants a les

escoles afecta al ritme i nivell educatiu

d'altres. Molta diferència del nivell

educatiu entre l'escola Joan Montllor i

l'IES La Serra.

Es percep que infants que no parlen

castellà ni català generen problemes de

comunicació entre companys i les

escoles no estan preparades per

atendre la diversitat de ritmes

d'aprenentatge. A les escoles del barri

hi ha molts infants amb dificultats

d'aprenentatge i un alt absentisme

escolar.

La ràtio de les escoles al barri és un

problema, també la rotació continua de

professorat d’escoles com l'escola Joan

Montllor. Barrejar a les escoles infants

de diferents edats provoca que els

grans s'aprofitin dels petits.

L'edifici de l'escola Joan Montllor

necessita reformes i millores. L'escola

no es decora de manera atractiva per

als infants.

Hi ha famílies que expressen que jugar

amb aliments (arròs, macarrons...), no

és oportú quan hi ha famílies al barri

que passen gana.

Als instituts d’altres barris es discrimina

als joves de Torre-romeu perquè es

presumeix que no tindran nivell.

Percepció que el nivell acadèmic de

l’IES La Serra pot afectar

(negativament) al futur acadèmic dels

alumnes que hi són derivats.

A l'IES s'expulsa amb regularitat a

alumnes, una estratègia per no anar a

classe entre aquells que no estan

interessats.

Alguns joves no volen anar a l'IES La

Serra pels conflictes que hi ha.

L’institut no té nivell, si l’educació fos

excel·lent no es canviaria als joves

d’institut.

Jovent desocupat que abandona els

estudis i es troben sense feina.

L'institut està massa lluny del barri i

facilita que els joves facin absentisme.
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A l'IES s'expulsa amb regularitat a

alumnes, una estratègia per no anar a

classe entre aquells que no estan

interessats

El nivell educatiu de les escoles del

barri és inferior a altres i algunes

famílies opten per canviar als fills de

centre, fora del barri i pagant

Joves que han fet la primària fora del

barri els deriven a l'IES La Serra, que

els hi pot afectar al seu futur

acadèmic.

No es fan suficients activitats

extraescolars i reforç escolar

El nivell educatiu de les escoles i

instituts del barri és molt baix.

A les escoles del barri hi ha molts

infants amb dificultats

d'aprenentatge.

La ràtio de les escoles al barri és un

problema.

Alt absentisme escolar.

Infants que no parlen castellà ni

català, genera problemes de

comunicació entre companys.

El nivell educatiu de les escoles del

barri és inferior al d'altres barris i

repercuteix quan canvien a centres

fora del barri.

El nivell educatiu de les escoles del

barri és inferior al d'altres barris

perquè la població és estrangera.

L'edifici de l'escola Joan Montllor

necessita reformes i millores.

La població catalana espanyola

escolaritza als infants fora del barri i

repercuteix en el nivell educatiu dels

centres.

Jovent desocupat que abandona els

estudis i es troben sense feina.

Manca un espai de reforç escolar i

extraescolars al barri. Fer-ho a altres

barris suposa temps i diners per a les

famílies.

El barri només compta amb una

escola bressol, a la part baixa del

barri.

L'escola no s'adapta als diferents

ritmes d'aprenentatge de l'alumnat.

El nivell educatiu de les escoles del

barri és inferior a altres i algunes

famílies opten per canviar als fills de

centre, fora del barri.

Calen sales d'estudi i extraescolars

(instruments, esports).
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Educació i serveis educatius

necessitats i problemàtiques expressades segons zones del barri

Can Roqueta, zona baixa i zona alta

Can

Roqueta

Zona

Baixa

Zona

Alta
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Educació i serveis educatius

necessitats EXPRESSADES segons COMUNITATS

espanyola, catalana, magrebina, gitana, sudamericana, ...

ESPANYOLA I CATALANA MAGREBINA GITANA

A l'IES s'expulsa amb regularitat a alumnes, una estratègia

per no anar a classe entre aquells que no estan interessats.

L’institut no té nivell, si l’educació fos excel·lent no es

canviaria als joves d’institut.

A les escoles del barri hi ha molts infants amb dificultats

d'aprenentatge.

El nivell educatiu de les escoles del barri és inferior a altres

i algunes famílies opten per canviar als fills de centre, fora

del barri i pagant.

El ritme més pausat que necessiten els infants immigrants a

les escoles afecta al ritme i nivell educatiu d'altres.

La ràtio de les escoles al barri és un problema.

Alt absentisme escolar.

Infants que no parlen castellà ni català, genera problemes

de comunicació entre companys.

Absentisme escolar molt elevat.

Joves que han fet la primària fora del barri els deriven a

l'IES La Serra, que els hi pot afectar al seu futur acadèmic.

Jovent desocupat que abandona els estudis i es troben

sense feina.

Els joves del barri no tenen espais de relació amb joves

d'altres barris.

Hi ha discriminació cap als joves que estudien a l'institut del

barri.

En altres instituts es discrimina als joves de Torre-romeu.

No es fan suficients activitats extraescolars i reforç escolar.

El nivell educatiu de les escoles del barri és inferior al

d'altres barris i repercuteix quan canvien a centres fora del

barri.

El nivell educatiu de les escoles del barri és inferior al

d'altres barris perquè la població és estrangera.

La població catalana espanyola escolaritza als infants fora

del barri i repercuteix en el nivell educatiu dels centres.

A les escoles es juga amb aliments (arròs, macarrons...),

fet que algunes famílies no ho troben bé perquè hi ha

persones que passen gana i el que es fa és un

malbaratament.

Barrejar a les escoles infants de diferents edats provoca

que els grans s'aprofitin dels petits.

El nivell educatiu dels centres educatius del barri és inferior

al d'altres barris.

L'escola no es decora de manera atractiva per als infants

Molta diferència del nivell educatiu entre l'escola Joan

Montllor i l'IES La Serra.

L'edifici de l'escola Joan Montllor necessita reformes i

millores.

Manca un espai de reforç escolar i extraescolars al barri.

Fer-ho a altres barris suposa temps i diners per a les

famílies.

Joves que han fet la primària fora del barri els deriven a

l'IES La Serra, que els hi pot afectar al seu futur acadèmic.

Manca una escola bressol més accessible o gratuïta.

L'institut està massa lluny del barri i

facilita que els joves facin

absentisme.

El nivell educatiu de les escoles del

barri és inferior a altres i algunes

famílies opten per canviar als fills de

centre, fora del barri.

Calen sales d'estudi i extraescolars

(instruments, esports).

SUDAMERICANA

El nivell educatiu de les escoles del

barri és inferior.

L'escola no s'adapta als diferents

ritmes d'aprenentatge de l'alumnat.

El barri només compta amb una

escola bressol, a la part baixa del

barri.

AFRICANA

No es fan suficients activitats

extraescolars i reforç escolar.
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Salut i serveis sanitaris
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L’accessibilitat al CAP s’ha vist

alterada com a resultat de la gestió de

la pandèmia: saturació del CAP, serveis

limitats, és difícil que t’atenguin per

telèfon, llistes d’espera més llargues,

manquen certs especialistes (proves

d’imatge, salut mental, pediatria), i no

obre els caps de setmana. Les famílies i

la gent gran pateixen especialment

aquesta situació.

Hi ha veus que qüestionen l’atenció

de Serveis Socials, es percep que no

ofereixen ajudes a famílies autòctones

amb les mateixes necessitats que altres

famílies migrades.

S’observa un alt tràfic i consum de

drogues i alcohol a la via pública,

també als parcs infantils durant el dia, i

gent amb problemes de salut mental

que deambula al carrer i no és atesa.

Es troba a faltar una oferta d’activitats i

equipaments esportius per un oci

més saludable per a les diferents

franges d’edat, variada i atractiva.

“El CAP del barrio es otro problema porque llamas para que te den cita y te 
la dan para dentro de dos semanas, y si te encuentras mal te tienes que 

aguantar.”
(Dona adulta, part alta, col·loquis)

“Los servicios sociales son lo peor, nací aquí, soy española y me he visto en 
la calle con dos pequeñas y no me han ayudado en nada”.

“Muchas familias que ya estamos cansados de ver estas situaciones en el 
barrio, de decírselo a los asistentes sociales y ellos mismos nos contesten 

que si lleváramos un pañuelo en la cabeza sería diferente”.
(Dona adulta, part alta, enquesta)

“Los borrachos de siempre están por las calles bebiendo y fumando sus 
cosas, (…) Habiendo tantos jóvenes en el barrio es preocupante ver cómo 

niños a los que viste crecer ahora ya estén fumando ese tipo de cosas.
(Dona adulta, part alta, col·loquis)
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Salut i serveis sanitaris

contrast amb visió de la xarxa de professionals i serveis (2019)

• Manca d’hàbits saludables que

impliquen, entre d’altres, alta incidència

de mala salut bucodental (càries) o

obesitat i sobrepès.

• Conductes de risc: consum de tòxics,

tant per joves (cànnabis o alcohol) com

per adults (coca na), relacions sexuals

de risc i relacions abusives.

• Problemes de salut mental que afecten

a una part important de la població, ja

que la prescripció d’ansiolítics és

significativament alta.

• Insuficiència d’equipaments esportius.

Visió dels 

professionals i 

serveis 

2019

Visió

participants

enquesta

2021
Una part important de la 

població té problemes de 

salut mental

Hi ha suficient oferta 

d’activitats i aquesta és 

accessible a les persones 

que més ho necessiten

Creus que hi ha altres problemàtiques 

relacionades amb la salut dels

veïns i veïnes barri?
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Manquen activitats esportives, més

enllà del futbol.

Llista d'espera al CAP, a pediatria i

dentista especialment

Persones que venen i consumeixen

droga al parcs infantils

Consum, venda i plantació de drogues

a la via pública.

Manca un gimnàs o espais per

practicar esport a Can Roqueta.

Gent amb problemes de salut mental

no diagnosticats que generen

inseguretat.

Gent gran aïllada pels seus problemes

de mobilitat.

Dificultats per ser atesa al CAP.

Al cap no hi ha pediatra.

És molt difícil demanar hora al cap.

Gent que consumeix alcohol al carrer.

Salut i serveis sanitaris 

necessitats i problemàtiques expressades segons grups d’edat

infants, joves, adults i gent gran

23

Es valora positivament:

Tenir un CAP al barri però es critica

molt el seu funcionament actual. Des de

les associacions es reivindicant més

recursos per la sanitat pública

Bon control de l’embaràs al CAP.

Serveis Socials ofereix ajudes per a

l'atenció de la salut dental

Hi ha població es desplaça activament

amb bicicleta.

Reivindicacions de les associacions per

una millor sanitat.

L’accessibilitat i qualitat de l’atenció

que es rep des del CAP és un dels

temes que més preocupa a les

persones adultes: llista d’espera,

dificultats per ser atesa, apertura i

horaris insuficients, no hi ha servei de

traducció o mediació cultural, ... El CAP

s’ha quedat petit i hi ha una manca de

professionals i serveis diagnòstics

(radiografies).

