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A-porta és un projecte de la Confederació
d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), la
Cooperativa iesMed SCEL i la Fundació CONFAVC
per a l’apoderament i la millora de la qualitat de vida
del veïnat del barris. 

A-porta està basat en una idea original del projecte
VoisinMalin de França, que forma part del projecte,
que va ser presentada a la CONFAVC per l'entitat
sense ànim de lucre iesMed SCEL. 

A A-porta, un grup de persones carismàtiques dels
barris es converteixen en Picaportes, veïns i veïnes
que visiten totes i cadascuna de les llars del barri i
ofereixen al seu veïnat informació valuosa i recursos
per millorar la seva vida. 

Els i les Picaportes apoderen el veïnat, perquè el fan
protagonista de les seves pròpies solucions per a
millorar la seva vida. I s’apoderen a elles mateixes, en
fer aquesta tasca d’acompanyament i assessorament
als seus veïns i veïnes. Elles arriben allà on no poden
arribar les administracions i els serveis socials: a la
porta de casa des seus veïns i veïnes. 

Amb el porta a porta s’arriba a les famílies, es creen
vincles, s’informa, es dona suport i s’apodera les
persones que hi participen. Per això ha esdevingut un
projecte clau per la CONFAVC (Confederació
d'Associacions Veïnals de Catalunya).

A-porta apropa els serveis al veïnat, detecta i preveu
problemàtiques que influeixin en la qualitat i les
condicions de vida dels barris: pobresa energètica,
accés a drets socials, soledat de la gent gran, aïllament
social, cerca de feina, gestió de residus, convivència i
civisme, etc. 

A - P O R T A

QUI SOM

La missió de la CONFAVC és
ésser l’organització de
referència en l’acció per a la
millora de la qualitat de vida de
les persones i de la convivència
als barris i pobles de Catalunya.
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Compartint i acompanyant a toc de porta 

Som veïns i veïnes ajudant el nostre
veïnat gràcies a la confiança mútua.

Cada missió és una oportunitat de
revitalitzar els barris i acompanyar porta
a porta, gràcies al veïnat.

iesMed SCEL és la Cooperativa que
va portar el  el projecte a Catalunya

de la mà de VoisinMalin i que va
presentar-lo a la CONFAVC. Des de
l'inici ha format part de la direcció

per a desplegar-lo a Catalunya. 

https://confavc.cat/
https://fundacioconfavc.cat/
https://www.voisin-malin.fr/
https://iesmed.eu/
https://confavc.cat/
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Els equips de Picaportes estan integrats per
aproximadament 8 veïns i veïnes del mateix barri:
persones carismàtiques, vinculades a les associacions
o entitats del territori i que reflecteixen la diversitat
existent a cada barri. Representen les diferents
comunitats i cultures del territori.

Les persones Picaportes treballen una mitjana de 25
hores mensuals i reben una remuneració en base a la
tasca que realitzen. Són formades, contractades i
coordinades per a fer els assessoraments veïnals.

De mitjana, cada persona de l'equip de Picaportes
visita uns 40 habitatges al mes, i realitza unes 10
entrevistes d'uns 40 minuts de durada
aproximadament.

OBJECTIU
• Apoderar el veïnat
• Crear vincles i recursos per
millorar la seva vida
• Dignificació dels barris
• Trencar l’aïllament dels veïns i
veïnes

 

QUÈ FEM

Salut
Vulnerabilitat energètica
Convivència, civisme i assessorament
sobre ajuts públics (renda garantida, etc.)
Emergència social
Inserció laboral
Gent gran (solitud no volguda)
Drets socials
Antirumors /interculturalitat
Protecció i benestar social de la infància
Malbaratament alimentari
Intervencions públiques o 

Altres
      privades al territori

LES I ELS PICAPORTES

A A-porta, veïns i veïnes carismàtics (els anomenats
Picaportes), que viuen a barriades amb importants
necessitats socials, visiten porta a porta a tots i
cadascun dels veïns i veïnes del seu barri. Amb la
confiança d'ésser el seus propis veïns, el grup de
Picaportes apodera el seu veïnat i li dona suport i
recursos perquè millori la seva vida. 

