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Composició del Comitè de seguiment

4

Ajuntament de Barcelona, districte de Nou Barris

Aigües de Barcelona

Obra Social Fundació “la Caixa”

Associació de Veïns Ciutat Meridiana

Entitats del barri de Ciutat Meridiana

Fundació CONFAVC i CONFAVC

iesMed
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Equip del projecte
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Coordinador:
- Celso Pérez

Picaportes:
- Aziz Ami
- Eva Barón
- Souad Bouzil
- Sara Cervelló
- Alma Duval
- Yolanda Fernández
- Estefania Palacios
- Daniel Pérez
- Gladys Tantalean
- David Vila

L’equip s’ha estabilitzat durant els 
últims mesos: 

• La totalitat dels 9 Picaportes que 
van finalitzar la Prova Pilot han 
continuat en la nova fase fins al 
mes d’octubre.

• Aquest últim mes causaran baixa  
2 Picaportes, un d’ells de manera 
temporal.

• S’han incorporat dues noves 
persones de cara al novembre, i 
estem entrevistant 5 nous 
candidats.
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Seguiment del projecte
Treball realitzat
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Principals dades recollides entre el 15/6/17 i el 15/10/17:

• Entrevistes realitzades: 315

• Total visites de seguiment: 39

• Entrevistes indeterminades: 210

• Entrevistes rebutjades: 57

• Pisos buits: 13 

• Total llars que han obert la porta: 595

• Llars absents: 246

• Total llars visitades: 841



Seguiment del projecte
Treball realitzat
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Principals dades recollides entre el 15/6/17 i el 15/10/17:

• Total llars per visitar: 309

• Total visites realitzades: 2.241

• Total visites subseqüents: 1.400

• Total temps d’entrevista: 
16.138 minuts / 269 hores

• Total temps visites de seguiment:
1.833 minuts / 31 hores

• Total hores dedicades pels Picaportes (amb hores de vacances):
1.077 hores
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1. Taxa de contacte: 

71%

29%
Durant els últims 4 mesos, els 
Picaportes han aconseguit que 
595 llars els obrissin la porta,   
el que suposa el 71% del total    
de  les 841 visitades.

Encara queden 309 llars per 
visitar durant els propers 2 
mesos i mig.

Nº de llars que han obert la porta x 100
Nº llars visitades

595 x 100  = 69%
841

Llars que 
han obert 
la porta

Llars 
absents
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2. Taxa de llars buides: 

2%

98%

Al llar de la intervenció s’han 
detectat 13 llars buides, el 2% 
del total de llars visitades, i 
s’han identificat al veure portes 
tapiades, portes amb distintius 
de banc o perquè han sigut 
indicades pels veins de l’edifici.

Nº de llars buides x  100
Nº llars visitades

13 x 100  = 2%
841

Llars buides

Resta de llars 
visitades
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3. Taxa de penetració: 

37%

62%

Un total de 315 habitatges han 
sigut entrevistades al llar del 
últims 4 mesos, xifra que suposa 
el 37% del total, on viuen 
aproximadament 900 persones.

De les 315 llars, 92 no han volgut 
que els Picaportes recollissin cap 
dada relativa a ells, però sí que 
han volgut rebre la informació, 
consells i ajuts oferts per ells..

Nº de llars entrevistades x 100
Nº llars visitades

315   x 100  = 37%
841

Llars que han 
realitzat l’entrevista

Resta de llars 
visitades
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4. Taxa de rebuig: 

Els 57 veïns i veïnes que han 
rebutjat realitzar l’entrevista 
suposen només un 7% de les 
llars assignades a la segona fase 
del projecte, xifra molt allunyada 
del 36% registrat a la Prova Pilot.

Nº de llars que han rebutjat l'entrevista x  100
Nº llars visitades

57  x 100  = 7%
841

7%

93%

Llars que han  
rebutjat l’entrevista

Resta de    
llars visitades
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5. Taxa de llars indeterminades: 

El 25% de les vivendes visitades
han obert als nostres Picaportes 
però han ajornat la realització de 
l’entrevista per diferents motius, 
ja sigui programant-la amb una 
data exacta o ajornant-la per a 
més endavant i que encara no 
s’ha concretat. En tot cas, aquests 
son veïns i veïnes que, d’entrada,
no van rebutjar als Picaportes.

