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La missió de les 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 municipal (PAE).
― Acompanyament a les oficines de les empreses de subministraments
bàsics i a les entitats socials del barri.
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Del total de 589 habitatges visitats i trucats en la 1a fase, les Picaportes van entrevistar 245
famílies, un 42% del total amb una mitjana de 39 minuts d’entrevista.
A causa de la Covid-19, el projecte va realitzar el treball de camp presencial durant 2 mesos i
mig, arribant a 118 famílies; va completar la feina realitzant entrevistes telefòniques i
videoconferències a 127 famílies més de tot el municipi.
―
Dades obtingudes
• Un 59% de les 118 llars entrevistades tenen sobrecost a les factures de subministraments
bàsics, un 19% no van poder pagar a temps una o més factures l’any anterior, un 24% tenen
problemes estructurals a l’habitatge, un 26% no estan adequades al fred i un 22% no ho estan
a la calor.
• Aquest patró situaria entre el 20-25% les llars que pateixen vulnerabilitat energètica. És a
dir, una de cada 4-5 llars de Can Mariner es podria trobar en situació de pobresa energètica.
• Quasi un 60% de les famílies entrevistades estan pagant un sobrecost a les seves factures
de subministres, un índex molt alt. Les causes més destacades són la contractació de tarifes
amb un cost excessiu de l'energia (25 llars), famílies que no tenien aplicat el bo social tenint-hi
dret (21); 18 llars que desconeixien els serveis extra contractats i que no ho feien servir i 12
famílies que tenien contractada una potència més alta de la necessària.
• A les factures d’aigua, un 37% de 51 llars entrevistades no fan un consum responsable
d’aquest bé, vers un 63% que sí que en fa.
• Motius perquè les famílies per no fan un consum responsable de l’aigua: instal•lacions en
mal estat (16% de les llars) i hàbits de consum dolents (84% de les persones).
• L’ alt grau mig dels qüestionaris sobre hàbits de consum mostra una alta consciència
envers el consum energètic responsable: 2,2 (comptant el màxim 3 i el mínim 0).
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.
• Acompanyament al Punt d’Assessorament Energètic municipal (PAE).
• Acompanyar i ajudar al veïnat amb les gestions a les companyies de subministres.
• Fer xarxa comunitària.
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