L'èxit de l'obertura de portes es basa en la confiança
entre el veïnat. 

A més, els i les Picaportes són contractats, formats i
coordinats per visitar el seu barri d'acord amb les
necessitats detectades, que poden ser sobre: 



PREMIS
Un veí o veïna, amb la

confiança que això dona, pica
la porta d'un altre veí per

oferir-li el seu ajut.
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Les Picaportes són persones
contractades, amb promoció i

inserció laboral, així com
capacitació i formació.
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Des que va néixer el 2016, el projecte A-porta de la
CONFAVC ha tingut destacats reconeixements socials
i ha guanyat tres premis que tenen a veure amb la
innovació social i la diversitat:

1. La 5a edició del Premis “la Caixa” a la Innovació
Social 2018.

2. La 2a edició del premi “Desafío RECI 2018-19
Diversity Advantatge” de la Red de Ciudades
Interculturales (RECI).

3. El Premi de Civisme en la categoria d’Innovació, de
la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya. .

 

https://a-porta.cat/a-porta-guanya-la-5a-edicio-dels-premis-la-caixa-a-la-innovacio-social-2018/
https://a-porta.cat/a-porta-guanya-la-5a-edicio-dels-premis-la-caixa-a-la-innovacio-social-2018/
https://a-porta.cat/a-porta-guanya-el-premi-desafio-reci-2018-19-diversity-advantage/
https://a-porta.cat/a-porta-premi-civisme-innovacio/
https://a-porta.cat/a-porta-premi-civisme-innovacio/
https://a-porta.cat/a-porta-premi-civisme-innovacio/


A-porta és un projecte inspirat en l’associació
VoisinMalin (VM), una empresa social constituïda
l’octubre de l’any 2010 a França com a associació
sense ànim de lucre. Té com a missió identificar
“habitants actius” a barris populars, posant en valor les
seves competències i creant serveis que facilitin el
vincle entre els actors locals i les persones usuàries.

Amb l’assessorament i l'acompanyament d’uns veïns i
veïnes del barri cap a altres persones residents,
s’aconsegueix revitalitzar el barri i crear llaços entre el
veïnat. VM actua a 11 ciutats franceses: París, Evry-
Courcouronnes, Lyon, Aulnay sous Bois, Montreuil,
Saint-Denis, Villetaneuse, Clichy-sous-Bois, Lille,
Marsella i Villiers-le-Bel. 

ORÍGEN

El novembre de 2016, 
A-porta es desplegava per
primer cop a Catalunya, ho

feia al barri de Ciutat
Meridiana de Barcelona.
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El juny de 2015 iesMed SCEL va contactar amb
VoisinMalin i la Fundació CONFAVC per considerar
l’oportunitat d’una adaptació del model VoisinMalin a
Catalunya. 

La CONFAVC va decidir fer una aposta ferma per
aquest projecte d'apoderament veïnal barri a barri. I
des de llavors, iesMed SCEL ha participat en la co-
direcció del projecte juntament amb la CONFAVC,
després de la signatura de l'acord de col·laboració
conjunta, pel seu desplegament a 15 barris de
Catalunya.  

El novembre de 2016, A-porta es desplegava per
primer cop a Catalunya, ho feia al barri de Ciutat
Meridiana de Barcelona amb la missió de reduir la
pobresa energètica del seu veïnat. De Ciutat
Meridiana s’estendria als altres dos barris de la Zona
Nord de Barcelona (Torre Baró i Vallbona) i estaria 3
anys a aquests tres barris, fins el novembre de 2019.

Projecte inspirat en l’associació
VoisinMalin (VM), empresa social
constituïda l’octubre del 2010 a
França com a associació sense

ànim de lucre.

https://www.voisin-malin.fr/
https://iesmed.eu/es/el-proyecto-a-porta-toma-forma-en-catalunya-de-la-mano-de-confavc-como-una-experiencia-de-replica-de-la-red-de-vecinos-francesa-voisin-malin/
https://iesmed.eu/es/el-proyecto-a-porta-toma-forma-en-catalunya-de-la-mano-de-confavc-como-una-experiencia-de-replica-de-la-red-de-vecinos-francesa-voisin-malin/


EVOLUCIÓ
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EVOLUCIÓ
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EVOLUCIÓ
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El 2020 A-porta va treballar a Santa Coloma de
Gramenet (barri de Can Mariner), Sabadell (barri de
Can Puiggener), Mataró (barri de Rocafonda) i
Barcelona (barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i
Vallbona). 

