
Hola 
Torre-romeu, 

el Poblenou, Can Roqueta 
i Raval d’Amàlia

IMATGE DEL FUTUR PASSEIG 

L’Ajuntament rendeix comptes als barris

Es tracta d’una demanda veïnal en 
la qual històricament s’ha reclamat 
que es reguli aquesta cruïlla, que és 
complexa i pot generar perill. 

L’actuació millorarà la seguretat dels 
vianants i dels vehicles i eliminarà 
barreres arquitectòniques.

Es crearà una petita illeta central 
que funcionarà com a rotonda 
per ordenar la circulació en aquesta 
cruïlla. 

A més, per tal de pacificar el trànsit 
s’elevarà el paviment de calçada i 
es reduiran els radis de gir d’entra-
da i sortida des de la ronda.

Una plataforma 
elevada al carrer del 
Llobregat millorarà 
la seguretat a Torre-
romeu

Després de l’estabilització del mur 
del carrer de l’Onyar, l’Ajuntament 
ha impulsat i presentat als veïns i 
les veïnes una proposta per trans-
formar aquest carrer en un pas-
seig. 

Aquesta proposta preveu una pla-
taforma única, d’un sol nivell, des 
de la barana fins a les façanes dels 

edificis, amb llamborda de pedra. 
També s’hi plantaran arbres i s’hi 
posaran nous bancs, de forma que 
aquest espai serà un nou balcó 
i mirador sobre el riu Ripoll i on 
quedarà també garantit l’accés 
dels vehicles a les fiques amb ga-
ratge i la càrrega i descàrrega.

El carrer de l’Onyar es convertirà en un 
passeig

La companyia Endesa s’ha com-
promès a instal·lar una nova es-
tació transformadora que co-
brirà la necessitat d’electricitat de 
Torre-romeu.

El compromís ha arribat després 
dels diferents requeriments veï-
nals i del consistori, en què ins-
taven la companyia a solucionar 
aquest greu problema de talls de 
llum que des de fa anys pateix el 
barri.

Nova estació transformadora per resoldre 
el problema de llum Torre-romeu
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MAsOvERiA uRbAnA

Tres primers habitatges 
a Torre-romeu
Una forma de donar ús a immobles que 
no compleixen les condicions mínimes 
d’habitabilitat. A canvi del lloguer, els 
masovers es comprometen a fer les 
obres necessàries per fer-los habitables.

Actuacions al territori

Construïnt ciutat. Projectes

Nou espai per practicar esport a l’aire lliure a torre-romeu

Edició 2018
Junts cap a l’èxit escolar

On
Al Districte 7

Qui
La Fundació idea, a través d’una subvenció directa

pREssupOsT
41.291,25 euros

ObjEcTiu
Promoció i millora de l’èxit educatiu dels infants i 
adolescents del districte 7, mitjançant la implicació 
i capacitació familiar. 

cOM
un grup de professionals acompanya les joves en el 
trànsit de l’etapa de primària a secundària i el pas al 
segon cicle de l’EsO.

El futur Espai Obert d’activitats 
lúdiques s’ubicarà a la plaça de 
Montcortés i comptarà amb una 
pista multifuncional que permetrà 
practicar voleibol, basquet o fut-
bol; una zona d’skate; un espai de 
gimnàstica; així com diverses pla-
taformes amb elements lúdics-es-
portius. 

El projecte ha comptat amb la par-
ticipació de la ciutadania, ja que 
han estat recollides les aportacions 
de diferents entitats i associacions 
que millor coneixen la realitat juve-
nil del Districte 7.

L’inici de les obres està previst per 
a principis del 2019 i es preveu que 
els treballs durin uns 5 mesos.

Edició 2017
Nosaltres també som Sabadell 

Qui
La Fundació pere Tarrés

pREssupOsT
43.000 euros

ObjEcTiu
Crear una xarxa de serveis socioeducatius, que 
abasta la petita infància, joventut, grups d’exclusió 
social i la gent gran. 

cOM
s’han dut a terme activitats com excursions als vo-
lants del barri, un partit de futbol, ludoteca, un espai 
on poder relacionar-se amb altres nens i nenes a par-
tir del joc i estudi assistit, on se’ls ajudaria agafar hà-
bits d’estudi i alhora poder disposar d’un espai amb 
les condicions optimes per fer deures i estudiar.