Manca un gimnàs per adults, amb

espai per a dones, amb activitats

esportives variades o un poliesportiu

per a infants del barri. Manquen

activitats esportives, més enllà del

futbol.

Es desconeixen els serveis disponibles

d'atenció a la salut mental.

Llista d'espera en Serveis Socials, així

com una percepció de que només atén

a població migrada i el servei de

dentista públic no funciona bé i deriven

al privat.

Manca educació en salut sexual i

reproductiva.

No hi ha farmàcia 24h.

Problemes amb el consum i venda de

drogues: molt consum al carrer que

generen conflictes, accés fàcil a les

drogues, en especial per al jovent.

El volum de cotxes actual fa que hi hagi

molta pol·lució i noves malalties

Hi ha dones que pateixen violència de

gènere a les seves famílies.
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No hi ha farmàcia 24h.

Costa que el CAP t'atengui per telèfon i

la gent gran no sap com agafar cita per

internet

Manca un gimnàs per adults o

poliesportiu per a infants del barri.

Manquen activitats esportives, més

enllà del futbol.

Consum, venda i plantació de drogues

a la via pública, als parcs infantils i

entre el jovent del barri.

Persones amb problemes de salut

mental pel carrer que no són atesos.

Serveis Socials no ofereix ajudes a la

gent autòctona.

Augment dels joves que consumeixen

alcohol al carrer de matinada arrel de la

pandèmia.

Llista d'espera al CAP.

Costa que el CAP t'atengui per telèfon i

la gent gran no sap com agafar cita per

internet

Consum, venda i plantació de drogues

entre el jovent del barri, a la via pública,

que genera disputes i no s'actua.

Gent amb problemes de salut mental

no diagnosticats que generen

inseguretat.

Gent gran aïllada pels seus problemes

de mobilitat.

Llista d'espera al CAP, a pediatria i

dentista especialment.

Manca un poliesportiu amb opcions

esportives variades.

Manca un gimnàs o espais per practicar

esport a Can Roqueta.

24

Salut i serveis sanitaris

necessitats i problemàtiques expressades segons zones del barri

Can Roqueta, zona baixa i zona alta

Can

Roqueta

Zona Baixa

Zona Alta
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Salut i serveis sanitaris

necessitats EXPRESSADES segons COMUNITATS

espanyola, catalana, magrebina, gitana, sudamericana, ...

ESPANYOLA I CATALANA MAGREBINA GITANA

Persones amb problemes de salut mental pel carrer

que no són atesos.

Dones que pateixen violència de gènere a les seves

famílies.

Solitud i aïllament de la gent gran.

Augment dels joves que consumeixen alcohol al

carrer de matinada arrel de la pandèmia.

Manca educació en salut sexual i reproductiva

Serveis Socials no ofereix ajudes a la gent

autòctona.

Alt nombre de persones drogodependents que

consumeixen al carrer i que genera disputes a la via

pública i no s'actua.

Costa que el CAP t'atengui per telèfon i la gent gran

no sap com agafar cita per internet.

Al cap diuen que estan col·lapsats i no t'atenen i els

consultoris estan buits.

Al cap només atenen per telèfon i no estem d'acord

Al cap no hi ha pediatra.

No hi ha farmàcia 24h.

Manca un gimnàs per adults o poliesportiu per a

infants del barri.

Llista d'espera en Serveis Socials.

Manca un gimnàs a dones.

Manquen activitats esportives, més enllà del futbol.

El servei de dentista públic no funciona bé i deriven

al privat.

Es desconeixen els serveis disponibles d'atenció a

la salut mental.

Consum, venda i plantació de drogues entre el

jovent del barri i a la via pública.

Llista d'espera al CAP.

Dificultats per ser atesa al CAP.

El CAP està tancat el cap de setmana i en cas

d'urgència, l'accés al Taulí en transport públic no és

bo.

El CAP no disposa de servei de traducció i a

vegades no deixen entrar coneguts que fan

d'intèrprets.

Gent amb problemes de salut mental no

diagnosticats que generen inseguretat.

Gent gran aïllada pels seus problemes de mobilitat.

Llista d'espera al CAP, a pediatria i dentista

especialment.

El cap s'ha quedat petit, falten metges (visites a 10

dies).

Falten proves diagnòstiques al CAP (radiografia) et

fan anar al San Félix.

El volum de cotxes actual fa que hi hagi molta

pol·lució i noves malalties.

Manca un poliesportiu amb opcions esportives

variades.

Manca un gimnàs o espais per practicar esport a

Can Roqueta.

AFRICANA SUDAMERICANA

Manquen activitats esportives, més enllà del futbol. Joves que consumeixen drogues i alcohol al carrer.

Consum, venda i plantació de drogues a la via

pública.

No hi ha farmàcia 24h.

Persones que venen i consumeixen droga al parcs

infantils.
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Habitatge i mobilitat
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Respecte a la situació de l’habitatge es

percep que els lloguers són cada

vegada més cars i inaccessibles per a

moltes famílies. Així mateix, les

condicions d’alguns habitatges no

són bones (manca d’ascensors i talls

de llum a la part baixa, humitats, parets

primes, etc.).

Les veus escoltades que fan referència

a les necessitats de mobilitat a Torre-

romeu expressen que el servei i

freqüències dels autobusos són

insuficients i les línies i recorreguts

molt similars. Entre setmana s’omplen

ràpid i no paren, per la qual cosa alguns

alumnes arriben tard als seus centres

educatius o han de sortir amb una hora

d’antelació de les seves cases. En caps

de setmana la freqüència és molt

inferior i dificulta l’accés al centre de la

ciutat. A més, el servei a la nit finalitza

molt d’hora, un problema per la gent que

arriba de la feina i no disposa de

transport privat.

“Vivimos en pisos que tienen 4 plantas y sin ascensor.”
(Home gran, zona baixa, col·loquis)

“La llum de la part de baix marxa casi cada nit”.
(Jove, taller IES La Serra)

“Piden (los administradores de fincas o gestorías) cosas imposibles para no 
alquilarte (persona magrebina): contrato fijo y/o nueve meses de fianza”.

(Dona, espai grup materno-infantil Pandora)

“Hay mala comunicación con el resto de la ciudad. El transporte público es poco 
frecuente e insuficiente, y el camino a pie, de difícil acceso y poco iluminado”.

(Home jove, zona baixa, Col·loquis)

“Falten més autobusos, els que passen, moltes vegades van plens i els nens es 
queden sense pujar i fan tard a l’escola. Quan arriben tard els posen falta i si 

truquen a l’escola per avisar que fan tard perquè han perdut el bus, no les 
creuen. El que passa a les 7:30h per anar a l’institut al centre també va ple”.

(Dona, espai famílies escola Joan Montllor)
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HABITATGE i mobilitat

contrast amb visió de la xarxa de professionals i serveis (2019)

• Hi ha dos tipus d’habitatge

principalment: edificacions antigues en

la zona de baix del barri, habitades

principalment per persones grans, i

habitatges de protecció oficial en la

zona de dalt del barri, de més nova

creació, en règim de lloguer, amb

inquilins més joves i, habitualment, de

fora del barri.

• Molt poc comerç a la part de baix del

barri.

• Un 13% dels pisos estan buits.

• Ocupacions d’habitatges, a diferents

zones del barri (districte amb major

percentatge de la ciutat)

• Transport públic deficient: hi operen

tres línies però el servei en determinats

horaris és insuficient.

Visió dels 

professionals i 

serveis 

2019

Visió

participants

enquesta

2021
Algunes persones del barri, quan 

millora la seva situació 

econòmica, se’n volen anar a 

viure a altres zones

Hi ha una necessitat real 

d’habitatges dignes al barri

Creus que hi ha altres problemàtiques 

relacionades amb l’habitatge i la 

mobilitat al barri?
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Els infants que han participat no han

expressat explícitament cap necessitat

o problemàtica relacionada amb

l’habitatge o la mobilitat.

Les persones grans han expressat

preocupació pel que fa las habitatges

que no tenen ascensor, el servei de

transport públic i el trànsit rodat.

A la part baixa hi ha habitatges que no

tenen ascensor i afecten especialment

a la població d’edat avançada.

El serveis d’autobús també es percep

com insuficient per desplaçar-se pel

barri i cap a la ciutat.

Finalment, preocupa la densitat de

circulació en determinades zones de

Torre-romeu.

HABITATGE I MOBILITAT

necessitats i problemàtiques expressades segons grups d’edat

infants, joves, adults i gent gran
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Els joves tenen grans dificultats per

accedir als habitatges.

Pel que fa als problemes de mobilitat

que afecten en especial a aquest grup

d’edat destaquen una mala

comunicació entre les diferents zones

del barri i amb la resta de Sabadell i

transport públic insuficient que afecta

a l'accés a feines a altres llocs i haver

de sortir amb molt temps per arribar al

centres educatius. Per exemple,

l’horari d'autobusos finalitza d'hora per

la nit i la freqüència de pas Can

Roquetas es percep com baixa, quant

no obliden parar a la parada.

El camí a peu al centre de Sabadell és

de difícil accés i fosc.

Els participants adults expressen una

varietat de necessitats i

problemàtiques que es relacionen amb

les condicions dels habitatges,

l’accessibilitat, els servei d’autobús i el

trànsit rodat.

Quant a les condicions dels

habitatges hi ha habitatges amb

parets insalubres, habitatges freds i

humits, especialment a la part baixa.

Hi ha cases i pisos ocupats amb

màfies al darrere que generen

malestar entre els veïns.

Es percep que hi ha pisos patera on

conviuen moltes persones en un espai

molt reduït.

El preu del lloguer és alt i difícil

d'assumir per les famílies. Les

condicions per llogar pis per part de les

gestories són inassolibles. HI ha

famílies víctimes d'estafes en els

contractes de lloguer per fer-te fora.

Respecte a l’accessibilitat,

s’expressa la necessitat de millorar la

comunicació entre les diferents zones

del barri i amb la resta de Sabadell.

El servei d’autobús és transport

públic insuficient per baixa freqüència,

omplir-se massa a les hores punta (no

es poden respectar les distàncies),

tenir rutes molt similars, horaris limitats

(en especial els caps de setmana i les

nits) fet que comporta la necessitat de

tenir vehicle propi per desplaçar-te.

HI ha veus que expressen que els

conductors d'autobusos es salten els

semàfors i és perillós.

La parada d’autobús de Torre-romeu

no té teulada i et mulles quan plou

Finalment, pel que fa al trànsit rodat

es percep massa trànsit i caos

circulatori derivat del polígon. La

circulació és un problema també a la

part alta del barri.
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Els participants de la zona baixa

expressen preocupacions ple que fa a

les condicions dels habitatges,

preocupació per les ocupacions de

cases i pisos, l’accessibilitat via

transport públic, la mobilitat i el trànsit

rodat.

Concretament, preocupen els

habitatges a la zona baixa sense

ascensor, que afecten a la gent gran.