En aquests moments, A-porta s’està desplegant a
aquests últims 3 barris a través de la Cooperativa Ser
Barri de la CONFAVC. El mes de març, A-porta va
començar al barri de La Montserratina de Viladecans i
en breu aterrarà a 3 municipis més de Catalunya. 

El 26 de març va començar la 2a fase a 600 habitatges
més del barri de Can Puiggener de Sabadell, l'1 d'abril
va tornar a Can Mariner de Santa Coloma de
Gramenet i l'1 de maig al de Rocafonda de Mataró.

En tots els casos, el desplegament als barris ha estat
possible gràcies a la col·laboració de les Federacions
Veïnals, les associacions veïnals i les entitats del
mateix barri, creant una xarxa comunitària molt
important entre veïnat i entitats. 

ACTUALITAT

El 2020 es va desplegar a 6
barris de Catalunya: Ciutat

Meridiana, Torre Baró i
Vallbona (BCN); Can Mariner

(Sta. Coloma de G.), Can
Puiggener (Sabadell) i
Rocafonda (Mataró). 
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Taxa de penetració (obertura de portes)
superior al 75% en totes les missions.

Taxa d'habitatges entrevistats superior
al 50% a partir dels primers 6 mesos.

Entrevistes molt completes i complexes,
amb una durada mitjana de 40 minuts.

La taxa de rebuig de les entrevistes
baixa exponencialment amb el pas del
temps, passant del 40% al
començament de les intervencions a
menys del 10% a partir de l’any de
desenvolupament a un territori.

DADES

https://a-porta.cat/a-porta-es-desplega-al-barri-de-can-mariner-de-santa-coloma-de-gramenet-per-lluitar-contra-la-pobresa-energetica/
https://a-porta.cat/en-marxa-el-projecte-a-porta-al-barri-de-can-puiggener-de-sabadell-amb-estrictes-mesures-de-seguretat-sanitaria/
https://a-porta.cat/en-marxa-el-projecte-a-porta-al-barri-de-can-puiggener-de-sabadell-amb-estrictes-mesures-de-seguretat-sanitaria/
https://a-porta.cat/el-projecte-a-porta-engega-a-rocafonda-per-apoderar-el-veinat-contra-la-pobresa-energetica/
https://a-porta.cat/el-projecte-a-porta-engega-a-rocafonda-per-apoderar-el-veinat-contra-la-pobresa-energetica/
https://a-porta.cat/a-porta-torna-a-la-zona-nord-de-barcelona-amb-una-nova-missio-la-lluita-contra-la-soledat-i-laillament/
https://a-porta.cat/a-porta-torna-a-la-zona-nord-de-barcelona-amb-una-nova-missio-la-lluita-contra-la-soledat-i-laillament/
https://a-porta.cat/a-porta-torna-a-la-zona-nord-de-barcelona-amb-una-nova-missio-la-lluita-contra-la-soledat-i-laillament/
https://a-porta.cat/a-porta-participa-al-projecte-lliures-amb-la-missio-de-reduir-la-soledat-i-aillament-social-a-zona-nord-i-acompanyar-la-gent-gran/
https://a-porta.cat/el-projecte-a-porta-aterra-a-viladecans-per-a-reduir-la-vulnerabilitat-energetica-i-detectar-casos-de-solitud-i-aillament/
https://a-porta.cat/el-projecte-a-porta-enceta-una-segona-fase-a-sabadell-de-la-ma-de-la-favs-i-lav-de-can-puiggener/
https://a-porta.cat/el-projecte-a-porta-enceta-una-segona-fase-a-sabadell-de-la-ma-de-la-favs-i-lav-de-can-puiggener/
https://a-porta.cat/el-projecte-a-porta-enceta-una-segona-fase-a-sabadell-de-la-ma-de-la-favs-i-lav-de-can-puiggener/
https://a-porta.cat/el-projecte-a-porta-enceta-una-segona-fase-a-sabadell-de-la-ma-de-la-favs-i-lav-de-can-puiggener/
https://a-porta.cat/el-projecte-a-porta-engega-a-rocafonda-per-apoderar-el-veinat-contra-la-pobresa-energetica/