Nº llars que han ajornat l’entrevista x  100
Nº llars visitades

210   x 100  = 25%
841

25%

75%

Llars que han 
ajornat l’entrevista

Resta de    
llars visitades
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Gràfic resum (n = 841) 

37%
29%Llars absents

Llars entrevistades

25%
Llars rebutjades 7%

Llars indeterminades

2%Llars buides
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6. Promig de visites

Durant els passats 4 mesos, els Picaportes han 
pogut visitar 841 pisos dels 1.150 assignats a 
aquesta fase, arribant a realitzar en la seva 
totalitat fins a 2.241 visites, el que suposa 
2,7 visites de mitjana a cada llar.

Nº de visites realitzades (aus.+reb.+ind.+acep.)  
Nº llars visitades

2.241 = 2,7 visites
841
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7. Temps mig d’entrevista

Els Picaportes han dedicat un total de 10.783 minuts (180 hores) a 
realitzar les 210 entrevistes amb dades aconseguides durant aquests 
mesos, el que equival a una mitjana de 51 minuts per entrevista.

Sumatori temps d’entrevistes   
Nº de llars entrevistades 

10.783 =  51 minuts
841

7’. Temps total estimat dedicat a entrevistes

Sumatori temps d’entrevistes + (temps mig d’entrevista x llars sense dades)   
Nº de llars entrevistades 

10.783 + (51 x 105) =  16.138 minuts / 269 hores
841
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8. Temps mig de visita de seguiment

Els Picaportes han dedicat un total de 658 minuts (11 hores) a 
realitzar les 14 visites de seguiment amb dades recollides, el que 
equival a una mitjana de 47 minuts per visita de seguiment.

Sumatori temps de visites de seguiment   
Nº de llars visitades com seguiment 

658 =  47 minuts
14

8’. Temps total estimat dedicat a visites de seguiment

Sumatori temps de seguiment + (temps mig de visita x llars sense dades)   
Nº de llars visitades com 

658 + (47 x 25) =  1.833 minuts / 31 hores
39
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9. Promig de temps d’entrevistes

Durant el últims 4 mesos, els Picaportes han dedicat al projecte 
un total de 1.077 hores, de les quals el 25% s’han concretat en 
la realització de les entrevistes. A més, 31 hores han sigut 
dedicades a visites de seguiment, que suposen el 3% del 
total d’hores treballades.

El 72% restant d’hores s’han dedicat a diferents tasques, totes 
elles amb el fi d’aconseguir fer més entrevistes: reunions 
d’equip, explicar el projecte als veïns, esperar als portals, etc.

Sumatori temps total dedicat a entrevistes x 100 =  
Sumatori hores treballades

269  x  100 = 25%
1.077
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1. Grau mig d’hàbits de consum responsable (n = 219)

• Valorats en una escala 
del 0 (mai) al 3 (sempre).

• Grau mig: 2,6

L’ alt grau mig dels 
qüestionaris realitzats 
sobre hàbits de consum, 
superior al registrat a la 
Prova Pilot, mostra que 
existeix una alta 
consciència envers el 
consum energètic 
responsable.
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2. Taxa de llars adequades al fred i al calor

Adequació al fred (n = 221) Adequació al calor (n =219)

74%

26%

Adequades

NO
Adequades

78%

22%

Adequades

NO
Adequades
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3. Taxa de llars amb retards en el pagament de factures (n = 209)

77%

11%Sí, una vegada

No

12%

Sí, dues o més vegades
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4. Taxa de llars amb problemes relacionats amb 
consums energètics (n = 211)

63%

11%

Llars amb 
problemes 
identificats

Llars sense problemes 
identificats

26%

Llars amb els 
subministraments 
punxats
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4. Taxa de llars amb problemes relacionats amb 
consums energètics - Verbatims

• “Se le recomienda bajar la potencia y se ayuda a hacerlo, pero la 
compañía no lo facilita. También tiene servicios que no quiere, pero que 
no puede quitar. Tuvo problemas al engañarle y pagar en 2 compañías”.