També les cases i pisos ocupats amb

màfies al darrere que generen malestar

entre els veïns.

Hi ha persones sense sostre al barri (no

s’especifica la zona).

Quant al transport públic, de nou

apareix la mala comunicació entre les

diferents zones del barri i amb la resta

de Sabadell, la baixa freqüència,

horaris insuficients, rutes molt similars i

massa plens en hores puntes.

El camí a peu al centre de Sabadell és

de difícil accés i fosc. L'únic accés al

centre de Sabadell és amb cotxe o amb

autobús.

Finalment, es percep que el tràfic de

l'avinguda Ebro és molt més elevat que

abans.

En el cas del participants de la zona

alta, expressen viure en habitatges amb

parets insalubres i males condicions,

problemes d’ocupació de cases i pisos

amb màfies darrere.

També els preocupa la situació de

persones sense sostre al barri.

Perceben que hi ha pisos patera on

conviuen moltes persones en un espai

molt reduït

La queixa sobre el transport públic

també es repeteix, afegint que l’horari

de finalització a les nits és massa aviat.

Les persones de Can Roqueta que han

participat en la diagnosi expressen

necessitats i problemàtiques que es

relacionen amb el transport públic i la

circulació.

Concretament perceben que el

transport públic no permet una bona

comunicació entre els barris i al resta

de Sabadell. El transport públic és

insuficient, especialment els caps de

setmana. També hi ha queixes per la

baixa freqüència amb la que passa per

Can Roqueta i que de vegades obliden

la parada que hi ha en aquesta zona

del barri. Tot plegat comporta dificultats

per desplaçar-se si no tens cotxe.

Quant al trànsit rodat, hi ha queixes del

caos circulatori derivat del polígon.
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HABITATGE I MOBILITAT

necessitats i problemàtiques expressades segons zones del barri

Can Roqueta, zona baixa i zona alta

Can

Roqueta

Zona Baixa

Zona Alta
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HABITATGE I MOBILITAT

necessitats EXPRESSADES segons COMUNITATS

espanyola, catalana, magrebina, gitana, sudamericana, ...

ESPANYOLA I CATALANA MAGREBINA GITANA

Habitatges a la zona baixa sense ascensor, que

afecten a la gent gran.

Cases i pisos ocupats amb màfies al darrere

que generen malestar entre els veïns.

Pisos patera on conviuen moltes persones en

un espai molt reduït.

Mala comunicació amb el centre de Sabadell.

Baixa freqüència de transport públic i amb rutes

molt similars.

Els caps de setmana els autobusos són

insuficients.

El transport públic insuficient sobretot és un

problema per la gent gran.

Els autobusos van molt plens.

L'únic accés al centre de Sabadell és amb cotxe

o amb autobús.

El camí que va cap a la universitat està poc

transitable i en males condicions.

Hi ha molta circulació i es fan cues a totes

hores.

El tràfic de l'avinguda Ebro és molt més elevat

que abans.

El preu del lloguer és alt i difícil d'assumir per les famílies.

Cases i pisos ocupats amb màfies al darrere que generen

malestar entre els veïns.

Famílies víctimes d'estafes en els contractes de lloguer per fer-

te fora.

Les condicions de les gestories per llogar pis son inassolibles

Mala comunicació entre les diferents zones del barri i amb la

resta de Sabadell.

Els autobusos s'omplen sovint, no deixen entrar a més

persones i els joves arriben tard a l'institut (fora del barri) i no

es respecta la distància de seguretat de la Covid.

Les freqüències dels autobusos són insuficients i els joves han

de sortir una hora abans per arribar a l'Institut (fora del barri).

Transport públic insuficient, especialment els caps de setmana,

que dificulten moure's per altres zones de la ciutat.

Transport públic insuficient que afecta a l'accés a feines a

altres llocs.

L'horari d'autobusos finalitza d'hora per la nit.

El transport públic passa amb poca freqüència per Can

Roquetas.

Els autobusos obliden parar a la parada de Can Roquetas.

El camí a peu al centre de Sabadell és de difícil accés i fosc.

Persones sense sostre.

Mala comunicació entre les diferents zones

del barri i amb la resta de Sabadell

Els conductors d'autobusos es salten els

semàfors i és perillós.

Dificultats per desplaçar-te si no tens cotxe.

Molt tràfic i caos circulatori derivat del

polígon.

A la part de dalt del barri la circulació és un

problema (molta).

SUDAMERICANA

Cases i pisos ocupats amb màfies al darrere 

que generen malestar entre els veïns.

AFRICANA

Habitatges amb parets insalubres.

Persones sense sostre.

Mala comunicació entre les diferents zones

del barri i amb la resta de Sabadell.

Transport públic insuficient.
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Espai públic i seguretat

31

Torre-romeu és un barri ben ubicat on es

pot viure amb tranquil·litat, poc soroll i

envoltat de natura i espais verds com el riu

per on passejar.

No obstant això, hi ha certa percepció

d’inseguretat pels espais foscos amb

manca d’enllumenat, el trànsit i la velocitat

d’alguns vehicles, el consum de drogues a

la via pública, els conflictes i les agressions,

i la percepció d’una insuficient presencia

policial que controli aquestes situacions.

Els carrers, parcs infantils i jardins

reben poc manteniment i es troben molt

bruts. Els serveis de neteja són insuficients

i, alhora, hi ha conductes incíviques per

part de gent del barri que no ho facilita.

Les constants avaries en l’ascensor que

triguen a arreglar i les escales mecàniques

que no arriben a dalt del tot, comporten un

problema de comunicació entre les

diferents parts del barri, que afecta

especialment al veïnatge de la zona baixa,

que expressa sentir-se aïllats.

Manquen més parcs i ben habilitats i també

zones d’aparcament.

“En esta parte del barrio el vandalismo es palpable, por eso todo el mundo 
si no se ha ido ya está a punto de hacerlo”.

(Dona adulta, Can Roqueta, Col·loquis)

“El tema de la comunicación y la movilidad también es un problema. La 
parte baja y alta están muy mal comunicadas, y eso hace que los que 

vivimos en la parte baja nos sintamos aislad@s. El ascensor lo estropean 
los gamberretes pero también estropean o paran la escalera mecánica. 

Cuando la paran tienes que subir la cuesta y llegas muerta arriba”.
(Dona gran, Part Baixa, espai amb gent gran)

“Falta mucha iluminación. Hay zonas que están totalmente oscuras y da 
miedo pasar por según qué sitios. Otro tema es la limpieza, y no por los 
barrenderos que haberlos los hay, pero igualmente el suelo siempre está 

sucio”
(Dona adulta, Part alta, Col·loquis)
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Espai públic i seguretat

contrast amb visió de la xarxa de professionals i serveis (2019)

• Percepció de deteriorament de l’espai

públic: brutícia (manca de neteja i

incivisme), actes vandàlics, manca de

manteniment del mobiliari urbà, etc.

• Manca d’espais de joc per a infants i joves.

• Hi ha infants i adolescents sols al carrer.

• Consum de tòxics per part dels joves a

l’espai públic (cànnabis i alcohol)

• Detecció de comercialització de drogues,

etc.

• Fragmentació d’usos de l’espai públic

segons els diferents col·lectius.

• Demanda de major seguretat. Percepció

que la policia només hi apareix per temes

puntuals i no hi ha presència permanent. La

policia no actua si no hi ha denúncia i els

veïns no denuncien per por.

Visió dels 

professionals i 

serveis 

2019

Visió

participants

enquesta

2021

L’espai públic (parcs, carrers, 

voreres, ...) del barri està 

descuidat i brut

Hi ha gent del barri que es sent 

insegura i demana més presència 

policial

Hi ha llocs del barri que només els 

utilitzen determinats grups i 

persones

El transport públic a determinats 

horaris és insuficient

Creus que hi ha altres problemàtiques 

relacionades amb l’espai públic, la 

mobilitat i la seguretat al barri?
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L'ascensor i les escales mecàniques

s'espatllen sovint i triguen molt a

reparar-les, fet que dificulta l'accés

entre la part alta i baixa del barri. Les

escales mecàniques fan un soroll que

resulta molest durant les nits. Hi ha

gent que en fa un mal ús (embrutar,

orinar...) de l’ascensor.

Carrers bruts per manca de civisme i

respecte per les normes de

convivència. Els parcs infantils, jardins,

carrers no es troben en bon estat:

bruts, trencats, vells i deteriorats.

Percepció de què els serveis de neteja

no fan de manera adequada la seva

feina.

Sensació d'inseguretat al barri pel

vandalisme i conflictes amb gent

armada, robatoris o crema de mobiliari

urbà. Inseguretat a zones fosques amb

poca il·luminació.

La zona de Can Roqueta és molt

industrial i hi ha poca vida.

Manca d'aparcament a la zona baixa

del barri, que força a aparcar en la

zona alta, mal comunicada

Accidents al carrer Sau per la mala

visibilitat als passos de vianants i la

manca de semàfors.

Els parcs infantils són insuficients,

percepció de què manquen parcs a

Can Roqueta i a la zona baixa del

barri, sembla una zona destinada a la

gent gran.

Els parcs no estan adaptats a les

diferents franges d'edat, són per als

més petits.

Hi ha rates al barri.

Els parcs infantils no es troben en bon

estat: bruts, trencats i vells.

Manquen aparcaments per cotxes

grans.

No és segur moure's amb bici o

patinet perquè no hi ha carril bici.

Manca un camp de futbol i una piscina

a la part baixa del barri.

Espai públic i seguretat

necessitats i problemàtiques expressades segons grups d’edat

infants i joves
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Es valora positivament:

La proximitat amb el centre de

Sabadell (caminant, transport públic o

cotxe).

La tranquil·litat i poc soroll.

L'entorn natural proper i poder escoltar

els ocells, que permet passejar per

zones com el riu o espais verds,

espais on poder passejar sense haver

d'agafar el cotxe.

El passeig nou del carrer Onyar.

Places i espais amplis al barri.

Quantitat de parcs infantils
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A les persones amb mobilitat reduïda o

que porten cotxets els és difícil moure's

pel barri.

L'ascensor i les escales mecàniques

s'espatllen sovint i triguen molt a

reparar-les, fet que dificulta l'accés

entre la part alta i baixa del barri. Es

percep que hi ha joves que espatllen

l’ascensor i famílies amb por d’aquests.

Mala accessibilitat entre la part baixa i

alta del barri, que genera sensació

d'aïllament al veïnatge.

Pals de llum en mal estat, a punt de

caure.

Els parcs infantils no es troben en bon

estat i són insuficients: bruts, trencats i

vells. És necessari canviar la sorra dels

parcs infantils més sovint o treure-la.

L'entorn natural del barri està

desaprofitat i amb manca de

manteniment.

Joves adolescents amb conductes

incíviques.

Es percep que el barri no és molt segur.