RESULTATS
OBTINGUTS



CIUTAT MERIDIANA, TORRE BARÓ 
I VALLBONA (BCN)

DESPLEGAMENT

DADES GENERALS
75% o més d'obertura portes
Més de 50’ escoltant i assessorant 
50%  o més de llars entrevistades
110 Picaportes des que va començar el projecte el 2016    
         Desplegament (fins al gener 2021): 9.226 llars

 

Llars visitades: 8.794 (barris desplegats)
Obertura de portes: 6.100 (barris desplegats)
Entrevistes: 4.753

       Abast: 14.400 persones (a 12 maig 2021) 
                           * (barris desplegats, mitjana 3 membres unitat familiar)

CAN PUIGGENER
(SABADELL)

CAN MARINER 
(STA. COLOMA G)

ROCAFONDA (MATARÓ)

15 BARRIS DE CATALUNYA (ABAST: Més de 14.400 PERSONES)*
Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona (Zona Nord BCN) 

                  Jul'2020-set'20. Missió 2                                   
Campclar  (Tarragona). Jul’2017-juny 2018     
Can Peguera (Nou Barris, BCN). Nov’2017-maig’2018. Missió 1

                   Nov’2018-març 2019. Missió 2  
Horts de Miró (Reus). Març 2019-jul’2020.        
Can Mariner, Riu Sud, Riu Nord, el Centre (Santa Coloma de Gramenet)

Can Puiggener (Sabadell). 

Rocafonda (Mataró). 

            Maig'21-oct'21. Fase 2           
La Montserratina (Viladecans). (Març 2021-març'22)
Ausiàs March i Can Espinòs (Gavà). (Juny 2021-des'21)

                  Nov’2016-des’2019. Missió 1

                           Feb’2020-des’2020. Fase 1
                           Abril'21- oct'2021    

    Set’2020-des’2020. Fase 1
           Març 2021-agost'21. Fase 2 

           Oct’2020-des’2020. Fase 1

Desplegament: 400 (F1) +
600 (F2)

Entrevistes: 221 (F1)

CAMPCLAR (TARRAGONA)

Llars visitades: 903

Obertura portes: 720

Entrevistes: 469

MISSIÓ: REDUCCIÓ DE LA
POBRESA ENERGÈTICA

CAN PEGUERA (BCN)

HORTS DE MIRÓ (REUS)

Llars visitades: 562

Obertura portes: 280

Entrevistes: 108

MISSIÓ: REDUCCIÓ DE LA
POBRESA ENERGÈTICA

Llars visitades: 5.249 (missió 1)

Obertura portes: 3.942 (missió 1)

Entrevistes: 2.864 (missió 1)

MISSIÓ 1: REDUCCIÓ DE LA
POBRESA ENERGÈTICA

MISSIÓ: CONVIVÈNCIA I
CIVISME. Habitar, viure, conviure

Llars visitades:  400
(COVID19)
Entrevistes: 118 (porta) +
127 (tel)= 245 (42%)
MISSIÓ: REDUCCIÓ DE LA
POBRESA ENERGÈTICA

Desplegament: 510

MISSIÓ: REDUCCIÓ DE LA
POBRESA ENERGÈTICA

INTERVENCIONS
2020

MISSIÓ 2: COMBATRE
l'AÏLLAMENT I LA SOLITUD NO
VULGUDA 
(especialment de la gent gran)

Llars visitades: 648 (F1) +
164 (F2)

Obertura portes: 628+63

Entrevistes: 431 + 33
Percentatge obertura: 81%

MISSIÓ: INCLUSIÓ LABORAL I
DIFUSIÓ DEL PLA FUTUR DEL
BARRI
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RESULTATS BARRI
D'INTERVENCIÓ

