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Presentació
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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.
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DIAGNOSI
EN 9 PUNTS

SITUACIÓ ECONÒMICA I TREBALL

educació I SERVEIS EDUCATIUS

Salut I SERVEIS SANITARIS

HABITATGE I MOBILITAT

Espai públic i seguretat

Diversitat social i cultural

Oci i cultura

Relacions veïnals i entitats

ALTRES
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Situació econòmica i laboral
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Es valora positivament:

• El polígon ha generat llocs
de feina.

Necessitats i problemàtiques expressades

 Manca d’oferta laboral.

 Moltes persones a l’atur o amb feines precàries i contractes de
molt curta durada.

 Jovent i persones migrades que surten sense experiència al
mercat laboral.

 El servei d’orientació laboral que hi ha al barri no és suficient. Es
demana la promoció de projectes de caire laboral per al jovent.
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Educació i serveis educatius
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Necessitats i problemàtiques expressades

• Percepció que el nivell educatiu de les escoles i institut del barri
és significativament inferior al d’altres centres de Sabadell, cosa
que afecta al desenvolupament acadèmic i professional de
l’alumnat i incideix en l’absentisme escolar.

• Moltes famílies opten per anar a altres centres educatius de fora
del barri atesa la manca d’adaptació docent a necessitats de
l’alumnat, rotacions, etc.

• Manca d’espais de reforç escolar, extraescolars motivadores, i
una escola bressol gratuïta al barri.

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.
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Salut i serveis sanitaris
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Necessitats i problemàtiques expressades

• Insuficient accessibilitat al CAP com a resultat 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.

• 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 es pensa que no és atesa.

• Falta una oferta d’activitats i equipaments esportius per un oci
més saludable per a les diferents franges d’edat, variada i
atractiva.

Es valora positivament:

• Tenir un CAP al barri però
es critica molt el seu
funcionament actual. Des
de les associacions es
reivindiquen 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.
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Habitatge i mobilitat
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Necessitats i problemàtiques expressades

• Els lloguers són cada vegada més cars i inaccessibles per a moltes
famílies.

• Les condicions de molts habitatges no són bones: manca
d’ascensors, talls de llum a la part baixa, humitats, parets
primes…

• El servei i freqüència dels autobusos són insuficients i les línies i
recorreguts molt similars. Entre setmana s’omplen ràpid i no
paren, per la qual cosa els alumnes arriben tard a l'IES o als seus
centres educatius fora del barri, en canvi, els caps de setmana, la
freqüència és molt inferior, cosa que dificulta l’accés al centre de
la ciutat.
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Espai públic i seguretat
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Necessitats i problemàtiques expressades

• Percepció d’inseguretat: espais foscos, manca enllumenat, molt
trànsit, altes velocitats dels vehicles (curses il·legals), consum de
drogues a la via pública, conflictes i agressions.

• Es percep manca de presència policial.

• Carrers, parcs i jardins amb poc manteniment i molt bruts,
situació agreujada per les conductes incíviques

• Constants avaries o incivisme amb l’ascensor del centre cívic.
Tarden molt en reparar i les escales mecàniques no arriben a dalt
de tot. Problema de comunicació entre la part alta i baixa del
barri.

• Manca de més parcs infantils, així com zones d’aparcament.

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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Oci i cultura

13

Necessitats i problemàtiques expressades

• Manca generalitzada d’ofertes d’oci i cultura per a totes les
franges d’edat, especialment per a infants, joves i gent gran.

• Els equipaments culturals existents (Biblioteca, el Centre Cívic o
Pandora) fan molt bona feina però els seus serveis són
insuficients per donar resposta a tot el barri.

• Falten espais de trobada per als veïns.

Es valora positivament:

• La biblioteca i el Centre Cívic
tenen espais per estudiar,
s'ofereix bona atenció i diverses
activitats.

• L'esplai Pandora i les activitats
que ofereixen.

• Les iniciatives comunitàries,
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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Relacions veïnals i entitats
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Necessitats i problemàtiques expressades

• Alguns comportaments incívics afecten al benestar al barri

• Veus vinculades a les entitats del barri expressen que s’ha perdut
l’organització i interès comunitari pel bé comú, manca relleu
participatiu (especialment del jovent) a les entitats del barri.

Es valora positivament:

• Sentiment de pertinença. Barri
amable, acollidor, petit i
familiar on tothom es coneix i
cuida.

• Comunitat amb molts vincles.
Bona relació entre el veïnatge,
de la gent de tota la vida i de les
diferents cultures que hi
conviuen. Cultura de carrer.

• La gent de Can Roqueta és
amable, honrada, la gent
conflictiva és la minoria.

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

• Els infants juguen al carrer, ara
de diferents cultures.

• Les associacions són obertes,
tenen espai i mitjans.
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Diversitat cultural i social
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Necessitats i problemàtiques expressades

• Els conflictes i la tensió entre les diferents comunitats han
augmentat, la qual cosa es materialitza en un ús desigual i
excloent de l’espai públic per part d’algunes persones.

• Diferents percepcions: per una banda, s‘expressa que no hi ha
inclusió ni convivència real entre cultures i, per altra banda, que
el veïnatge es respecta, cuida i manté bona relació.

Es valora positivament:

• La diversitat cultural és
enriquidora.

• Bona relació i convivència entre
les diferents cultures,
exceptuant casos particulars.

• Estem aprenent a acollir la
diversitat de cultures. Els
nostres fills estan aprenent a
viure junts.

• Bona relació i convivència entre
diferents cultures, que pot ser
un exemple per a la ciutat.

• Hi ha comunitats molt diferents
i en general no hi ha
problemes.

• Les persones d'origen brasiler
s'han adaptat molt bé.

• S'ha reduït l'absentisme gràcies
a figures com els els mediadors
de comunitats.
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Altres
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Necessitats i problemàtiques expressades

• Al barri (sobretot a la zona baixa i Can Roqueta) manquen
comerços, i serveis a la gent gran.

• Falta supermercat gran i econòmic (expressat per gent de la zona
baixa).

• La mala fama del barri, que no correspon a la realitat, juntament
amb la percepció de deixadesa general i de manca de destinació
de recursos per part de l'Administració envers barri provoca una
desafecció i desinterès entre el veïnatge que no permet avançar.

Es valora positivament:

• El barri és un lloc on es viu
bé. La mala imatge del barri
se te’n va quan arribes a
viure-hi.

• És un barri comunitari.

• Molta població infantil i
juvenil que és el futur del
barri.

• El barri i la seva oferta de
recursos estan creixent, tot i
que continuen sent
insuficients.

• Les associacions que
treballen pel bé comú.

• El petit comerç, variat i que
ofereix una atenció propera i
atenció personalitzada, i amb
horaris comercials amplis.

• Clientela fidel als comerços
del barri.
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