Que hi ha una manca de presència

policial i que quan que la Policia passa

no fa res al barri, no actua davant la

venda, consum i plantació de drogues

al barri, per ser el barri que és. Els

problemes de seguretat es multipliquen

a la zona baixa del barri, on no hi ha

vigilància policial.

Inseguretat a zones fosques amb poca

il·luminació, com el pont o els

pàrquings al costat dels "pisos del

parxís" o del camp de futbol: robatoris i

manca d'il·luminació.

Can Roqueta es percep com la zona

més insegura del barri, que afecta als

veïns i també al mateix barri. El

vandalisme a Can Roqueta provoca

que els veïns, insegurs, marxin de la

zona. Persones d'ètnia gitana a Can

Roqueta que consumeixen i generen

inseguretat a altres veïns.

La ubicació de l'institut genera

inseguretat a les famílies, zona solitària

i aïllada.

Sensació d'inseguretat per homes

beguts que criden i fa por, conflictes

greus com agressions amb armes i

tràfic de drogues. Hi ha taxistes que no

van a Can Roqueta.

Carrers bruts per manca de civisme i

respecte per les normes de

convivència. Els carrers es troben bruts

i els serveis de neteja no fan de manera

adequada la seva feina. El servei de

neteja és insuficient. No hi ha suficients

papereres, els carrers estan bruts i els

contenidors sempre plens i bruts. Els

serveis de neteja no passen prou pel

barri.

Manca aparcament al barri i multen a la

població.

Anar amb bici o a caminar és perillós

pel trànsit de cotxes. L'única via per

anar al centre de Sabadell es col·lapsa

freqüentment.

Manca un espai per a gossos.

ESPAI PÚBLIC I SEGURETAT

necessitats i problemàtiques expressades segons grups d’edat

adults

34
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ESPAI PÚBLIC I SEGURETAT

necessitats i problemàtiques expressades segons grups d’edat

gent gran

35

El barri i els seus carrers no estan

adaptats per a persones amb diversitat

funcional i problemes de mobilitat.

L'ascensor i les escales mecàniques

s'espatllen sovint i triguen molt en

reparar-les, fet que dificulta l'accés

entre la part alta i baixa del barri. La

gent gran de la part de baix queda

incomunicada si l'ascensor s'espatlla,

generant certa sensació d'aïllament al

veïnatge.

A l'escala mecànica li falta un últim tram

i està constantment espatllada o

aturada.

La gent deixa la brossa al costat del

contenidor tot i que aquest estigui buit,

la gent és incívica i llança matalassos,

fustes etc. i no truca als serveis de

neteja.

Manca presencia policial fet que genera

inseguretat, percepció que la policia no

patrulla ni fa res, per exemple pel que fa

als joves que fan actes vandàlics.

Els carrers estan bruts i els contenidors

sempre plens i bruts. Els serveis de

neteja no passen prou pel barri i tarden

molt en recollir la brutícia.

La neteja del barri es veu afectada per

la convivència entre diferents cultures,

perquè algunes no respecten el barri en

aquest sentit.

Els serveis de neteja de l'Ajuntament no

recullen andròmines abandonades.

Hi ha un mur que separa el terreny rural

del barri ple d'escombraries i

l'Ajuntament no ho neteja.

Manquen espais perquè la gent gran

surti a passejar o fer exercici físic.
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Els parcs infantils no es troben en bon

estat i són insuficients. Els carrers es

troben bruts i els serveis de neteja no

fan de manera adequada la seva feina.

No hi ha prou aparcament al barri.

Hi ha taxistes que no van a certes

zones per manca de seguretat. Can

Roqueta es percep com la zona més

insegura del barri, que afecta als veïns i

també al propi barri.

El vandalisme i les persones que

consumeixen a Can Roqueta provoca

que els veïns, insegurs, marxin de la

zona, percepció de que el barri no és

molt segur i que no hi ha suficient

presència policial.

L'ascensor i les escales mecàniques

s'espatllen sovint i triguen molt en

reparar-les, fet que dificulta l'accés

entre la part alta i baixa del barri. Les

escales mecàniques no s'engeguen de

nit i dificulta l'accés entre zones quan

no funciona l'ascensor.

La vorera a prop del pont no és

accessible a persones amb problemes

de mobilitat.

Manca d'intervenció i prevenció de

plagues.

Els parcs infantils són insuficients i no

es troben en bon estat: bruts, trencats i

vells. Percepció de carrers molt

deteriorats i bruts per manca de civisme

i respecte per les normes de

convivència. Els serveis de neteja no

passen prou pel barri. Els carrers estan

bruts i els contenidors sempre plens i

bruts.

Manca senyalització vial i manteniment

del paviment, que provoca caigudes a

la gent gran.

Sensació d'inseguretat al barri per

conflictes greus com agressions amb

armes i tràfic de drogues. Percepció

d’inseguretat a zones fosques amb

poca il·luminació, com el pont o els

pàrquings. Els problemes de seguretat

es multipliquen a la zona baixa del

barri, on no hi ha vigilància policial

Inseguretat al pàrquing al costat dels

"pisos del parxís" o del camp de futbol:

robatoris i manca d'il·luminació

Percepció d’inseguretat en el barri i

infants immigrants que van sense

acompanyament adult.

Percepció de manca de presència

policial i de baixa actuació davant la

venda, consum i plantació de drogues

al barri, per ser el barri que és.

Manca aparcament al barri

Manca d'il·luminació a tot el barri, que

influeix a l'hora de fer vida al carrer

entre joves.
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ESPAI PÚBLIC I SEGURETAT 

necessitats i problemàtiques expressades segons zones del barri

Can Roqueta i zona alta

Can

Roqueta

Zona Alta
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L'ascensor i les escales mecàniques

s'espatllen sovint i triguen molt en

reparar-les, fet que dificulta l'accés

entre la part alta i baixa del barri,

generant sensació d'aïllament entre el

veïnat. Les escales mecàniques fan un

soroll que resulta molest durant les nits

i hi ha persones que fan un mal ús

(embrutar, orinar...) de l’ascensor.

El barri, i els seus carrers, no estan

adaptats per a persones amb diversitat

funcional i problemes de mobilitat.

L'entorn natural del barri està

desaprofitat i amb manca de

manteniment.

Carrers bruts per manca de civisme i

respecte per les normes de

convivència. Els carrers es troben bruts

i els serveis de neteja no fan de manera

adequada la seva feina. Els contenidors

sempre plens i bruts.

Els parcs infantils no es troben en bon

estat: bruts, trencats i vells. Manca de

manteniment als nous jardins. Hi ha

veus que expressen una manca

d’espais de joc per a infants a la part

baixa del barri. Els que n'hi ha estan en

mal estat.

Percepció d’inseguretat a zones

fosques amb poca il·luminació i manca

presencia policial.

Manca d'aparcament a la zona baixa

del barri que força a aparcar en la zona

alta, mal comunicada, durant les tardes

que força a aparcar a zones allunyades

i sentir inseguretat.

Anar amb bici o a caminar és perillós

pel trànsit de cotxes.

L'única via per anar al centre de

Sabadell es col·lapsa freqüentment.

Manquen espais perquè la gent gran

surti a passejar o fer exercici físic.
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ESPAI PÚBLIC I SEGURETAT 

necessitats i problemàtiques expressades segons zones del barri

zona baixa

Zona Baixa
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Oci i cultura
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Quant a l’oci i la cultura al barri hi ha

veus que expressen una manca

generalitzada d’ofertes d’oci i cultura

per a totes les franges d’edat, però

especialment per a infants, joves i gent

gran, situació que no es dona a altres

barris de Sabadell.

Els equipaments culturals existents,

com la Biblioteca, el Centre Cívic o

l‘esplai Pandora fan molt bona feina

però els seus serveis són insuficients

per a tota la població de Torre-romeu.

Es troben a faltar espais de trobada i

reunió entre diferents col·lectius i edats,

una oportunitat per conèixer a altres

veïns i veïnes.

“Faltan actividades (instrumentos, deportes), comercios, bares y 
restaurantes. Eso genera que sea un barrio poco atractivo…muy pobre. 

Vivimos en Sabadell y parece que no seamos del mismo municipio. Estamos 
aislad@s”

(Home jove, Can Roqueta, col·loquis)

“Tampoco tenemos dónde reunirnos las personas mayores en la parte baja, 
que nos lo han quitado todo y no han puesto otras alternativas. Está el 

centro cívico, pero cuando no funciona el ascensor no tenemos cómo subir”

(Dona gran, part baixa, col·loquis.)

“Se hacen fiestas muy chulas en el barrio: chocolatada para Navidad, 
decoración de balcones, la fiesta mayor…”

(Dona jove, part baixa)
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OCI i CULTURA

contrast amb visió de la xarxa de professionals i serveis (2019)

• Manca d’oferta cultural i d’activitats per a

tots els perfils de població del barri, així

com un desconeixement d’allò existent.

• Dificultats d’accés a determinada oferta

d’activitats de pagament per una part de la

població.

• Els equipaments públics estan

infrautilitzats.

• Pel que fa al jovent i la infància, excepte el

projecte Pandora o el Club de Futbol, hi ha

escassos equipaments específics, espais

de joc al carrer o oferta d’activitats

esportives i lleure saludable dirigida

especialment a aquest col·lectiu.

• Les activitats infantils que es realitzen en

els equipaments públics com la biblioteca

acostumen a comptar amb una important

participació. Presència d’infants sols, atesa

la manca de participació en les activitats

per part d’algunes famílies.

• Preocupació per part dels professionals per

l’alt consum de tòxics, sobretot alcohol i

cànnabis entre els joves i cocaïna entre

pares joves.

Visió dels 

professionals i 

serveis 

2019

Visió

participants

enquesta

2021
El barri té moltes activitats 

culturals on la gent hi participa

Hi ha suficients equipaments per a 

infants i joves on jugar, practicar 

esport i gaudir del lleure de 

manera saludable

Hi ha una part de la població del 

barri que no pot accedir a activitats 

culturals de pagament

Creus que hi ha altres 

problemàtiques relacionades 

amb l’oci i la cultura al barri?
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Els infants que han participat no han

expressat explícitament cap necessitat

o problemàtica relacionada amb l’oci i

la cultura.

Oci i cultura

necessitats i problemàtiques expressades segons grups d’edat

infants, joves, adults i gent gran
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Manquen espais, ofertes i ambient

d'oci, especialment per a joves

(bars...).

Les ofertes d'oci al barri són molt

inferiors a les que s’ofereixen a altres

zones de Sabadell, fet que genera

sensació d'aïllament.

Manquen activitats culturals per

infants, joves i adults. La biblioteca, el

centre cívic i Pandora són insuficients

per a tota la població.

Manquen ofertes d'oci i reunió per a la

gent gran en la zona baixa del barri.

Al barri no hi ha espais ni activitats per

persones amb diferents discapacitats

que no es poden desplaçar a

Sabadell.

El ball de la gent gran ara no es fa

perquè es va jubilar el senyor que ho

organitzava i el ball al centre cívic no

funciona tan bé.