Llars visitades: 349 (F1)
Entrevistes: 230 (porta a
porta) + 125 (tel)= 355
(70%)

Desplegament: 800



Informe de l’impacte: A-porta Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona (Barcelona)
Informe de l’impacte: A-porta Campclar (Tarragona).
Informe de l’impacte: A-porta Can Peguera (Barcelona).
Informe de l’impacte: A-porta Horts de Miró (Reus).
Informe de l’impacte: A-porta Can Peguera (Barcelona). Missió 2.
Informe de l’impacte: A-porta Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona (Barcelona). Missió 2.
Informe de l’impacte: A-porta Can Mariner (Santa Coloma de Gramenet).
Informe de l’impacte: A-porta Can Puiggener (Sabadell).
Informe de l’impacte: A-porta Rocafonda (Mataró).
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INFORMES

https://a-porta.cat/wp-content/uploads/2019/09/zona_nord.pdf
https://a-porta.cat/wp-content/uploads/2019/09/campclar.pdf
https://a-porta.cat/wp-content/uploads/2019/09/can_peguera.pdf
https://a-porta.cat/wp-content/uploads/2020/08/FITXA-HORTS-DE-MIRO_compressed.pdf
https://a-porta.cat/wp-content/uploads/2019/09/can_peguera.pdf


LES
INTERVENCIONS
AL TERRITORI: 
 LES  MISSIONS

L'equip de Picaportes fa la seva tasca duent a terme missions concretes d'interès
comunitari, que són les que determinen la informació que ofereixen. 



LLUITA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA
DESCRIPCIÓ DE LA MISSIÓ

Lluita contra la pobresa energètica i 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. 

FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA I EL CIVISME
DESCRIPCIÓ DE LA MISSIÓ

Detecció de casos de vulnerabilitat i assessorament del veïnat sobre les
ajudes i recursos disponibles, sobre bones pràctiques de convivència i de
respecte a les persones i de cura de l’entorn i de la comunitat. 

16 A-porta, acompanyant porta a porta

INSERCIÓ LABORAL
DESCRIPCIÓ DE LA MISSIÓ

Conèixer la situació laboral dels membres de les llars familiars i asessorament
a les persones que es troben a l’atur per a trobar feina. 

SUPORT CONTRA L'AÏLLAMENT I LA SOLEDAT
DESCRIPCIÓ DE LA MISSIÓ

Detectar i pal·liar la soledat no volguda i l’aïllament de les persones que viuen
soles, especialment de la gent gran.

REDUCCIÓ DEL MALBARATAMENT ALIMENTARI
DESCRIPCIÓ DE LA MISSIÓ

Prevenció, detecció i assessorament per a reduir el malbaratament alimentari. 

PROMOCIÓ DE LA SALUT COMUNITÀRIA

DESCRIPCIÓ DE LA MISSIÓ

Ajudar a difondre les actuacions que les Administracions Públiques fan per
millorar la salut de la comunitat. 
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adolescent i jove. 

Difusió d'informació veraç i rellevant i promoció de bons hàbits
d’alimentació, d'exercici i de pràctica sexual entre la població 

PROMOCIÓ DE LA SALUT ENTRE LA POBLACIÓ 
ADOLESCENT I JOVE

DESCRIPCIÓ DE LA MISSIÓ

DRETS SOCIALS
DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ

Apropar a la ciutadania els drets socials per a què els coneguin i puguin saber
com reclamar-los.

ESTRATÈGIA ANTIRUMORS
DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ

Sensibilitzar la població davant de fake news, estereotips i rumors que
dificultin la convivència i ataquin la interculturalitat i igualtat.



Després de la crisi sanitària provocada per la Covid19,
la intervenció porta a porta es va començar a realitzar
seguint un protocol de seguretat específic antiCOVID
per evitar contagis, amb tres línies principals
d’actuació: distància física, utilització de pantalles i
mascaretes, ús de gel hidroalcohòlic. 

