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Composició del Comitè de seguiment
Ajuntament de Barcelona, districte de Nou Barris
Aigües de Barcelona
Obra Social Fundació “la Caixa”
Associació de Veïns Ciutat Meridiana
Associació de Veïns de Torre Baró
Entitats del barri de Ciutat Meridiana
Fundació CONFAVC i CONFAVC
iesMed
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Equip del projecte
Coordinador:
- Celso Pérez
Picaportes:
- Analía Real
- Andrea Real
- Aziz Ami
- Cristina Jiménez
- Daniel Pérez
- Estefania Palacios
- Eva Barón
- Fío Llorente
- Gladys Tantalean
- Sara Cervelló
- Souad Bouzil
- Yolanda Fernández

Equip molt estable i nombrós, format
per un total de 12 persones:
• 7 membres del equip porten més
d’un any treballant com a
Picaportes.
• De les 5 persones que es van
incorporar en novembre, 4 d’elles
continuen a l’equip.
• S’ha incorporat una persona més al
mes de març per reforçar l’equip de
Vallbona.
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Zona d'actuació
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Seguiment del projecte
Treball realitzat
Principals dades recollides entre el 1/5/17 i el 31/1/18:
• Entrevistes realitzades: 553
• Entrevistes indeterminades: 127
• Entrevistes rebutjades: 210
• Pisos buits: 31
• Total llars que han obert la porta: 890
• Llars absents: 231
• Visites de seguiment: 196 + 56 + 18
• Total llars visitades: 1.152
• Total temps d’entrevista: 27.449 min / 457 h
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Seguiment del projecte
Treball realitzat
1. Taxa de contacte:
Nº de llars que han obert la porta x 100
Nº llars visitades
890 x 100 = 77%
1.152

Resta de
llars

23%

Entre els mesos de maig de
2017 i gener de 2018, els
Picaportes han aconseguit que
77%

Llars que han
obert la porta

890 llars de Ciutat Meridiana
els obrissin la porta, el que
suposa el 77% del total dels
1.152 habitatges visitats.
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Seguiment del projecte
Treball realitzat
2. Gràfic resum (n = 1.152)

Llars absents

20%
Llars buides

Llars
indeterminades

3%

48%

11%

Llars
entrevistades

18%
Llars rebutjades

12

Seguiment del projecte
Treball realitzat
2. Comparació entre els resultats de la Prova Pilot i els de la Fase 2

Prova Pilot (n = 672)

Llars entrevistades

Llars absents

Fase 2 (n = 1.152)

Llars absents

20%

19%
36%
Llars buides

4%

Llars
indeterminades

7%

Llars buides

3%

48%

11%
Llars
indeterminades
34%
Llars rebutjades

18%
Llars rebutjades

Llars
entrevistades
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Seguiment del projecte
Treball realitzat
3. Temps mig d’entrevista
Sumatori temps d’entrevistes
Nº de llars entrevistades

10.783 = 50 minuts
553

Els Picaportes han dedicat un total de
27.449 minuts (457 hores) a realitzar les
553 entrevistes aconseguides durant els
mesos de duració de la Fase 2, el que
equival a una mitjana de 50 minuts per
entrevista, 7 minuts per sobre de la
mitjana de la Prova Pilot.
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Seguiment del projecte
Treball realitzat
4. Visites de seguiment

Seguiment de la
fase anterior

Acompanyaments
al PAE

Es realitza als habitatges
entrevistats a la fase anterior
amb un doble objectiu:

Amb aquells veïns que es
consideri necessari, els
Picaportes acompanyen al veí
a la entrevista amb el Punt
d’Atenció Energètica, ajudant
tant al veí com al tècnic del
PAE a conèixer la situació en
detall, així com les possibles
necessitats ja detectades.

Segones visites

El seu objectiu és triple:
•

•

•

Acabar de donar la
informació i omplir el
qüestionari d’intervenció
Comprovar que el veí ha
entès tota la informació
rebuda i aclarir dubtes
Ajudar a realitzar tràmits
simples

196 visites

•

Comprovar si el veí
necessita més informació
o ajuda

•

Conèixer la seva opinió
sobre l’entrevista realitzada
en la fase anterior

56 visites

18 visites
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Seguiment del projecte
Dades recollides
1.