Al ball que es fa al centre cultural hi ha

molt poca gent del barri, ve més gent

de fora.

Les associacions del barri no treballen

plegades per conflictes entre elles.

Es necessiten relleus a les

associacions.

L'esplai compta amb places limitades i

molts infants no poden accedir-hi. Un

problema per les famílies que treballen,

especialment a l'estiu.

La mesquita és petita i dones i infants

no hi caben.

No totes les religions tenen el seu

espai de culte al barri, i no totes es

respecten.

Manquen ofertes d'oci, cultura i esports

atractives per al jovent i també infants.

Manquen ofertes culturals adaptades al

context i a les inquietuds del barri.

Manquen ofertes d'oci i reunió per a la

gent gran.

Manquen restaurants familiars de

qualitat i variats.

El Centre Cívic està desaprofitat. Hi ha

persones que l'utilitzen com a refugi per

beure o viure, en el cas de les

persones sense llar.

Es valora positivament:

La biblioteca i el Centre Cívic,

equipaments nous, tenen espais per

estudiar, s'ofereix bona atenció i

diverses activitats.

L'esplai Pandora i les activitats que

ofereixen.

Les iniciatives comunitàries que

sorgeixen, com la decoració de

balcons al Nadal, la xocolatada de

Nadal o la Festa Major, i la gent que

participa a les festes que

s'organitzen.

El nou camp de futbol.

La mesquita

El grup de teatre Xerrem, que feia

teatre reivindicatiu per trencar

discursos d'odi i estereotips.

Les activitats del casal (sardanes,

ball, cursets) funcionen bé.
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Manquen ofertes d'oci i de pràctica

esportiva, especialment per a infants,

joves i gent gran.

Manquen ofertes culturals adaptades al

context i a les inquietuds del barri.

Les ofertes d'oci al barri són molt

inferiors a les que s’ofereixen a altres

zones de Sabadell, fet que genera

sensació d'aïllament.

Es necessiten relleus a les

associacions.

L'esplai compta amb places limitades i

molts infants no poden accedir-hi. Un

problema per les famílies que treballen,

especialment a l'estiu.

El Centre Cívic està desaprofitat. Hi ha

persones que l'utilitzen com a refugi per

beure o viure, en el cas de les persones

sense llar.

Manquen ofertes d'oci i reunió a la zona

baixa del barri, especialment per a la

gent gran.

Manquen ofertes d'oci per a joves.

Manquen serveis per a joves i adults.

La biblioteca, el centre cívic i Pandora

són insuficients per a tota la població.

L'esplai compta amb places limitades i

molts infants no poden accedir-hi. Un

problema per les famílies que treballen,

especialment a l'estiu.

Manquen ofertes d'oci, especialment

per a infants i joves.

Manquen restaurants familiars de

qualitat i variats.

No totes les cultures religions tenen el

seu espai de culte al barri, i no totes es

respecten.
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Oci i cultura

necessitats i problemàtiques expressades segons zones del barri

Can Roqueta, zona baixa i zona alta

Can

Roqueta

Zona Baixa

Zona Alta
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Oci i cultura

necessitats EXPRESSADES segons COMUNITATS

espanyola, catalana, magrebina, gitana, sudamericana, ...

ESPANYOLA I CATALANA MAGREBINA GITANA

Manquen ofertes d'oci per a joves i infants.

Manquen ofertes d'oci i reunió per a la gent gran en

la zona baixa del barri.

Al barri no hi ha espais ni activitats per persones

amb diferents discapacitats que no es poden

desplaçar a Sabadell.

Manquen restaurants familiars de qualitat i variats.

El ball de la gent gran ara no es fa perquè es va

jubilar el senyor que ho organitzava.

El ball al centre cívic no funciona tan bé.

Al ball que es fa al centre cultural hi ha molt poca

gent del barri, ve més gent de fora.

Les associacions del barri no treballen plegades per

conflictes entre elles.

La mesquita és petita i les dones i infants no hi

caben.

L'esplai compta amb places limitades i molts

infants no poden accedir-hi. Un problema per

les famílies que treballen, especialment a

l'estiu.

Manca un esplai o casal on deixar als infants

els caps de setmana i les mares tinguin temps

lliure.

Dones musulmanes que no participen a la

comissió de festes perquè és complicat seguir

la velocitat a la que es parla.

Manca oferta d'activitats per famílies

Manquen activitats per les noies, només hi ha

futbol que no agrada a totes.

Es necessiten relleus a les associacions.

L'esplai compta amb places limitades i molts infants no

poden accedir-hi. Un problema per les famílies que

treballen, especialment a l'estiu.

Manquen ofertes d'oci i pràctica esportiva, especialment

per a infants i joves.

Manquen ofertes d'oci i reunió per a la gent gran.

Manquen ofertes culturals adaptades al context i a les

inquietuds del barri.

Les ofertes d'oci al barri són molt inferiors a les que

s’ofereixen a altres zones de Sabadell, fet que genera

sensació d'aïllament.

El Centre Cívic està desaprofitat. Hi ha persones que

l'utilitzen com a refugi per beure o viure, en el cas de les

persones sense llar.

AFRICANA SUDAMERICANA

Manquen més ofertes d'oci i activitats culturals.

Manquen ofertes d'oci per a joves i infants.

Manquen serveis per a joves i adults. La

biblioteca, el centre cívic i Pandora són

insuficients per a tota la població.

La mesquita és petita.

No totes les cultures religions tenen el seu espai de culte

al barri, i no totes es respecten.
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Relacions veïnals I entitats

43

Torre-romeu és un barri petit i familiar,

de gent amable, acollidora, humil i

treballadora que es coneix i cuida entre

sí.

No obstant això, s’observen alguns

comportaments incívics que afecten al

benestar del barri.

Veus vinculades a les entitats de Torre-

romeu expressen que s’ha perdut

l’organització i interès comunitari pel

bé comú, i manca relleu participatiu

(especialment del jovent) a les

associacions i entitats del barri. Es

percep molta desconnexió entre el

jovent de diferents realitats socials.

“Somos todos conocidos y nos tratamos y ayudamos como si fuéramos 
familia.”

(Jove, taller IES La Serra)

“Que pongan un badén o algo porque ¡cualquier día atropellarán a algún 
crío! Van al doble de la velocidad permitida”.

(Dona jove, Can Roqueta, col·loquis)

“Los jóvenes del barrio no tienen esa conexión entre ellos. Si no trabajamos 
esto, para las nuevas generaciones cada vez será peor porque estaremos más 

separados. Es la tendencia natural, que los pequeños se junten con pequeños, 
mujeres con mujeres (…) gallegos con gallegos. Es una lucha para hacer que 

las diferentes personas se junten y hablen, y se entiendan, hagan grupo..”
(Home adult, espai amb entitats)

“Los jóvenes son muy gamberros (…) porque no tienen nada que hacer. 
Antes venía el padre y les reñía, pero ahora viene el padre y ¡lo que te cae a 

ti!”.
(Home gran, espai amb gent gran)
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RELACIONS VEÏNALS I entitats

contrast amb visió de la xarxa de professionals i serveis (2019)

• Poca implicació i participació del jovent

en associacions i entitats.

• Baixa implicació en entitats del barri

per part de la població estrangera.

• Les dones tenen presència però poca

veu a les entitats i associacions formals

del barri. Són entitats que reprodueixen

desigualtats de gènere tant pel que fa

als temes que s’aborden com pel que

fa a la seva estructura i organització i

no tenen perspectiva de gènere.

• Hi ha xarxes informals de dones que

funcionen com a xarxes de suport i

s’organitzen a traves d’activitats, tallers

informals, grups de suport: ioga, grups

de teixir, grups de criança vinculats al

CAP o altres grups de mares, etc.

• Quotidianitat de la violència com a

forma de relació.

• Diversitat cultural. Hi ha famílies

gitanes amb poder al barri, però no hi

ha la figura del patriarca, que sovint

actua com a interlocutora a l’hora de

facilitar els conflictes.

• Forta identitat de barri entre els primers

pobladors provinents d’altres zones de

l’estat.

Visió dels 

professionals i 

serveis 

2019
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RELACIONS VEÏNALS I entitats

contrast amb visió de la xarxa de professionals i serveis (2019)

Visió

participants

enquesta

2021

Creus que hi ha altres 

problemàtiques vinculades a la 

convivència i les relacions veïnals?

Caldria que més persones del 

barri s'impliquessin en les entitats i 

associacions del barri

Les relacions socials violentes 

formen part del dia a dia del barri

La gent que viu a Torre-Romeu té 

un gran sentiment de pertinença al 

barri

Hi ha violència contra les dones 

dins de les famílies insuficient
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RELACIONS VEÏNALS I entitats

necessitats i problemàtiques expressades segons grups d’edat

infants, joves, adults i gent gran
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Es valora positivament:

El sentiment de pertinença i barri
resilient, la gent del barri, amable,
acollidora i propera. Barri petit i familiar
on tothom es coneix i cuida.

Comunitat amb molts vincles perquè
som gent amb cultura de carrer.

Gent de tota la vida del barri i la bona

relació que mantenen.

La gent de Can Roqueta és amable,
honrada, amb qui es pot conviure, la
gent conflictiva és la minoria.

Als pisos "del parxís" hi ha una
comunitat de veïns amb fills molt maca.

Els infants continuen jugant al carrer,
ara de diferents cultures.

La bona relació entre el veïnatge i les
diferents cultures que hi conviuen.

L'associació Amics de Torre-romeu
acullen edats tempranes.

Les associacions són obertes, tenen
espai i mitjans. A l'associació cultural,
els dijous tenen espai obert d'intercanvi
de coneixements de costura.

Gent incívica que embruta el carrer.

Es fan curses il·legals de cotxes

nocturnes.

Els cotxes agafen molta velocitat en

l'accés o sortida del barri, cometen

infraccions com aparcar sobre les

voreres i no respecten les senyals ni

passos de vianants, en alguns casos

posen en perill als infants.

Els amos no recullen els excrements

dels seus gossos.

Gent gran aïllada, que manté poca

comunicació amb altres veïns

Manca respecte vers la gent gran del

barri.

Actituds masclistes, homòfobes i

racistes.

Els cotxes agafen molta velocitat en

l'accés o sortida del barri, cometen

infraccions com aparcar sobre les

voreres carrers peatonals o al mig del

carrer, i no respecten les senyals ni

passos de vianants. També es fan

curses il·legals de cotxes.

Hi ha persones amb patinets que

circulen a alta velocitat i cometen

infraccions, amb un augment d’infants

que ho fan.

Gent conflictiva al barri (baralles,

consum d'alcohol al carrer...)

Infants incívics als parcs i sense

acompanyament adult que insulten i

agredeixen.

La presència d'algunes famílies

conflictives provoca que la resta del

barri pateixi la imatge d'inseguretat del

barri.

Hi ha bars on es troben les persones

amb addiccions i hi ha més risc.

