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Composició del Comitè de seguiment
Ajuntament de Barcelona/ districte de Nou Barris

Barcelona Activa
Pla comunitari de Can Peguera
Associació de Veïns Can Peguera
Entitats del barri de Can Peguera
Fundació CONFAVC i CONFAVC
iesMed
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Objectius del Projecte A-porta

Objectiu principal A- porta Can Peguera, Fase 2:
Crear llaços entre els veïns i veïnes dels barris amb els actors i
recursos més propers i necessaris. La voluntat és mostrar tots
aquests recursos i eines en inserció laboral que ofereixen les
entitats i serveis municipals d’una forma més propera i adaptada
a les necessitats del veïnatge de Can peguera.

La intervenció es realitza en els 202 habitatges del casc
antic de Can Peguera, on es van trobar 262 persones en

situació d’atur durant la Fase 1 del projecte.
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Objectius del Comitè de Seguiment

Les administracions i les entitats que formen part del
Projecte A-porta estan vinculades a l'acció concreta del
projecte, rebent informació periòdica de l'evolució

del mateix, proposant noves accions, corregint
incidències i analitzant els seus resultats.
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Equip del projecte

Coordinadora:
- Cristina Barriach
Picaportes:
- Vanesa Montáñez
- Núria López
- Fatma Khaloui
- Thaïs Jacinto

• L’ equip s’ha mantingut estable durant el temps.
Dues de les Picaportes van participar en la
missió anterior.
• Thais va causar baixa al Febrer del 2019, quedant
Vanesa, Fatma i Núria fins al final del projecte.
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Proposta d’indicadors de seguiment
Indicadors d’activitat

1. Taxa de llars entrevistades:
Nº de llars entrevistades x 100
Nº llars visitades
2. Taxa de rebuig:
Nº de llars que han rebutjat realitzar l'entrevista x 100
Nº llars visitades

3. Taxa de llars absents:
Nº de llars que no han obert la porta x 100
Nº llars visitades
4. Temps mig d’entrevista:
Sumatori temps d’entrevistes / Nº de llars entrevistades
5. Temps mig de seguiment :
Sumatori hores de seguiment / Nº de persones acompanyades
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Proposta d’indicadors de seguiment
Indicadors de resultats de les persones entrevistades
1. Mitjana d’edat i sexe
2. Temps a l’atur i prestació
3. Última visita als serveis laborals
4. Estudis actuals
5. Coneixements d’ofimàtica, navegació web, mòbil
6. Visites a Nou Barris Activa i SOC
7. Valoració visita als serveis laborals
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Seguiment del projecte
Treball realitzat

Principals dades recollides entre novembre 2018 i maig 2019:
• Nombre de visites realitzades: 629

• Nombre de llars visitades: 218
• Nombre de visites subsegüents: 411
• Nombre de llars que van realitzar l’entrevista: 50

• Nombre de llars que van rebutjar fer l’entrevista: 124
• Nombre de llars absents: 44
•

Nombre de visites de seguiment: 28

• Total hores dedicades pels Picaportes: 500h
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Seguiment del projecte
Treball realitzat
1 – 4. Gràfic resum (n = 216):

Llars entrevistades

Llars absents

20%

23%

57%

El percentatge de
llars rebutjades
de la Fase 1 va
ser del 14%.

Llars rebutjades
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Seguiment del projecte
Treball realitzat
5. Temps mig d’entrevista

Sumatori temps d’entrevistes
Nº de llars entrevistades

1.280 = 25 minuts
50

De mitjana, una entrevista realitzada per una Picaporta
en una llar del barri triga 25 minuts. Durant l’entrevista
s’informa dels serveis laborals propers i s’ofereix poder

acompanyar als interessats als serveis en una visita
grupal o individual.
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Seguiment del projecte
Treball realitzat
6. Temps mig de seguiment

Sumatori temps inscripció + visita
Nº de persones preinscrites

755 = 27 minuts x persona
28

La inscripció de les visites i el seguiment requereixen una

segona visita al domicili per tal d’oferir dia i hora per la
inscripció i un acompanyament a la visita als serveis laborals.
El seguiment de les inscripcions te una mitjana de 3 visites
per persona.
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Seguiment del projecte
Visita nou Barris Activa i impacte
7.

Seguiment i visites

Persones inscrites a les visites
(n =50)

Assistència visites
(n=28)
Sí

Sí

16%

56%

84%

44%

No
No

Només 4 de 28 persones inscrites van
realitzar una visita grupal a un servei laboral.

Índex
1. Composició del Comitè de Seguiment
2. Objectius del projecte i del Comitè
3. Equip del projecte
4. Proposta d’indicadors de seguiment
-

Indicadors d’activitat

-

Indicadors de resultats i impacte

5. Seguiment del projecte
-

Treball realitzat

-

Dades recollides

-

Principals constatacions

19

Seguiment del projecte
Dades recollides
1. Mitjana d’edat i sexe de les persones entrevistades

Sexe
(n = 50)

Mitjana d’edat
(n = 50)

La mitjana
d’edat de les
persones
entrevistades
és de 38 anys.

52%
48%
Dones

Homes

Seguiment del projecte
Dades recollides
2. Temps a l’atur i prestació
Reben prestació?
(n =50)

Temps a l’atur?
(n = 50)
Menys d’un any

Més de 3 anys
No

Si

34%

40%

48%

60%
18%
Entre 1 i 3 anys

El temps a l’atur canvia i passa a ser superior els de menys d’un any.

Seguiment del projecte
Dades recollides
3. Última visita als serveis laborals
(n = 50)
Mai

Més de 3 anys

22%

18%

Els serveis utilitzats
majoritàriament són:
• Programa Labora

24%

26%

•

Entre 1 i 3 anys
Menys d’un any

BCN Activa

Seguiment del projecte
Dades recollides
5 i 6. Estudis actuals i TIC

Coneixements d’ofimàtica i TIC
(n = 50)

Estudis actuals
(n = 50)
Si
6%

Domini bàsic ofimàtica (word): 60%
Navegació web: 80%
92%

Ús del mòbil: 94%
Navegació i aplicacions mòbils: 76%

No

Seguiment del projecte
Dades recollides
7. Interès a visitar Nou Barris Activa i SOC

SOC
(n =50)

Nou Barris Activa
(n =50)

No

Sí

Sí
32%

68%

32%

68%

No

Respecte al desembre, la predisposició a visitar els serveis disminueix.

Seguiment del projecte
Dades recollides
8. Inscripcions i assistència a les visites

4

0
12

0
7

DESEMBRE NBA

GENER NBA

Preinscripcions
NBA : Nou Barris Activa

0

5

FEBRER NBA

4
MARÇ LABORA

Assistència

LABORA: programa inserció laboral de Serveis Socials
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Seguiment del projecte
Constatacions extretes del treball de camp
•

L’equip de Picaportes està format per dues persones veteranes i
dues persones noves que han treballat de forma col·laborativa.
El rodatge de les més veteranes ha permès que l’equip funcionés de
forma ràpida i autònoma durant tot el projecte.

• A diferència de la Fase 1, hi ha hagut un gran nombre de persones
que han refusat fer l’entrevista, cada cop que passava el temps
s’anava generalitzant l’actitud entre els veïns i veïnes.
•

L’actitud vers les Picaportes generalment sempre ha estat
respectuosa i positiva, el veïnat valora la seva tasca.

• Les inscripcions per a les visites cada cop han estat més baixes, i
l’assistència casi nul·la.
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Tancament

Conclusions i torn de paraules
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