El projecte, finançat per la Diputació de barcelona, l’Ajuntament 
de sabadell i l’Associació d’Empreses i propietaris de can Roque-
ta, començarà al 2019 i preveu:
> crear una rotonda per millorar l’accés al polígon
> incrementar el nombre d’aparcaments per a vehicles i bicicletes
> ampliar la línia d’autobus i instal·lar noves parades
> crear nous passos per a vianants
> millorar el paviment
> instal·lar més papereres, contenidors i càmeres de videovigilància
> instal·lar enllumentat tipus led de baix consum
> plantar nou arbrat

2,2 milioNs d’euros per reNovar el 
polígoN de caN roqueta



Transformant 
la ciutat!

Prioritat a les persones

mÉs quitat, mÉs èxit educatiu iNterveNció 
socioeducativa

> Tallers d’estudi assistit a les escoles i a l’institut.

> Tallers gratuïts de teatre i coral a l’hora de menjador a les 
escoles Agnès Armengol, joan Montllor i juan Ramón jiménez.

> projecte A-cordant conjuntament amb l’OSV per formar 
orquestres de corda als centres educatius. Del districte, hi par-
ticipen alumnes de les escoles Agnès Armengol i juan Ramón 
jiménez. 

> cursos de natació gratuïts en horari lectiu, perquè els in-
fants aprenguin a nedar.

> participació d’alumnat de la zona al programa Lecxit per al 
reforç de la comprensió lectora.

> Auxiliar de conversa nadiu a l’institut per reforçar l’apre-
nentatge de l’anglès.

> Estudiants de l’institut La serra prenen part al Campus Ítaca 
de la UAB per apropar-se a l’àmbit universitari.

> Pati obert a l’Escola juan Ramon jiménez.

> Casal d’hivern al nadal per a 60 infants de la zona.

> Tallers per a famílies dins el programa Tàndem Família-Es-
cola.

> Dinamitzador/a de suport a les AMPA    
en l’organització d’extraescolars.

Les taules comunitàries estan obertes a totes les persones que vulguin 
implicar-se en propostes de canvi i millora del barri. Participa-hi!

Som
Torre-romeu

INTERVENCIÓ
COMUNITÀRIA
I MEDIACIÓ

Reducció de l’absentisme 
escolar

Durant el curs 2017-2018 s’han 
desenvolupat un conjunt d’accions 
amb un grup d’11 d’alumnes gita-
nos, que presenten un absentis-
me escolar lleu o moderat, per tal 
d’augmentar el seu nivell d’assis-
tència i rendiment escolar.
En el projecte hi han col·laborat de 
forma activa l’Associació Gitana de 
sabadell i la Fundació del secreta-
riado Gitano, que han fet una inter-
venció específica amb la famílies 
dels alumnes absentistes i d’asses-
sorament en aspecte de cultura gi-
tana als centres escolars. 
Es preveu que el projecte tingui 
continuïtat durant el present curs 
escolar.

Taula d’implicació al barri
Dimarts 13 de novembre, de 10 a 12 h

Al centre cívic de Torre-romeu

Taula d’ENFOrTimENT dE la 
cOmuNiTaT EducaTiVa

Dijous 22 de novembre, de 15.15 a 17 h
A la biblioteca de la serra

CONVOCATÒRIA 
DE TAULES 

COMUNITÀRIES

És un servei de proximitat que preten facilitar l’acompanyament personalit-
zat per trobar feina, i està adreçat tant a persones en situació d‘atur com a les 
que ja estiguin treballant però que busquin una millora d’ocupació.

Les persones interessades s’han d’adreçar a:
- centre cívic de Torre-romeu (pl. de Montcortès, 1)

servei d’aJuda per troBar FeiNa



Dignifiquem l’espai públic

Renovació 
i millora del 

paviment del 
c. del Guadiana

s’han plantat 
+ de 40 arbres

a Torre-romeu

L’Ajuntament rendeix comptes als barris
DE LA FEinA QuE jA hEM FET 

i DE LA QuE EncARA Ens QuEDA pER FER
pER MiLLORAR EL bARRi

S’ha millorat el 
paviment de la zona 

d’estacionament 
provisional a la 
ronda de l’Ebre

SABADELL

s’han podat
+ de 500 arbres

dels quals
150

al Poblenou

Més de 
150

intervencions 
de vialitat 
puntuals


