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Dades obtingudes
   • 27 llars (un 13%) tenen dificultats per pagar l’habitatge i 22 famílies (un 11%) en tenen per
pagar els subministraments d’aigua o llum. 
    • Un 27% (unes 54 persones) van perdre la feina durant el 2020. 
   • Al voltant del 15% del veïnat (34 persones) perceben ajuts: per trobar-se a l’atur, unes 24
persones (17%) o per a adquirir aliments (un 12%).

    • Un 46% de les persones entrevistades (85 mencions) assenyalen problemàtiques
concretes al barri: el soroll i el descans del veïnat i el fet de no respectar les mesures de
seguretat i de prevenció de la COVID-19. 

    • Que els veïns i veïnes coneguin els recursos i eines de les institucions, les empreses i la
xarxa d'entitats socials del barri, i trencar la cadena d'aïllament que experimenten.
    • Assessorar sobre drets energètics, habitacionals i de civisme i convivència, com ara la
renda garantida de ciutadania i l’ingrés mínim vital; la vulnerabilitat energètica; la salut; l’accés
a drets socials; les bonificacions municipals; la gestió de residus...
    • Enfortir i apoderar la xarxa d'agents socials del barri. Crear llaços entre els veïns/veïnes
dels barris amb els actors i recursos més propers i necessaris. 

El total de llars visitades ha estat de 349, essent 270 les llars que han obert la porta, un 68%
del total. 

    • Un 98% de les persones entrevistades afirma haver rebut informació valuosa amb la visita
de les Picaportes i diu que aplicarà alguna de les recomanacions i recursos rebuts.

La seguretat i la convivència i el civisme
El desplegament a Can Puiggener ha inclòs l'apartat de recollida d’informació, informacions
pràctiques i un apartat final de participació ciutadana. 

    • Apartat de participació: Els dos temes més assenyalats pel veïnat tenen a veure amb la
seguretat (amb un 70%) i la convivència i el civisme (46%).

    • Propostes de millora: la construcció i adequació d’un parc per a gossos, millorar el
transport públic (augmentant la freqüència de pas dels autobusos urbans) i disposar de
serveis al barri per no haver de desplaçar-se.

Què han aconseguit les Picaportes

 

La missió de les Picaportes
― Intervenció entorn a 3 eixos: “Habitar, conviure, viure”.
― Orientar i donar suport en temes socials, energètics, habitacionals i de
civisme i convivència, com ara la renda garantida de ciutadania i l’ingrés
mínim vital; la vulnerabilitat energètica; la salut; l’accés a drets socials; les
bonificacions municipals; la gestió de residus i altres. 
― Assessorament sobre civisme i convivència.

A la 1a fase del projecte es va arribar a 349 dels 400 habitatges assignats del barri de Can
Puiggener, comptant amb la imprescindible complicitat i la col•laboració de la FAVSabadell,
l’AV de Can Puiggener i del moviment veïnal de la ciutat. 

Només un 9% de les llars van rebutjat l’entrevista, un percentatge molt baix per tractar-se
d’una prova pilot.

L’apoderament al veïnat s’ha dut a terme gràcies al suport
de l'Ajuntament de Sabadell i la col·laboració de la
Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell (FAVS) i de
l’AV de Can Puiggener.
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