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Composició del Comitè de seguiment
Ajuntament de Reus

Generalitat de Catalunya. Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies
Obra Social Fundació “la Caixa”
Fundació CONFAVC i CONFAVC
iesMed
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Equip del projecte

Coordinador:
- Lluís Pallejà
Picaportes:
- Anna Lopez
- Carme Ferre
- Yolanda Reche
- Zakia Ajaada
- Montse Butillé
- Mohammed Kabbou

Equip cohesionat i que comença a
estabilitzar-se, format per 6 persones:
• 4 membres de l’equip porten
treballant com a Picaportes des del
inici d’aquesta prova pilot.
• S’han cobert molt ràpidament les 2
baixes per tal de minimitzar l’efecte
sobre els resultats de la prova.
• Tenim un equip heterogeni, que
destaca per la seva implicació i pel
coneixement del barri, i alguns d’ells
participen paral·lelament en entitats
i activitats del mateix barri.
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Zones d'actuació
Fase pilot: zona d'actuació

Zona d’intervenció de la Fase pilot
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Difusió del projecte
Cartelleria
Accions i material emprat entre el 1/3/19 i el 31/05/19:
• Díptics projecte A-porta: 1150
Utilitzats de preavís als veïns en las
mateixes portes que es truca, i a
disposició del públic al CC Llevant,
Farmàcia i CAP.

• Cartells projecte A-porta: 10
•
•
•
•

CC Llevant
Escola Rubió i Ors
Farmàcia del barri
CAP

• AEC
• AAVV
• Bars

• Oferta de feina de Picaportes: 30
CC Llevant
Mas Carandell
Escola Horts de Miró

Ubica’t
CAP
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Difusió del projecte
Entitats
Reunions de presentació del projecte i recerca de sinergies:
• AA. VV. Horts de Miró
• AA. VV. Jardins de Reus
• Escola i AMPA de l’Escola Rubió i Ors i AMPA Escola ARCE
• Institut escola Pi del Burgar i IES Gabriel Ferrater
• Centre d'Atenció Primària
• Comissió d’Acció Comunitària Llevant
• Equips Tècnics de l’Àrea de Benestar Social
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Difusió del projecte
Xarxes Socials
• Publicacions a la web de la CONFAVC: 2
• Facebook:
• 222 seguidors
• 3 posts
• Mitjana de 221 persones d’abast
• 63 reaccions, comentaris i comparticions
• Twitter:
• 190 seguidors
• 10 Tuits
• Mitjana de 310 impressions
• 16 retuits
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Difusió del projecte
Mitjans de comunicació
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Difusió del projecte
Mitjans de comunicació
Aparició a premsa escrita i digital entre el 14/12/18 i el 31/05/19:
• Presentació del projecte:
http://tarragonadigital.com/
http://reusdigital.cat/
http://www.diaridetarragona.com/
http://www.diarimes.com/

• Noticia de la presentació a Canal Reus TV :
http://www.canalreustv.cat/ (05/03/2019)

• Reportatge al Diari de Tarragona:
https://www.diaridetarragona.com/ (19/03/2019)
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Seguiment del projecte
Treball realitzat
Principals dades recollides entre el 1/3/19 i el 31/05/19 :
• Entrevistes realitzades: 108
• Entrevistes ajornades: 47
• Entrevistes posposades: 32
• Entrevistes rebutjades: 59
• Pisos buits: 34
• Total llars que han obert la porta: 280
• Llars absents: 246
• Total llars visitades: 526
• Mitjana de picades a cada porta: 3,7
• Temps mig d’entrevista: 50 min
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Seguiment del projecte
Indicadors d’activitat
1. Taxa de cobertura (n = 526)

Nº de llars que han sigut trucades x 100
Nº llars assignades

Llars encara
no trucades
(0)

526
526

100%

x 100 = 100%

A data 31/05/2019,
tots els habitatges
inclosos a la fase pilot
Llars trucades
(526)

han estat trucats.
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Seguiment del projecte
Indicadors d’activitat
2. Taxa de contacte (n = 526)
Nº de llars que han obert la porta x 100
Nº llars trucades

Llars que no han
obert la porta
(246)

280
526

x 100 = 53%

47%
53%

Llars que han obert
la porta (280)
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Seguiment del projecte
Indicadors d’activitat
3. Gràfic resum d’activitat (n = 526)

Llars entrevistades (108)

21%
Llars absents
(246)

47%

6%

Llars posposades (32)

9% Llars ajornades (47)
6%

11%

Llars buides
Tapiats
Empreses

Llars rebutjades (59)
(30)
(2)
(2)
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Seguiment del projecte
Indicadors de resultats
1. Taxa de consum responsable

• Valorats en una
escala del 0
(mai) al 3
(sempre).
• Grau mig: 1,84
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Seguiment del projecte
Indicadors de resultats
2. Taxa de llars adequades al fred i al calor

Adequació al fred (n = 96)
NO
Adequades

Adequació al calor (n = 95)
NO
Adequades

17%

25%

75%

83%
Adequades

Adequades
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Seguiment del projecte
Indicadors de resultats
3. Taxa de llars amb retards en el pagament de factures (n = 97)

Sí, dues o més vegades
Sí, una vegada

3%

6%

91%
No
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Seguiment del projecte
Indicadors de resultats
4. Taxa de llars amb problemes estructurals a l’habitatge

Llars amb humitats
(n = 91)

Llars amb goteres
(n = 91)
SÍ

SÍ
12%

88%

3%

97%
NO

NO
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Seguiment del projecte
Indicadors de resultats
5. Incidències relacionades amb l’energia mal contractada (n = 88)
Prob.

