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Dades obtingudes
    • Un 49% de les 230 llars entrevistades els primers mesos tenen sobrecost a les factures de
subministraments bàsics. 
    • Un 29% de les famílies entrevistades no van poder pagar a temps una o més factures l’any
anterior, un 29% dels habitatges no estan adequats al fred i un 34%, no ho estan a la calor.
    • 80 de les famílies entrevistades estan pagant un sobrecost a les factures de
subministrament elèctric; 41 famílies no tenen aplicat el bo social (tenint-hi dret) i 24 tenen
contractats serveis extra que desconeixen.
    • Taxa de llars amb sobrecost a les factures del subministrament d’aigua: de les 250
entrevistades, 80 tenen sobrecost (un 32%). 
    • Principals incidències amb el subministrament d’aigua: no tenir aplicada la tarifa familiar
(41 llars), no estar acollides al bo social tenint-hi dret (28) i tenir les instal•lacions en mal estat
(12 habitatges).
    • En els casos més vulnerables, les Picaportes de Rocafonda han derivat o acompanyat el
veïnat a les companyies de subministres per a fer gestions; a la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca de Mataró (PAH) en el cas de possibles desnonaments; a la Creu Roja o a Serveis
Socials i al Servei d’Ocupació de Mataró (SOM).
    • La COVID ha influït en el treball de les Picaportes i en els recursos destinats al projecte
(espais, formació, seguiment). Per això, es van adoptar mesures de seguretat per anar a les
cases i van fer ús de la creativitat i resiliència per adaptar l’A-porta al format online (quan el
risc de contagi era elevat). 

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 al veïnat amb les gestions a les companyies de subministres.
    • Fer xarxa comunitària.
    • Que 355 llars estiguin interessades en conversar, escoltar, opinar i proposar accions pel
barri: ho fem amb el barri.

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 al veïnat protagonista
del seu propi consum.

― Acompanyament a les oficines de les empreses de subministraments
bàsics i a les entitats socials del barri. 

Dels 510 habitatges visitats en la 1a fase, les Picaportes van entrevistar 355 famílies, un 70%
del total amb una mitjana de 35 minuts d’entrevistes. Tenint en compte que ha estat una
prova pilot, el percentatge d’entrevistes ha sigut molt elevat. 

Segons el patró de l’Eurostat sobre pobresa energètica, se
situaria entre el 30 i el 35% les llars de Rocafonda que 
possiblement pateixen vulnerabilitat, el que seria
una de cada tres famílies.
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