
Zona Nord
novembre 2016 ― abril 2017 (fase 1)

maig 2017 ― desembre 2019 (fase 2, ampliació)
Ciutat Meridiana, Barcelona



La missió dels Picaportes

― Lluita contra la pobresa energètica, personalitzada en unitats familiars en risc 
d’exclusió social.
― Conscienciació sobre:

· com realitzar un consum d’energia responsable.
· com adequar les llars al fred i a la calor amb solucions de baix cost. 
· com entendre i minimitzar les factures, fent als veïns protagonistes del seu 
propi consum.

― Acompanyament al Punt d’Assessorament Energètic (PAE) del districte.
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Zona Nord, format pels barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona (amb 5.400 llars en 
total), és un dels barris barcelonins més malmesos per la crisi econòmica. La prova pilot es va 
desplegar entre el novembre de 2016 i març del 2017 a la part de Ciutat Meridiana, continuant a 
la resta del barri fins a finals de 2019.
― 
Dades totals recollides als tres barris de Barcelona al novembre de 2018: els Picaportes han fet 
un total de 1.786 entrevistes i les previsions són aconseguir que obrin la porta el 80% de totes 
les llars del barri (4.000).

· Al voltant d’un 50% de les llars de la Zona Nord de Barcelona visitades pateixen 
vulnerabilitat de drets energètics i al voltant del 10% tenen els subministraments punxats. 

· Entre el 18% i el 25% dels veïns de la Zona Nord tenen problemes de pobresa energètica 
greus: pateixen problemes estructurals per afrontar el fred o la calor, carències en 
equipaments bàsics (escalfador d’aigua, dutxa, radiadors, etc.) i tenen una alta dificultat 
econòmica per afrontar el pagament de factures. 

· Un 22% de les llars han hagut de retardar el pagament de les factures.
· Un 21% de les llars visitades no estan adequades al fred i un 17% no ho estan a la calor.  
· Llars amb problemes relacionats amb el consum d’aigua: 33%. Subministraments d’aigua 

punxats: 5%.
· Llars amb problemes estructurals de l’habitatge: 18%, problemes d’humitats; 5%: 

degoters i 6%: materials de fusta podrits.

Què han aconseguit els Picaportes: 
· Evitar talls de subministraments a aquelles llars que han rebut avisos.
· Donar solució a les llars amb problemes econòmics puntuals per afrontar el pagament de 

factures.
· Assessorar les llars amb sobrecost a les factures o que estaven mal adaptades. 
· Acompanyar i ajudar amb les gestions al Punt d’Assessorament Energètic (PAE) del 

districte.
· Fer xarxa comunitària.

La intervenció dels Picaportes ha ajudat a 
més de 4.000 persones a millorar les seves 
condicions de vida