Per mantenir la distància de seguretat, les entrevistes
s’intenten concertar per realitzar-les en espais adients
de les llars i a les portes quan es pot, al replà, a les
zones comuns dels edificis, a les entrades dels edificis,
als espais de reunió del barri (centres cívics, casals,
biblioteques, etc.), als espais d’algunes entitats i per
videoconferència.

A més, als barris a on durant l'any 2020 es va aturar el
porta a porta temporalment, les persones interessades
a rebre l'assessorament dels i les Picaportes, podien
fer servir els diferents canals: 

1. Contactar als telèfons dels coordinadors/es dels
barris. 

Cartelleria que es penja a entitats i botigues del
barri. 
Bustiada, als portals del veïnat d'intervenció. 
Les xarxes socials. 
Els mitjans de comunicació locals. 
Una aplicació a través de la qual els veïns i veïnes
del barri poden demanar cita als i les Picaportes,
rebre assessorament i enviar-los missatges: la
APPVEINAL.

2. Enviar un whassap i se’ls trucava dins dels horaris
establerts. 

3. Disponien d'un número de telèfon a on podien
trucar els veïns i veïnes que volien rebre
assessorament. En aquest número, un o una de les
Picaportes els atenien per tal d’apoderar-los contra la
temàtica concreta del barri d'intervenció.

Igualment, la divulgació del projecte i del telèfon de
contacte per al veïnat es fa mitjançant una campanya
informativa a través de: 

 

NOVA METODOLOGIA
D'INTERVENCIÓ 
PER LA COVID 19

La proximitat també suposa
conèixer de primera mà les

necessitats de les persones, cosa
que permet  a l'administració poder

treballar aspectes de prevenció i
d'intervenció concreta i directa,

derivant en actuacions més
eficients i eficaces.
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A-porta fa arribar la
intervenció social fins a la
darrera barrera, la porta 
de casa. Arriba allà on no

accedeixen els serveis socials
o l'administració. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.confavc.app.twa


Informar-se sobre el projecte al barri.
Contactar amb els i les Picaportes. Demanar-los
cita i assessorament.
Rebre notificacions de les Picaportes del barri.
Consultar el mapa de recursos del barri. 
Veure informacions del municipi.

L’enllaç per a accedir a la APPVEINAL i descarregar-
se-la és:  https://play.google.com/store/apps/details?
id=cat.confavc.app.twa. 

A l’APP Store de google hi és amb el nom
d'APPVEINAL. Properament hi serà també a l'App
Store d'Apple amb el mateix nom. 

A la APP, que té una part específica per al projecte A-
porta, els veïns i veïnes dels barris a on es desplega el
projecte poden: 

A-porta, acompanyant porta a porta 19

APPVEINAL

https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.confavc.app.twa
https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.confavc.app.twa
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Actualment A-porta compta amb una directora, Alba
Gómez; un director adjunt, Celso Pérez; una
responsable del projecte a iesMed SCEL, Gabriela
Stein; quatre coordinadores: Shaila Villar, Esther
Lumière, Laura Liñares i Carlota López; un coordinador,
Celso Pérez. I una tècnica que s’encarrega de la
comunicació i de les xarxes socials del projecte:
Cristina González. 

A data de 12 de maig de 2021, A-porta ha tingut un
total de 110 Picaportes i 9 coordinadors/es. El 80% de
les Picaportes del projecte han estat dones.
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EQUIP HUMÀ

Directora
Alba Gómez, directora del projecte A-porta, de la
Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya.

Adjunt de direcció

Celso Pérez, adjunt de direcció del projecte A-porta. 

Vice president iesMed SCEL
Alfredo Vela, vicepresident iesMed SCEL. 

Responsable del projecte A-porta a
iesMed SCEL
Gabriela Stein Barreiro, gestora del projecte A-porta a
iesMed SCEL. 