Taxa de llars adequades al fred i al calor

Adequació al fred (n = 434)
NO
Adequades

Adequació al calor (n =435)
NO
Adequades

21%

17%

83%

79%
Adequades

Adequades
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Seguiment del projecte
Dades recollides
2. Taxa de llars amb retards en el pagament de factures (n = 412)

Sí, dues o més vegades
13%
Sí, una vegada

9%

78%
No
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Seguiment del projecte
Dades recollides
3. Taxa de llars amb problemes relacionats amb
consums energètics (n = 402)

Llars amb els
subministraments
punxats
Llars amb
problemes
identificats

6%

25%
69%

Llars sense problemes
identificats
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Seguiment del projecte
Dades recollides
3. Taxa de llars amb problemes relacionats amb
consums energètics - Verbatims
• “Se le recomienda bajar la potencia y se le explica cómo hacerlo”.
• 'Puede optar al bono social pero no lo tiene. Se le explica cómo
gestionarlo”.
• “La instalación es muy antigua, los interruptores están rotos y no
encienden a la primera”.
• “Tiene problemas para pagar las facturas, con cantidades muy altas por
pagar, y facturas de la luz duplicadas de dos compañías diferentes
(Endesa e Iberdrola)”
• “Han sido engañados por un comercial para cambiarse de compañía, y
han tenido que pagar una penalización para volver a Endesa”.
• “Tiene un servicio de luz que desconocía. También tiene un servicio de gas
de revisión de caldera, pero no tiene caldera”.
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Seguiment del projecte
Dades recollides
4. Relació de llars amb consum d’aigua responsable
vs no responsable (n = 309)

Llars amb
consum NO
responsable

21%

79%

Llars amb consum
responsable
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Seguiment del projecte
Dades recollides
4 Bis. Raons del consum NO responsable d’aigua (n = 67)
Més persones que
empadronades

8%

Instal·lacions
en mal estat

31%

61%

Hàbits de
consum dolents
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Seguiment del projecte
Dades recollides
5. Taxa de llars amb problemes relacionats amb el
consum d'aigua (n = 398)
Llars amb els
subministraments
punxats
5%
Llars amb
problemes
identificats

28%
67%

Llars sense problemes
identificats
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Seguiment del projecte
Dades recollides
5. Taxa de llars amb problemes relacionats amb el
consum d'aigua - Verbatims
• “Tienen mal adaptados los tramos de consumo. Se les explica cómo
gestionar el cambio”.
• “Puede optar a la Tarifa Social pero no la tiene. Se le explica cómo
tramitarla”.
• “Se le recomienda hacer la prueba del contador, porque tiene una factura el
doble del consumo responsable y no utiliza mucho el agua”.
• “No consigue pagar la factura del agua, y además tiene la instalación en
malas condiciones”.
• “Consumo muy alto para una sola persona (15 m3). Posible fuga, que afecta
a los vecinos de abajo”.
• “No tenían conciencia de consumo responsable. Se les explica el concepto y
lo que implica no cumplirlo en el importe de sus facturas”.
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Seguiment del projecte
Dades recollides
6. Taxa de llars amb problemes estructurals a l’habitatge

Llars amb humitats
(n = 411)

Llars amb goteres
(n = 405)
SÍ

SÍ

Llars amb fusta
podrida (n = 404)
SÍ

4%

9%

28%

72%

96%
NO

91%
NO

NO
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Seguiment del projecte
Dades recollides
7. Grau de vulnerabilitat energètica
La graduació de vulnerabilitat energètica respon a criteris préviament
marcats per la coordinació del projecte:
Vulnerabilitat
Alta
Derivats

Vulnerabilitat
Mitjana
Solucionats pels
Picaportes
o derivats
Vulnerabilitat
Baixa
Ajudats pels
Picaportes

• Llars identificades amb pobreça energètica extrema, amb
problemes estructurals per afrontar el fred o el calor (finestres i
portes trencades o mal aillades, humetats, etc.), carències en
equipaments bàsics (escalfador d’aigua, dutxa, radiadors,etc.) i
alta dificultat econòmica per afrontar el pagament de factures.
• Llars amb problemes econòmics puntuals per afrontar el
pagament de factures.
• Llars amb sobrecost a les factures, mal adaptades.
• Llars amb hàbits de consum dolents
• Famílies sense grans dificultats per afrontar el pagament de les
factures energètiques, amb les llars ben adaptades per afrontar
les temporades de fred i calor.
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Seguiment del projecte
Dades recollides
7. Grau de vulnerabilitat energètica (n = 440)