43

Tarifes excesives

26

Potència elevada

8

Amb opció de Bo social

5

No té accés a factures

4

Serveis extra
Duplicació de serveis

1

Avis de tall

1
0

Serveis punxats
0
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Seguiment del projecte
Indicadors de resultats
5. Incidències relacionades amb l’energia mal contractada (n = 88)
Duplicació de serveis
No tenen accés a les factures
Poden optar al Bo Social
Serveis Extra

Potència elevada

9%

Avis de tall
1%
6%
1%

4%

30%

49%

Tarifes excessives
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Seguiment del projecte
Indicadors de resultats
6. Incidències relacionades amb el consum de l’aigua (n = 100)

24%

66%

Desconeixen
l’existència d’ajudes i
adaptació de trams

No hi ha cap
incidència

10%

Sí
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Seguiment del projecte
Indicadors de resultats
6. Incidències relacionades amb el consum de l’aigua (n = 100)
Prob.

Desconeixen l'adaptació
de trams

66

Desconeixen les ajudes

66
24

No hi ha cap incidència

10

Exces de consum
Serveis punxats

0

Avis de tall

0
0
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10

20

30

40

50

60

70
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Seguiment del projecte
Indicadors de resultats
6. Principals incidències relacionades amb l’energia i l’aigua
mal contractada - Verbatims
• “No conocía ninguna de las ayudas”.
• “Tengo bono social, conozco la ayuda de luz y agua. He recibido el del
bono térmico sin saber qué era”.
• “He instalado una cocina de butano para no utilizar la cocina eléctrica”.
• “Tengo dificultad para pagar las facturas, aún así nunca me ha llegado
un aviso de corte de suministro. Comemos de la ayuda de los hijos”.
• “He quitado bombillas alógenas para no pagar tanto de luz” (no
desconecta el transformador). Sigue consumiendo mucha luz, ha
recibido aviso de corte (supuesta detección de un enganche ilegal).
• “Ai, sí! vaig veure el cartell al bar, i la veïna em va parlar de tu, sabia
que pasaries”.
• “No, no, no”. “Me han dicho que no abra a nadie”. “No le digas a mi hija
que te he abierto”.
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Seguiment del projecte
Derivacions

• Derivacions a Serveis Socials:
De l’acció dels Picaportes i les entrevistes mantingudes amb els
veïns del barri s’han detectat tres casos de vulnerabilitat
extrema. Tots els casos han sigut assessorats i s’han posat en
coneixement de les tècniques de Benestar Social.

• Derivacions al PAE:
Hem derivat un total de 7 de les llars entrevistades al PAE, de
les quals 3 els hem concertat nosaltres mateixos la visita i els hi
hem proposat d’acompanyar-los, per la tipologia del cas.
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Seguiment del projecte
Indicadors d’impacte

1. Ha après alguna cosa nova?

2. Aplicarà alguna recomanació explicada?

(n = 86)

(n = 82)

NO

NO
14%

15%

86%

85%
SÍ

SÍ

32

Seguiment del projecte
Indicadors d’impacte
3. Quines altres problemàtiques li agradaria que tractéssim? (n = 24)
Prob.

Brutícia i escombraries al carrer, falta de
contenidors

9
8

Problemes de convivència i seguretat

3

Manca d'oferta de pisos de lloguer

2

Manca de parkings al carrer
Preocupació per la ocupacio de pisos

1

Fa poc que viuen al barri

1
0

1

Núm.

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Principals constatacions i conclusions
Constatacions extretes del 3 primers mesos

1. Equip complert: tenim un equip de 6 picaportes que cobreixen molts
perfils i que han fet seva la finalitat i objectius del projecte.
2. Els Picaportes s’han fet seu l’argumentari i la implicació com a
suport als veïns.
3. Hi ha una clara dificultat per entrevistar als veïns de les zones
aparentment amb major benestar, els que viuen en edificis més
moderns, exceptuant la promoció més nova (15-17) del carrer Orient.
4. Queda molt clar, especialment amb les entrevistes més llargues i de més
qualitat, que les mesures d’estalvi energètic que les persones diuen
dur a terme tenen una relació directa amb la seva situació
econòmica més que amb una voluntat o consciència d’estalvi o ecològica.
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Principals constatacions i conclusions
Tancament de la reunió

Conclusions i torn de paraules
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