Shaila Villar, coordinadora de Can Puiggener
(Sabadell)

A-porta, acompanyant porta a porta 21

Coordinadores i comunicació
Esther Lumière, coordinadora de Rocafonda (Mataró)

Celso Pérez, coordinador barris Ciutat Meridiana,
Torre Baró i Vallbona (Barcelona), La Montserratina
(Viladecans)

Carlota López, coordinadora Ausiàs March i Can
Espinós (Gavà)

Cristina González, tècnica de comunicació

Comunicació

Laura Liñares, coordinadora Can Mariner i Centre
(Santa Coloma de Gramenet)

Sara Cervelló, coordinadora Can Puiggener (Sabadell)
fase 1
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Picaportes

Ma Teresa, Picaporta Can Mariner
(Sta. Coloma G.). Fase 2

Miguel Ángel, Picaporta Can
Mariner (Sta. Coloma G.). Fase 2

Míriam, Picaporta Can Mariner
(Sta. Coloma G.). Fase 2

Nora, Picaporta Rocafonda
(Mataró)

Haddy Picaporta Rocafonda
(Mataró)

Sandra, Picaporta Can Mariner
(Sta. Coloma G.). Fase 2

Aida, Picaporta Can Mariner (Sta.
Coloma G.). Fase 2

Ouaffa Picaporta Rocafonda
(Mataró)

Silvia, Picaporta Picaporta Can
Mariner (Sta. Coloma G.)

Sara, Picaporta Can Mariner (Sta.
Coloma G). Fase 2

Sara, Picaporta Can Mariner (Sta.
Coloma G). Fase 2
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Picaportes
Ghita, Picaporta Rocafonda
(Mataró)

Marian Picaporta Rocafonda
(Mataró)

Naima, Picaporta Rocafonda
(Mataró). Fase 2

Fouzia, Picaporta Can Puiggener
(Sabadell)

Yousra, Picaporta Rocafonda 
 (Mataró). Fase 2

Maria, Picaporta Can Puiggener
(Sabadell)

Saba, Picaporta Can Puiggener
(Sabadell). Fase 2

Mar, Picaporta Can Puiggener
(Sabadell)

Kadhija, Picaporta Can Puiggener
(Sabadell)

Josep, Picaporta Can Puiggener
(Sabadell). Fase 2

Kadia, Picaporta Rocafonda
(Mataró)

Oumaima, Picaporta Can
Puigener (Sabadell). Fase 2
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Picaportes

Andrea, Picaporta 
La Montserratina (Viladecans)

Joseba, Picaporta 
La Montserratina (Viladecans)

Isabel, Picaporta 
La Montserratina (Viladecans)

Nadia, Picaporta 
La Montserratina (Viladecans)

Basma, Picaporta 
La Montserratina (Viladecans)

Edith, Picaporta 
La Montserratina (Viladecans)

Sakina, Picaporta 
La Montserratina (Viladecans)

M.Eugenia, Picaporta 
La Montserratina (Viladecans)

Eva, Picaporta 
La Montserratina (Viladecans)

Ariadna, Picaporta 
La Montserratina (Viladecans)

Fernando, Picaporta 
La Montserratina (Viladecans)



El projecte es financia a través de diferents fonts: 
Subvencions i/o contractes d’administracions 
 públiques.
Contractes amb empreses i entitats privades.

      Donacions i aportacions. 

DIRECCIÓ, COL·LABORACIÓ I FINANÇAMENT
A-porta és possible gràcies a la direcció conjunta
de la CONFAVC, iesMed SCEL i la Fundació
CONFAVC i arran de l'acord  signat entre ells i
VoisinMalin el 2016, que també dirigeix el
projecte. 

I també pel suport i col·laboració de les
Federacions,   Associacions Veïnals i entitats
dels barris a on actua.

HI COL·LABOREN AL PROJECTE COM A PARTNERS

A-porta, acompanyant porta a porta

DIRECCIÓ DEL PROJECTE
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APARICIONS DESTACADES
EN MITJANS DE
COMUNICACIÓ

WEB:  www.a-porta.cat
XARXES SOCIALS:
Instagram: @aporta_social 
Facebook: @AportaSocial
Twitter: @A_porta_ 
Flickr: Flickr A-porta 
Youtube: Youtube A-porta
CORREU: a-porta@confavc.cat
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 Veïns del barri tarragoní de CampClar fan el
porta a porta per promoure l’estalvi energètic

