
Quins són els teus primers 

records?

Els d'una nena feliç en un petit

poble de Lleida: Preixens. Vaig

néixer l'any 1935 i tinc uns lleus

records de la guerra. A casa eren

pagesos, i sempre hi va haver un

plat a taula per a qualsevol per-

sona que hi passés. Com que no

hi havia escola, als vuit anys vaig

anar a Barcelona a fer els primers

estudis, a casa d'una família que,

a canvi d'acollir-me, els pares els

enviaven menjar. Així va ser com

vaig fer el primer ensenyament. 

Però quan va arribar el moment

de començar el batxillerat, els pa-

res van pensar que ja no calia que

estudiés més. I, amb 14 anys,

vaig haver de tornar al poble.

Quina frustració!

I tant! Pensa que llavors l'única

sortida per a les noies era casar-

se. I si era amb un hereu, millor.

Però jo no volia entrar en aquest

joc. Va arribar un moment en que

vaig veure clar que si no tocava el

dos acabarien casant-me. 

I així, quan tenia 25 anys, vaig

retornar a Barcelona, on hi tenia

la meva germana. 

Marxar sola... una actitud poc

usual a l'època, no?

Els pares van tenir un gran disgust

en veure que la seva filla marxava

a la capital “vés a saber si se’n sor-

tirà”! Però jo volia aprendre. A la

residència on m'allotjava hi havia

un capellà que donava classes a

l'escola de treball social i em va

animar a fer aquells estudis. 

I així vas veure complert el teu

somni de tornar a estudiar...

Si. L'any 1959 vaig començar els

estudis de treball social, mentre

treballava en un munt de feinetes

per tal de no dependre de ningú.

Com eren els estudis de treball

social llavors?

Enfocats a una visió molt assis-

tencial. De beneficència. Es trac-

tava d'atendre “els pobres”. Era

un sector totalment feminitzat.

Quan vas començar a fer

treball social?

En el darrer curs de la carrera, l'any

1962 vaig començar a treballar a la

Comissió Catòlica Espanyola d'Im-

migració, i a redactar la meva te-

sina sobre immigració. Allí ate-

níem famílies que venien d'arreu

d'Espanya per, a través del port de

Barcelona, marxar cap a Austràlia

o Amèrica del Sud, seguint proces-

sos de reagrupament familiar.

Quines impressions et queden

d'aquella experiència?

Em va quedar molt gravat el sen-

timent de terrible inestabilitat i

desemparament que suposa per a

les famílies deixar-ho tot per

marxar cap a un indret i un futur

incerts. A més, es donaven casos

en que els marits, en meitat del

procés de re-agrupament, desapa-

reixien o s'oblidaven de la dona i

els fills. Això em va fer adonar

que el meu compromís estava

amb totes aquelles persones. A

contribuir a estabilitzar les famí-

lies que es trobaven tan i tan de-

semparades.

I així és com vas anar a 

treballar al Besòs?

A Càritas van saber del meu in-

terès per la immigració i l'any

1963 em van proposar anar a tre-

ballar a la zona del Besòs, on, en el

no res, s'estaven construint cente-

nars de pisos per acollir persones

vingudes d'arreu d'Espanya a tre-

ballar a Catalunya i que ocupaven

barraques del Camp de la Bota, a

Montjuïc...

Com treballàveu?

Vam tenir interès de realitzar una

activitat coordinada. Això era

molt innovador! En aquell mo-

ment hi havia les Asociaciones de

Cabezas de Familia, però aviat

vam mobilitzar la població cap a

un altre tipus d'Associacions de

Veïns i amb grups informals. El

nostre treball més important era

el de vincular la població en la

demanda de les seves necessitats.

Quina era la situació de les 

famílies?

Molt precària. Homes i dones tre-

ballaven moltes hores. Volien tirar

endavant els fills i filles. I la vida

al barri era molt trista... Estic con-

vençuda que més d'una persona

gran va morir de pura tristor. Ve-

nien del camp i al Besòs només hi

havia ciment. No hi havia arbres

ni jardins.. ni res!

No hi havia serveis?

Cap! Per exemple, no hi havia cap

escola pública! Precisament, una

de les principals mobilitzacions

que vam promoure era per a la

construcció d'escoles. I de quali-

tat! Mai es va acceptar que s'ins-

tal·lessin barracons provisionals:

les famílies sabien que el que es

construïa com a provisional esde-

venia definitiu. En una ocasió van

intentar  instal·lar uns barracons i

els vam anar a destrossar -jo

també!- la mateixa nit. I tot això

era a finals dels 60!

Estaves molt implicada...

Al Besòs vam arribar a treballar

amb més de vint grups a la ve-

gada: per demanar escoles, a favor

dels joves, de la gent gran...!

L'activitat que es feia no era la

nostra finalitat. L'activitat ens per-

metia detectar les persones que

podien mobilitzar la comunitat. 

Estic convençuda que l'abecé del

treball social comunitari és tre-

ballar AMB les persones, no no-

més PER A les persones. Es un

posicionament personal. Treba-

llar junts per millorar. Ens pa-

guen per fer un servei, però això

ho podem fer de diferents mane-

res: podem treballar des de darrere

d'un taulell o treballar junts per

aconseguir un objectiu.

Sembla una teoria fàcil, però 

difícil de portar a la pràctica...

Certament reconec que hi han

hagut discrepàncies sobre el tre-

ball comunitari, però jo mantinc

que bàsicament és qüestió d'un
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El perfil 

JOSEP MARIA VALLS

Rosa Romeu, impulsora del treball social comunitari i patrona de la Fundació 

“Hem de treballar amb les persones,
no només per a les persones”

Una Medalla al Treball ben merescuda!
La Rosa Romeu ha estat capdavantera en
l'evolució del treball social comunitari a
Catalunya, àmbit al qual ha aportat conei-
xements, esforços, rigor metodològic i una
molt valuosa experiència. 
Amb estudis d'assistent social, va iniciar el
seu itinerari professional l'any 1963 amb
Càritas Diocesana de Barcelona, treballant
als barris del Sud-Oest del Besòs, ajudant
al seu desenvolupament comunitari des de
múltiples facetes. Amb l'arribada de la
democràcia als Ajuntaments va ser pionera
en els serveis socials municipals, primer a
Sant Adrià del Besòs i després a Barcelo-
na, on ben aviat va passar a dirigir els 
serveis socials de Nou Barris.
Posteriorment, va anar a l'Àrea de Benes-
tar Social de la Diputació de Barcelona.
Aquí, va ser Cap de Secció de Programes
Socials i assessora de la Diputada Presi-
denta de l'Àrea. Ha estat professora de la
Escola Universitària de Treball Social de
la Universitat de Barcelona. 
Des de la seva creació està estretament
vinculada a la Fundació Catalana de l'Es-
plai, de la qual n'és membre del Nucli del
Patronat. També és membre del Consell
Assessor de la Fundación Esplai. 
El passat mes de novembre el Govern de 
la Generalitat li va atorgar la Medalla al 
Treball President Macià. Felicitats, Rosa!
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