• “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)”

• “Pueden optar al bono social al ser familia numerosa y no lo tienen. Se le 
explica cómo gestionarlo”.

• “'Tiene una potencia muy alta y servicios en el gas que desconocía.  Se les 
acompaña al PAE para que le ayuden a hacer todos los trámites”.

• 'Endesa le ha engañado con un servicio (Servihogar), se ha negado a 
pagar y ha pedido que le enseñen las grabaciones. Tuvo un recibo de gas 
de 200€que no pudo afrontar.
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5. Relació de llars amb consum d’aigua responsable 
vs no responsable (n = 166)

27%

Llars amb 
consum NO 
responsable

73%
Llars amb consum 
responsable
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5 Bis. Raons del consum NO responsable d’aigua (n = 44)

39%

61% Hàbits de 
consum dolents

Instal·lacions 
en mal estat
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6. Taxa de llars amb problemes relacionats amb el 
consum d'aigua (n = 191)

52%

12%

Llars amb 
problemes 
identificats

Llars sense problemes 
identificats

36%

Llars amb els 
subministraments 
punxats
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6. 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”.

• “Se le recomienda hacer la prueba del contador, porque tiene el doble del 
consumo responsable, y no utiliza mucho el agua”.

• “Puede optar a la Tarifa Social pero no la tiene. Se le explicó cómo  
tramitarla”.

• “Tanto el grifo de la cocina como el del baño pierden agua,(este último lo 
tienen cerrado), y tienen que cambiar toda la instalación, pero la dueña se 
niega a pagar el arreglo”.

• “Consumo muy alto para una sola persona (15 m3). Posible fuga., que afecta 
a los vecinos de abajo”.

• “Facturas muy altas, pero hace un consumo responsable. Mismo problema 
en todo el bloque”.
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7. Taxa de llars amb problemes estructurals a l’habitatge

Llars amb humitats 
(n = 201)

73%

27%

SÍ

NO

Llars amb goteres
(n = 197)

Llars amb fusta 
podrida (n = 197)

96%

4%

NO

94%

6%

NO

SÍ SÍ
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8. Grau de vulnerabilitat energètica 

La graduació de vulnerabilitat energètica respon a criteris préviament 
marcats per la coordinació del projecte:

Vulnerabilitat 
Alta

• 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.

Vulnerabilitat 
Mitjana

• 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.

Vulnerabilitat 
Baixa

Derivats

Solucionats pels 
Picaportes
o derivats

Ajudats pels 
Picaportes
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8. Grau de vulnerabilitat energètica (n = 220) 

26%

Ns/Nc

61%

3%

Baix

10%

Mig

Alt
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5. Grau de vulnerabilitat energètica - Verbatims 

• “La casa tiene humedades y ventanas en muy mal estado, que no permiten 
calentar la casa en invierno. Familia con problemas económicos para pagar 
las facturas, aunque ya se benefician de bono social y tarifa social”.

• La vivienda está en malas condiciones, con ventanas antiguas de madera y 
hierro. Vivienda con muchas humedades, y la cocina muy deteriorada. No lo 
dicen, pero da la impresión de que viven muchos en la vivienda, que es de 
alquiler. Tuvieron problemas para pagar una factura del luz de 1.700€”.

• “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”.

• “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”.

• “Piso con muchas humedades. Cocina muy sucia. Muebles rotos y podridos. 
Puertas rotas y algo podridas”.
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Principals constatacions i conclusions
Constatacions dels primers 4 mesos de la Fase 2

37

• Consolidació de l’equip format durant la Prova Pilot, però amb 
dificultats per engrandir-lo durant els primers mesos de la   
nova fase.

• Forta implicació en el projecte per part dels Picaportes que 
formen l’equip actual.

• S’han establert mecanismes de coordinació amb el PAE, però 
encara queden coses a millorar per que aquesta coordinació 
sigui lo més eficient possible.

• Moltes dificultats per trobar als veïns en casa durant els mesos 
d’estiu, ja sigui per vacances com per fer més vida al carrer.

• El grau d’experiència aconseguit pels Picaportes fa que 
s’aconsegueixin millors resultats durant els últims mesos.

• 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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Conclusions i torn de paraules