 Picaportes per radiografiar Can Peguera

 07/07/2017, TVC: Notícies 3/24
 15/12/2017, Betevé

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/veins-del-barri-tarragoni-de-camp-clar-fan-el-porta-a-porta-per-promoure-lestalvi-energetic/video/5677867/
https://beteve.cat/btv-noticies-73/pla-habitatge-can-peguera/
http://www.a-porta.cat/
https://www.instagram.com/aporta_social/
https://www.instagram.com/aporta_social/
https://www.facebook.com/AportaSocial
https://twitter.com/A_porta_
https://www.flickr.com/photos/confavc/albums/72157710812842917
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLwytsL3HMJg0NF35iscI7PiiWnZJjaA4
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/veins-del-barri-tarragoni-de-camp-clar-fan-el-porta-a-porta-per-promoure-lestalvi-energetic/video/5677867/
https://beteve.cat/btv-noticies-73/pla-habitatge-can-peguera/
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Televisión Española (TVE)

 Reportatge realitzat pels Serveis Territorials de
TVE per a l’Informatiu de Catalunya el 1 de febrer de
2017, amb la participació de 3 Picaportes, el
coordinador del rojecte, el president de la CONFAVC
-Jordi Giró- i la Regidora de Nou Barris de
l’Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz.

Euronews

Reportatge sobre el projecte publicat a Euronews en
castellà i en francès, amb entrevistes a diferents
Picaportes i al seu coordinador.

 15/03/17

Presentació A-porta Can Mariner (Sta. Coloma
G.)

 29 febrer 2020

https://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-01-02-2017/3894867/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-01-02-2017/3894867/
https://es.euronews.com/2017/03/15/picaportes-vecinos-que-te-ayudan-contra-la-pobreza-energetica
https://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-01-02-2017/3894867/
https://es.euronews.com/2017/03/15/picaportes-vecinos-que-te-ayudan-contra-la-pobreza-energetica
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Directe a TV3 "Tot es mou"

 24 febrer 2020, Can Mariner (Sta. Coloma G.)

Programa "La Metro", TVE Catalunya

 29 octubre 2020, Can Puiggener (Sabadell)

https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-metro/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-metro/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-es-mou/porta-a-porta-a-santa-coloma-de-gramenet-per-reduir-la-pobresa-energetica/video/6032066/?fbclid=IwAR2P5FZWSTsrFYC1bmdXMDUDrAKUP8feiXycqc96HV3g37_uMP4fJNifx_M
https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-metro/


CARTELLERIA

C O M U N I C A C I Ó

Cartell en mandinga, barri de Rocafonda (Mataró)
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CARTELLERIA I XARXES SOCIALS

COMUNICACIÓ
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CARTELLERIA

COMUNICACIÓ

LOGOS A-PORTA
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IMATGES DEL PROJECTE
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Primera picada de porta, Núria (Picaporta)

Formació de Picaportes

Can Mariner, Santa Coloma de Gramenet

Presentació A-porta Sta. Coloma de G, 29/01/20
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IMATGES DEL PROJECTE

Col·laboració amb les entitats del barri i AV

Can Puiggener, Sabadell

Presentació A-porta Sabadell juliol 2020

Assessorament a porteries per la COVID19
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IMATGES DEL PROJECTE

Assesorament veïnal via telefònica (post COVID19)

Rocafonda, Mataró

Bustiatge Picaportes
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IMATGES DEL PROJECTE

Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona (BCN)
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IMATGES DEL PROJECTE

Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona (BCN)
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IMATGES DEL PROJECTE

Reus, Tarragona i Barcelona (Can Peguera)
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Projecte Social
www.a-porta.cat
tw: @A_porta_  Inst: @aporta_social  
FB: @AportaSocial   Youtube: @confavc
APPVEINAL

PER A MÉS INFORMACIÓ:
Cristina González
Comunicació A-porta
a-porta@confavc.cat
tel. 932 688 980   
722 873 672
661 16 10 81

http://a-porta.cat/
https://twitter.com/A_porta_
https://twitter.com/A_porta_
https://www.instagram.com/aporta_social/
https://www.facebook.com/AportaSocial
https://www.youtube.com/channel/UCPsCHDQx8fkONUEBVJB8LWw