Els amos no recullen els excrements

dels seus gossos i porten els gossos

deslligats i sense morrió, fet que

genera intranquil·litat a famílies amb

infants petits, els gossos entren als

parcs infantils.

Les persones adultes de diferents

comunitats no s'ajunten, cada una va

pel seu costat. La tendència natural és

que la gent es trobi amb els similars i

no es relacioni amb qui viu com a

diferent. Si la convivència no és

positiva, és natural que cada un vagi

pel seu costat (paios i gitanos).

Els joves del barri no tenen connexió

entre ells. Els joves no participen a les

entitats del barri i no hi ha nexe entre

instituts i associacions de veïns o

entitats. Si les entitats entrem a

l'institut La Serra només arribem a la

meitat dels joves perquè la resta estan

escolaritzats fóra. Els joves s'han

educat en el desinterès per la seva

comunitat.

Els pares dels joves que fan

destrosses al barri no es

responsabilitzen dels fills.

Els veïns deixen d'intervenir amb els

joves perquè els pares amenacen i la

policia no fa res.

Hi ha joves al barri que espatllen

ascensor, roben extintors dels edificis

perquè no tenen res més a fer.

La gent no truca al servei de recollida

de trastos.

La gent no recull els excrements dels

gossos al passeig Susqueda (n'hi ha

més de mil).

S'ha perdut la organització

comunitària entre entitats

d'esdeveniments com la cavalcada de

reis

Sempre som els mateixos veïns que

anem a reunions i denunciem

desperfectes al barri
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Els propietaris no recullen els

excrements dels seus gossos i porten

els gossos deslligats.

Els cotxes agafen molta velocitat en

l'accés o sortida del barri, i no

respecten les senyals ni passos de

vianants.

Hi ha persones amb patinets que

circulen a alta velocitat i cometen

infraccions. I hi ha augment d’infants

que ho fan.

Gent gran aïllada, que manté poca

comunicació amb altres veïns

Manca respecte vers la gent gran del

barri.

Es fan curses il·legals de cotxes

nocturnes.

Els cotxes agafen molta velocitat en

l'accés o sortida del barri, cometen

infraccions com aparcar sobre les

voreres carrers peatonals o al mig del

carrer, i no respecten les senyals ni

passos de vianants.

Hi ha un augment d’infants amb

patinets que circulen a alta velocitat i

cometen infraccions.

Gent conflictiva al barri (baralles,

consum d'alcohol al carrer...).

Infants incívics als parcs i sense

acompanyament adult que insulten i

agredeixen.

Els amos no recullen els excrements

dels seus gossos i porten els gossos

deslligats i sense morrió.

Els cotxes agafen molta velocitat en

l'accés o sortida del barri, cometen

infraccions i no respecten les senyals ni

passos de vianants, posant en perill als

infants.

La presència d'algunes famílies

conflictives provoca que la resta del

barri pateixi la imatge d'inseguretat del

barri.
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RELACIONS VEÏNALS I entitats

necessitats i problemàtiques expressades segons zones del barri

Can Roqueta, zona baixa i zona alta

Can

Roqueta

Zona Baixa

Zona Alta
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RELACIONS VEÏNALS I entitats

necessitats EXPRESSADES segons COMUNITATS

espanyola, catalana, magrebina, gitana, sudamericana, ...

ESPANYOLA I CATALANA MAGREBINA GITANA

Es fan curses il·legals de cotxes nocturnes.

Els cotxes agafen molta velocitat en l'accés o sortida del barri, cometen infraccions

com aparcar sobre les voreres carrers peatonals o al mig del carrer, i no respecten les

senyals ni passos de vianants.

Hi ha persones amb patinets que circulen a alta velocitat i cometen infraccions. I hi ha

augment d’infants que ho fan.

Gent conflictiva al barri (baralles, consum d'alcohol al carrer...)

Infants incívics als parcs i sense acompanyament adult que insulten i agredeixen.

Els amos no recullen els excrements dels seus gossos i porten els gossos deslligats i

sense morrió,

La gent no recull els excrements dels gossos al passeig Susqueda (n'hi ha més de mil).

Els joves no participen a les entitats del barri i no hi ha nexe entre instituts i

associacions de veïns o entitats.

Si les entitats entrem a l'institut La Serra només arribem a la meitat dels joves perquè

la resta estan escolaritzats fóra.

Els joves s'han educat en el desinterès per la seva comunitat.

S'ha perdut la organització comunitària entre entitats d'esdeveniments com la

cavalcada de reis.

Sempre som els mateixos veïns que anem a reunions i denunciem desperfectes al

barri.

Els pares dels joves que fan destrosses al barri no es responsabilitzen dels fills.

Els veïns deixen d'intervenir amb els joves perquè els pares amenacen i la policia no fa

res.

Hi ha joves al barri que espatllen ascensor, roben extintors dels edificis perquè no

tenen res més a fer.

Cotxes que no respecten les senyals

ni passos de vianants.

La gent aparca els cotxes en espais

que dificulten la mobilitat dels

vianants.

Els amos no recullen els excrements

dels seus gossos i porten els gossos

deslligats. Especialment preocupen

els excrements en els sorrals dels

parcs infantils.

Gent gran aïllada, que manté poca

comunicació amb altres veïns.

Manca respecte vers la gent gran del

barri.

La gent embruta els carrers (brossa,

excrements...).

Cotxes que circulen a alta

velocitat i cometen infraccions i

posen en perill als infants.

La presència d'algunes famílies

conflictes provoca que la resta

del barri pateixi la imatge

d'inseguretat del barri.

Hi ha bars on es troben les

persones amb addiccions i hi ha

més risc.

Els joves s'han educat en el

desinterès per la seva

comunitat.

Si la convivència no és positiva,

és natural que cada un vagi pel

seu costat (paios i gitanos).

AFRICANA

Cotxes que circulen a alta velocitat i cometen infraccions.

Els amos no recullen els excrements dels seus gossos.

Els joves no tenen connexió entre ells.
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Diversitat cultural i social
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La diversitat cultural i bona convivència

entre comunitats són aspectes que

sempre han sigut enriquidors al barri, i

que podrien ser exemple per transmetre

a altres zones de Sabadell.

No obstant això, es percep que des de

fa dos anys i amb l’arribada de més gent

nouvinguda, els conflictes entre

comunitats han augmentat, així com

la tensió i intimidació que es

materialitzen en l’ús de l’espai públic

desigual i excloent per part d’algunes

persones.

Les percepcions varien: per una banda,

s‘expressa que no hi ha una inclusió ni

convivència real entre cultures, i per

altra banda, que independentment de la

cultura, el veïnatge es respecta, cuida i

manté bona relació i participa en

celebracions locals i específiques de la

resta de cultures.

“Actualmente no hay unión entre la diversidad cultural del barrio. 
Antes estábamos más unid@s y teníamos más espacios para 

compartir. Para que no se reproduzca, hay fomentar este ambiente 
de convivencia y de compartir entre todas las cultures”.

(Dona adulta, part alta, col·loquis)

“En este barrio no hay interculturalidad sino multiculturalidad”.
(Dona adulta, Can Roqueta, col·loquis)

“El barrio se protege y se cuida entre sí y estaría genial que Sabadell 
pudiese conocer toda esta riqueza tan grande que tiene el barrio.”

(Home adult, part alta, col·loquis)
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Diversitat cultural i social

contrast amb visió de la xarxa de professionals i serveis (2019)

• Percentatge superior de població

estrangera a la mitjana de la ciutat

(Torre-romeu 16,5% vs. Sabadell

11,25%). La percepció per part de la

comunitat del volum d’immigrants és

encara superior a allò que mostren les

dades.

• El principal grup estranger per

nacionalitat és la comunitat

marroquina, hi ha una important

quantitat de població subsahariana

però també de Romania i Brasil.

• Tot i que no hi ha dades estadístiques,

es constata que una part important de

la població és d’ètnia gitana.

Visió dels 

professionals i 

serveis 

2019

Visió

participants

enquesta

2021
A Torre-Romeu hi ha una gran 

diversitat cultural i religiosa

Hi ha una bona convivència al 

barri entre persones de diferents 

procedències culturals i/o 

religioses

Hi ha conflictes al barri entre persones 

de diferents procedències culturals i/o 

religioses

Creus que hi ha altres problemàtiques relacionades 

amb la diversitat cultural i social al barri?
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Ha desaparegut la unió entre la

diversitat cultural del barri, manquen

espais per compartir.

Hi ha molta població immigrant no

integrada. No hi ha una inclusió real

entre cultures, cada comunitat va pel

seu costat , no es comparteix. Tensió

amb la diversitat cultural del barri, que

en els últims anys ha generat conflictes

L'arribada de gent nouvinguda

conflictiva els últims dos anys ha

trencat la tranquil·litat del barri i la gent

vol marxar perquè se senten intimidats.

Les activitats que s'ofereixen al barri es

dissenya per a la població immigrant

sense tenir en compte a la població

autòctona.

El col·lectiu sud-americà no participa al

barri, no hi ha cap entitat pròpia.

Els racisme és molt present al barri. Hi

ha racisme perquè una persona de fóra

té menys oportunitats que una que hagi

nascut. La gent del barri ha canviat als

seus fills d’escola i institut, això és

racisme ocult.

Les dificultats per tenir els papers i el

reconeixem de títols comporta que

puguis ser expulsat i hagis de treballar

de manera il·legal durant anys. Les

persones sense papers tenen dificultats

per accedir al mercat laboral i a alguns

serveis públics.

Actituds masclistes d'alguns col·lectius

que no volen que la dona sigui lliure.

Conflictes per ajust de comptes entre el

col·lectiu gitano.

El poble gitano ha estat i és discriminat.

Per exemple, es lloga més a les

persones immigrants que als gitanos.

La comunitat gitana i magrebí són les

que menys intenten integrar-se o més

conflictes generen.

Els racisme és molt present al barri,

tot i que moltes persones ho neguen

Hi ha diferents ètnies del barri que

imposen les seves costums i no es

relacionen amb la resta

Hi ha racisme mutu entre persones

migrades i no migrades, per manca

d'adaptació a les costums

Les persones immigrants passen

necessitat però no hi ha la mateixa

resposta solidària que abans.

Els infants que han participat no han

expressat explícitament cap necessitat

o problemàtica relacionada amb la

diversitat cultural i social.

Diversitat cultural i social

necessitats i problemàtiques expressades segons grups d’edat

infants, joves, adults i gent gran
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Es valora positivament:

La diversitat cultural és enriquidora.

Bona relació i convivència veïnal entre 
les diferents cultures, exceptuant 
persones en particular.

Estem aprenent a acollir tota la 
diversitat de cultures.

La diversitat cultural de Can Roqueta.

Bona relació, cura i convivència veïnal 
entre les diferents cultures, que pot ser 
un exemple per a la ciutat de Sabadell.

Al barri hi ha comunitats molt diferents i 
en general no hi ha problemes.

Les persones d'origen brasiler s'han 

adaptat molt bé al barri.

S'ha reduït l'absentisme gràcies a 
figures com els inclusors i els 
mediadors de comunitats.