Alt

13%

Mig

26%

61%

Baix
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Seguiment del projecte
Dades recollides
7. Grau de vulnerabilitat energètica - Verbatims
• “Mujer que vive sola, con dificultad cognitiva. Tiene la casa casi vacía. Sin
ingreso alguno. No ha ido a Servicios Sociales nunca. La casa está de origen,
sin haber tenido ninguna reforma: puertas y ventanas que no aíslan,
podridas y estropeadas”.
• “Familia con muchos problemas económicos, con mucha dificultad para
pagar las facturas. El piso está muy deteriorado, con ventanas muy viejas
que no aíslan, y además no tienen calefacción”.
• “Familia numerosa, de 8 miembros, pero solo los 2 niños pequeños con
papeles, así que no tienen el carnet y no pueden optar a ayudas. La casa
está muy deteriorada, con las ventanas muy antiguas”.
• “Vivienda muy deteriorada. Tiene mucha humedad en el cuarto de baño.
Las ventanas son antiguas y entra mucho frío. En invierno tiene que poner
radiadores de luz, gasta mucho y entonces le cuesta pagar las facturas”.
• “Son 2 personas mayores con muchas dificultades para desplazarse, con
pensión mínima. Tienen bañera, y muchas dificultades para entrar en ella.
Puertas y ventanas en muy mal estado, que dejan pasar el aire”.
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Zones d'actuació
Torre Baró

30

Zones d'actuació
Vallbona

31

Zones d'actuació
Ciutat Meridiana
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Seguiment del projecte
Treball realitzat
Principals dades recollides entre el 1/2/18 i el 31/3/18:
• Entrevistes realitzades: 80
• Entrevistes indeterminades: 61
• Entrevistes rebutjades: 24
• Pisos buits: 6
• Total llars que han obert la porta: 171
• Llars absents: 98
• Visites de seguiment: 23
• Total llars visitades: 269
• Total temps d’entrevista: 3.315 min / 55 h
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Seguiment del projecte
Treball realitzat
2. Taxa de contacte:
Nº de llars que han obert la porta x 100
Nº llars visitades
165 x 100 = 62%
269

Resta de
llars

38%
Als mesos de febrer i març de
62%

2018, els Picaportes han
aconseguit que 165 llars de
Torre Baró, Ciutat Meridiana i
Vallbona els obrissin la porta.

Llars que han
obert la porta
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Seguiment del projecte
Treball realitzat
3. Gràfic resum (n = 269)

Llars absents

Llars buides

30%

36%

Llars entrevistades

9%

2%

Llars rebutjades

23%
Llars indeterminades
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Seguiment del projecte
Treball realitzat
1. Temps mig d’entrevista
Sumatori temps d’entrevistes
Nº de llars entrevistades

3.315 = 41 minuts
80

Els Picaportes han dedicat un total de 3.315
minuts (55 hores) a realitzar les 80
entrevistes aconseguides durant aquests 2
últims mesos, el que equival a una mitjana
de 41 minuts per entrevista.
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Seguiment del projecte
Dades recollides
1. Grau de vulnerabilitat energètica - Constatacions
• Durant els dos mesos d’intervenció, hem trobat menys habitatges amb grau
de vulnerabilitat alt respecte a fases anteriors.
• Els problemes trobats més comuns són:
• Potències elevades
• Serveis extra, contractats
• Trams d’aigua no ajustats
• Per zones:
• Torre Baró: habitatges en bon estat a la part baixa (potències altes), i
amb més problemes a la resta del barri.
• Vallbona: grau de vulnerabilitat baixa a la part central del barri
(Torrent de Tapioles i Oristà), amb habitatges ben condicionats.
• Ciutat Meridiana: es reprodueix el patró definit a la Fase 2. Habitatges
amb mancances i humitats, problemes per pagar factures, etc.
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Principals constatacions i conclusions
Constatacions extretes de la Fase 2
• Consolidació de l’equip, amb un nucli estable de 7 Picaportes
veterans, amb més d’un any d’experiència.
• El grau d’experiència aconseguit pels Picaportes és la clau per
aconseguir millors resultats durant aquesta fase.
• Entrevistes més llargues durant la Fase 2, sinònim d’intervencions
amb major qualitat i profunditat.
• La coordinació amb el PAE ha millorat molt durant els últims mesos
de la Fase 2, i s’han establert dinàmiques de treball entre els dos
equips de cara a la nova fase que estan funcionant molt bé.
• Moltes dificultats per trobar als veïns a casa durant els mesos
d’estiu i nadal.
• De la tasca dels Picaportes destaca l’empoderament dels veïns i
veïnes per entendre les factures i poder fer front al problemes
energètics que tinguin.
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Principals constatacions i conclusions
Tancament de la reunió

Conclusions i torn de paraules
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