La diversitat cultural és enriquidora.

Els nostres fills estan aprenent a viure 
junts.

Les diferents cultures no es respecten

entre sí.

No hi ha una inclusió real entre

cultures i hi ha poca convivència entre

les diferents comunitats culturals.

L'UE Tibidabo té actituds racistes i no

deixen jugar al seu camp.

Alguns col·lectius senten que tenen

més poder que altres al barri.

Hi ha persones gitanes que ocupen

certs espais públics com si fossin

seus.

Prejudicis, estereotips i mala imatge

vers l'ètnia gitana.
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No hi ha una inclusió real entre

cultures.

Molta població immigrant no integrada.

Prejudicis, estereotips i mala imatge

vers l'ètnia gitana.

No hi ha una inclusió real entre

cultures.

Les activitats que s'ofereixen al barri es

dissenyen per a la població immigrant

sense tenir en compte a la població

autòctona.

Les diferents ètnies del barri imposen

les seves costums i no es relacionen

amb la resta.

Alguns col·lectius senten que tenen

més poder que altres al barri.

L'UE Tibidabo té actituds racistes i no

deixen jugar al seu camp.

Hi ha persones gitanes que ocupen

certs espais públics com si fossin seus.

Ha desaparegut la unió entre la

diversitat cultural del barri, manquen

espais per compartir.

Molta població immigrant no integrada.

Els racisme és molt present al barri, tot

i que moltes persones ho neguen.

Les diferents ètnies del barri imposen

les seves costums i no es relacionen

amb la resta.

Racisme mutu entre persones migrades

i no migrades, per manca d'adaptació a

les costums.

Les diferents cultures no es respecten

entre sí.

Tensió amb la diversitat cultural del

barri, que en els últims anys ha generat

conflictes.

Poca convivència entre les diferents

comunitats culturals.

Actituds masclistes d'alguns col·lectius

que no volen que la dona sigui lliure.

Conflictes per ajust de comptes entre el

col·lectiu gitano.

La comunitat gitana i magrebí són les

que menys intenten integrar-se o més

conflictes generen.

L'arribada de gent nouvinguda

conflictiva els últims dos anys ha

trencat la tranquil·litat del barri i la gent

vol marxar perquè se senten intimidats.

Problemes de reconeixement de títols

dels països d'origen.

Les dificultats per tenir els papers

comporta que puguis ser expulsat i

hagis de treballar de manera il·legal

durant anys.

Els racisme és molt present al barri.
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Diversitat cultural i social

necessitats i problemàtiques expressades segons zones del barri

Can Roqueta, zona baixa i zona alta

Can

Roqueta

Zona Baixa

Zona Alta
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Diversitat cultural i social

necessitats EXPRESSADES segons COMUNITATS

espanyola, catalana, magrebina, gitana, sudamericana, ...

ESPANYOLA I CATALANA MAGREBINA GITANA

Ha desaparegut la unió entre la diversitat cultural del barri,

manquen espais per compartir.

Molta població immigrant no integrada.

Les activitats que s'ofereixen al barri es dissenya per a la

població immigrant sense tenir en compte a la població

autòctona.

Els racisme és molt present al barri, tot i que moltes

persones ho neguen.

Les diferents ètnies del barri imposen les seves costums i no

es relacionen amb la resta.

Racisme mutu entre persones migrades i no migrades, per

manca d'adaptació a les costums.

Tensió amb la diversitat cultural del barri, que en els últims

anys ha generat conflictes.

L'arribada de gent nouvinguda conflictiva els últims dos anys

ha trencat la tranquil·litat del barri i la gent vol marxar perquè

se senten intimidats.

Les persones immigrants passen necessitat però no hi ha

resposta solidària.

Poca convivència entre les diferents comunitats culturals. La

comunitat gitana i magrebí són les que menys intenten

integrar-se o més conflictes generen.

Actituds masclistes d'alguns col·lectius que no volen que la

dona sigui lliure.

Conflictes per ajust de comptes entre el col·lectiu gitano.

Els racisme és molt present al barri.

El salari que exigeixen per a la reagrupació

familiar és molt alt i inassolible per algunes

famílies.

Hi ha gent que no et lloga el pis en funció de

la teva procedència.

No hi ha una inclusió real entre cultures.

Prejudicis, estereotips i mala imatge vers l'ètnia

gitana.

Cada comunitat va pel seu costat , no es

comparteix.

El col·lectiu sud-americà no participa al barri, no

hi ha cap entitat pròpia

El poble gitano ha estat i és discriminat Es lloga

més a les persones immigrants que als gitanos

La gent del barri ha canviat als seus fills d’escola

i institut, això és racisme ocult.

Molta població immigrant no integrada.

No hi ha una inclusió real entre cultures.

AFRICANA SUDAMERICANA

Les diferents cultures no es respecten entre

sí.

Alguns col·lectius senten que tenen més

poder que altres al barri.

Problemes de reconeixement de títols dels

països d'origen.

Les dificultats per tenir els papers comporta

que puguis ser expulsat i hagis de treballar de

manera il·legal durant anys.

No totes les cultures religions tenen el seu espai 

de culte al barri, i no totes es respecten.

Altres 

L'UE Tibidabo té actituds racistes i no deixen

jugar al seu camp.

Hi ha persones gitanes que ocupen certs espais

públics com si fossin seus.
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ALTRES

54

Al barri, especialment a la zona baixa i

Can Roqueta, manquen comerços,

comerços més variats i també destinat

al públic jove (roba, còmic…) i serveis

per a la gent gran.

Es troba a faltar una gran superfície o

hipermercat on poder trobar de tot i a un

preu més assequible.

S'ha estès una mala fama que no és

real entre les persones que no coneixen

el barri, i amb la deixadesa general de

l'Administració pel barri i la manca de

destinació de recursos provoca una

sensació de desesperança i

abandonament que no permet avançar

i que afecta en la baixa participació del

barri en les lluites, entitats i iniciatives.

“Se necesitan más recursos en general: está como muy parado todo, estamos 
como muy escondidos y aislados. Le falta vida al barrio en el aspecto de 

movimiento de gente y de que la gente que vive en él pueda tener opciones 
dentro del mismo barrio.” 

(Dona adulta, part alta, col·loquis)

“(…) siempre somos los últimos en todo, como si no fuésemos de la misma 
ciudad”.

(Home jove, part baixa, col·loquis)

“Falta de comercios y grandes superficies en el barrio, para cualquier 
compra que no sea lo diario, has de salir del barrio”.

(Dona adulta, part alta, col·loquis)

“Los comercios alimenticios están mal repartidos. Solo hay en la zona alta 
del barrio, en Can Roqueta y la parte baja, no hay nada”.

(Dona jove, part alta, col·loquis)
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ALTRES

contrast amb visió de la xarxa de professionals i serveis (2019)

• El veïnatge té sentiment d’abandonament

per part de l’administració: neteja,

seguretat, transport, etc.

• Molt poc comerç a la part baixa del barri.
Visió dels 

professionals i 

serveis 

2019

Visió

participants

enquesta

2021
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El jovent percep que manca comerç

quotidià i d’aliments a la zona baixa

del barri, on ningú vol obrir nous

negocis, i també a Can Roqueta.

Senyalen a més que manca una gran

superfície o hipermercat, on poder

trobar de tot sense sortir del barri.

Observen també que molts comerços

han hagut de tancar després de l'inici

de la pandèmia i no han rebut ajudes

de l'Administració.

Perceben que el barri ha crescut i que

els recursos actuals són insuficients

per a la població. Senten que Torre-

romeu es troba abandonat per

l'Administració en aquest sentit.

Poca participació i implicació

ciutadana i moviment associatiu al

barri.

El barri té mala fama per a qui no el

coneix

Els infants que han participat no han

expressat explícitament cap necessitat

o problemàtica relacionada amb

aquesta dimensió.

La població adulta indica que manca

comerç quotidià i d’aliments a la zona

baixa del barri i també a Can Roqueta.

. Senyalen a més que manca una gran

superfície o hipermercat, on poder

trobar de tot a un preu assequible, ja

que els comerços del barri tenen preus

elevats.

El mercat dels dimecres té molt poques

parades i no hi ha d'aliments, per la

qual cosa els veïns/es marxen a

mercats més grans d'altres zones.

El barri se sent discriminat i abandonat

per l’Ajuntament per la manca de

recursos destinats, en comparació amb

altres zones de la ciutat. Provoca

sensació de desesperança que no

permet avançar.

Manca d'alguns serveis a la zona baixa

del barri (caixers, comerç, espais per la

gent gran...).

Manca de serveis i activitats que

atenguin a les necessitats de les

persones amb diversitat funcional del

barri, les quals han de fer vida fora de

Torre-romeu.

La gent marxa del barri quan s'ho pot

permetre econòmicament.

El barri té una mala fama per a qui no

el coneix que no és real.

ALTRES

necessitats i problemàtiques expressades segons grups d’edat

infants, joves, adults i gent gran
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Es valora positivament:

El barri, de gent humil i treballadora,

és un lloc on es viu bé malgrat la

mala fama i estigma que té. La mala

imatge que té el barri se te’n va

quan arribes a viure-hi.

És un barri comunitari.

Molta població infantil i juvenil que

pot arribar a ser el futur del barri.

El barri i la seva oferta i recursos

estan creixent, tot i que continuen

sent insuficients.

Les associacions que treballen pel

bé comú del barri.

El petit comerç, variat i que ofereix

una atenció propera i atenció

personalitzada, i amb horaris

comercials amplis.

Clientela fidel als comerços del

barri.

La gent gran del barri percep que

manca comerç a la zona baixa del

barri i que l'Administració no atén a

les necessitats de la part baixa del

barri.

L'Ajuntament ja coneix les necessitats

del barri des de fa anys i la inacció

provoca que la gent deixi de

participar.

Manca d'alguns serveis a la zona

baixa del barri (caixers, serveis, parcs

ben habilitats...) i de serveis per a la

gent gran a aquesta zona.

La gent no participa en les activitats

que organitzen les entitats.

S'ha perdut la solidaritat amb el

consumisme i l'individualisme.
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Manquen grans superfícies al barri on

poder trobar de tot a un preu més

assequible i sense sortir del barri

Manca de comerç i de comerç variat a

la zona baixa del barri (peixateria o forn

de pa, pe.)

Ningú vol obrir un negoci a la part baixa

del barri.

El mercat dels dimecres té molt poques

parades i els veïns marxen a mercats

més grans d'altres zones.

El barri se sent discriminat i abandonat

per l’Ajuntament per la manca de

recursos destinats, en comparació amb

altres zones de la ciutat.

L'Administració no atén a les

necessitats específiques de la part

baixa del barri.

Percepció de que l'Ajuntament ja coneix

les necessitats del barri i la inacció

provoca que la gent deixi de participar.

Manca d'alguns serveis a la zona baixa

del barri (caixers, comerç, serveis,

parcs ben habilitats...) i de serveis per a

la gent gran a aquesta part del barri.

Manca de serveis i activitats que

atenguin a les necessitats de les

persones amb diversitat funcional del

barri, les quals han de fer vida fora de

Torre-romeu.

Poc moviment associatiu al barri

El barri té mala fama per a qui no el

coneix.

La manca de comerços al barri força

haver d'anar a altres zones de Sabadell

a comprar i manquen grans superfícies

on poder trobar de tot.

Manca de comerç a la zona baixa del

barri i Can Roqueta

El mercat dels dimecres té molt poques

parades.

Molts comerços han hagut de tancar

després de l'inici de la pandèmia i no

han rebut ajudes de l'Administració.

El barri se sent discriminat i abandonat

per l’Ajuntament per la manca de

recursos destinats.

El barri ha crescut els últims anys i els

recursos són insuficients per a la

població.

Manquen serveis per a la gent gran.

Poca participació i implicació ciutadana.

Manca de comerç a la zona de Can 

Roqueta, que força als veïns a moure's 

a Torre-romeu i algunes famílies no 

poden.

El barri se sent discriminat i abandonat 

per l’Ajuntament per la manca de 

recursos destinats, en comparació amb 

altres zones de la ciutat. Provoca 

sensació de desesperança que no 

permet avançar.

El barri té mala fama per a qui no el 

coneix, i no és real.
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ALTRES

necessitats i problemàtiques expressades segons zones del barri

Can Roqueta, zona baixa i zona alta

Can

Roqueta

Zona Baixa

Zona Alta
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ALTRES

necessitats EXPRESSADES segons COMUNITATS

espanyola, catalana, magrebina, gitana, sudamericana, ...

ESPANYOLA I CATALANA MAGREBINA AFRICANA

La manca de comerços al barri, especialment a la

zona baixa, força haver d'anar a altres zones de

Sabadell a comprar.

Manquen grans superfícies al barri on poder trobar

de tot.

El barri se sent discriminat i abandonat per

l’Ajuntament per la manca de recursos destinats, en

comparació amb altres zones de la ciutat.

L'Administració no atén a les necessitats de la part

baixa del barri.

Percepció de que l'Ajuntament ja coneix les

necessitats del barri i la inacció provoca que la gent

deixi de participar.

Manca d'alguns serveis a la zona baixa del barri

(caixers, serveis, parcs ben habilitats...).

Manca de serveis i activitats que atenguin a les

necessitats de les persones amb diversitat funcional

del barri, les quals han de fer vida fora de Torre-

romeu.

Poca participació i implicació ciutadana general i en

les activitats que organitzen les entitats.

S'ha perdut la solidaritat amb el consumisme i

l'individualisme.

El mercat dels dimecres té molt poques parades i els veïns

marxen a mercats més grans d'altres zones

Manca de comerç a la zona de Can Roqueta, que força als veïns a

moure's a Torre-romeu i algunes famílies no poden. També manca

comerç a la zona baixa del barri.

Manquen grans superfícies al barri on poder trobar de tot a un

preu més assequible, ja que els comerços del barri tenen preus

elevats.

El barri se sent discriminat i abandonat per l’Ajuntament per la

manca de recursos destinats.

La gent marxa del barri quan s'ho pot permetre econòmicament.

Poc moviment associatiu al barri.

El barri té mala fama per a qui no el coneix.

Manca de comerç a la zona baixa del barri i Can

Roqueta.

Manquen grans superfícies al barri on poder trobar de

tot a un preu més assequible.

Manca de comerços variats.

El barri ha crescut els últims anys i els recursos són

insuficients per a la població.

Manquen serveis per a la gent gran.

El barri se sent discriminat i abandonat per l’Ajuntament

per la manca de recursos destinats.

GITANA SUDAMERICANA

Manca de comerç a la zona de Can Roqueta

El barri se sent discriminat i abandonat per l’Ajuntament per la

manca de recursos destinats, en comparació amb altres zones de

la ciutat. Provoca sensació de desesperança que no permet

avançar.

El barri té mala fama per a qui no el coneix, i no és real.

Manca de comerç a la zona baixa del barri (peixateria o

forn de pa) i a la zona de Can Roqueta, que força als

veïns a moure's a la zona alta de Torre-romeu i algunes

famílies no poden.

Al barri només funcionen alguns tipus de comerç

Molts comerços han hagut de tancar després de l'inici

de la pandèmia i no han rebut ajudes de l'Administració

Ningú vol obrir un negoci a la part baixa del barri
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RESUM
millores a emprendre

“Se necesitan más recursos en general: está como muy parado todo, estamos como 
muy escondidos y aislados. Le falta vida al barrio en el aspecto de movimiento de 

gente y de que la gente que vive en él pueda tener opciones dentro del mismo 
barrio.”

(Dona adulta, part alta, col·loquis)

“(…) siempre somos los últimos en todo, como si no fuésemos de la misma ciudad”.
(Home jove, part baixa, col·loquis)
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MILLORES A EMPRENDRE

PER A TRANSFORMAR TORRE-ROMEU

Situació econòmica i laboral

Habitatge i mobilitat

• Inversió municipal en projectes d’orientació i

inserció laboral per al jovent: tallers d’oficis, cursos

professionalitzadors, al polígon de Can Roqueta, a

comerços del barri...

• Que el banc d'aliments funcioni com un

supermercat i la gent pugui triar el que necessita i

que estigui adaptat a les necessitats del barri.

• Incentivar el comerç al barri perquè es generin

negocis variats, repartits per les diferents zones del

barri.

• Dotar de més recursos econòmics.

• Augmentar el servei i la freqüència d'autobusos

(matí, nit i caps de setmana) i revisar les rutes

perquè siguin més variades.

• Posar ascensors als habitatges que no en tenen o

oferir ajudes econòmiques a les comunitats de

veïns.

• Oferir transport públic gratuït quan l'ascensor i les

escales estan espatllades

• Posar servei de transport gratuït també per les

famílies que van a l’escola Agnès Armengol i del

Poblenou.
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MILLORES A EMPRENDRE

PER A TRANSFORMAR TORRE-ROMEU

• Espais de trobada de diferents cultures per

fomentar coneixement i cohesió entre les diferents

cultures que hi conviuen

• Campanya per trencar prejudicis i estereotips dins i

fora del barri

• Generar espais d'intercanvi dels diferents idiomes

de la gent del barri.

• Ofertes d'oci per al jovent

• Esplai per infants

• Espais de celebració culturals, oberts a tot el barri

• Oferir espai de culte per a dones i infants

musulmans

• Tornar a habilitar un espai de ball i organitzar

activitats que mantinguin activa a la gent gran

Diversitat cultural i social

Oci i cultura
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MILLORES A EMPRENDRE

PER A TRANSFORMAR TORRE-ROMEU

Educació I SERVEIS EDUCATIUS

• Espai de reforç escolar accessible i sales d'estudi per

infants i joves

• Promoure projectes amb el jovent, educatius, d'orientació

i formació en positiu, comptant amb referents d'èxit del

barri i fent-los coincidir amb altres joves de Sabadell

• Invertir per oferir la mateixa educació de qualitat als

infants del barri, com la d'altres zones de Sabadell (

educació en valors, diversitat cultural, incidint en les

potencialitats individuals de cada alumne, metodologies

artístiques...)

• Oferir extraescolars d'idiomes, instruments o esports que

no siguin futbol

• Servei de guarderia a l'escola d'adults per facilitar la

participació de dones migrades

• Fer un estudi (amb perspectiva de gènere) per

augmentar l'enllumenat a totes les zones fosques del

barri.

• Augmentar la presència policial al barri o incorporar una

unitat fixa per controlar les conductes incíviques, el

consum i venda de drogues, la velocitat dels cotxes,

robatoris als pàrquings i sancionar quan calgui

• Crear més places d'aparcament a solars buits o habilitar

les zones que ja funcionen com a tal (asfaltar i

il·luminar)

• Posar vigilància a l’ascensor augmentar el manteniment

d'aquest i de les escales mecàniques

• Allargar l'últim tram de les escales mecàniques

• Millorar i augmentar els equips de neteja i manteniment

de jardins i mobiliari urbà, control de la seva feina i fer

campanyes de conscienciació al barri per mantenir-ho

net i cuidat

• Crear més parcs infantils amb instal·lacions adaptats a

diferents franges d'edat

• Aprofitar espais verds per fer parcs naturals amb rutes

ben habilitades per caminar i practicar esport

• Crear un carril bici per fomentar la mobilitat sostenible i

segura.

Espai públic i seguretat



Torre-romeu batega diagnosi comunitària◼︎

MILLORES A EMPRENDRE

PER A TRANSFORMAR TORRE-ROMEU

Relacions veïnals I entitats

63

• Campanya per trencar estereotips i prejudicis del barri.

• Fer que els joves del barri tinguin moments d'intercanvi i coneixement entre cultures (menjar, dormir, etc.) i

oferir-los Sala o espai per a que els joves es relacionin.

• Organitzar espais amb el veïnatge per millorar la comunicació i convivència entre la població, cal fer un pas

més i trobar-se les entitats de diferents grups culturals o comunitats i les associacions posar-se a treballar

per construir nexes de connexió entre cultures.

• Fer més accessible (diferents idiomes i comunitats) la informació sobre la gestió de residus i que la gent es

responsabilitzi de no embrutar el barri.

• Tornar a ser un barri reivindicatiu en que tots ens uníem per millores comunes.

• Crear espais de participació ciutadana de totes les edats amb l’objectiu de millorar el barri i donar respostes

a necessitats de la població.

• Promoció de la pràctica esportiva a totes les edats com alternativa als hàbits poc saludables i promoció de

la unitat del barri, una activitat atractiva per al jovent.

• Crear un programa per tractar drogoaddiccions dels joves.

• Millorar el servei del CAP: ampliar horaris, poder demanar cita per telèfon, augmentar professionals i

serveis especialitzats.

• Construir un gimnàs o poliesportiu per a adults i infants.

Salut i serveis sanitaris
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AGRAÏMENTS

PROFESSIONALS DELS SERVEIS MUNICIPALS
PROFESSIONALS D’ALTRES 

ADMINISTRACIONS PROFESSIONALS DEL TERCER SECTOR

Acció Social

Cultura

Drets civils

Educació

Feminismes

Habitatge

Joventut

Orientació i intermediació laboral

Participació 

Promoció econòmica – ocupació

Salut comunitària 

Territori

Generalitat:

• Institut Català de la Salut 

• Ensenyament 

 IES La Serra

 CFA Torre-romeu

 Escola Joan Montllor

 Escola Agnès Armengol

Diputació: 

• Biblioteca

Fundació Idea - Pandora

ASSOCIACIONS I ENTITATS VEÏNAT

Associació de veïns Torre-romeu

Associació de Gent gran Torre-romeu

Associació de comerciants Torre-romeu

Centre cultural Torre Romeu

Comunitat Islàmica Anasiha

Les veïnes i veïns del barri de Torre-romeu
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