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A-PORTA

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 i
que va ser presentada a la CONFAVC per l'entittat
sense ànim de lucre iesMed SCEL. 

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

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

QUI SOM

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

A-porta apropa els serveis al veïnat, detecta i preveu
problemàtiques que influeixin en la qualitat i
condicions de vida dels barris: pobresa energètica,
accés a drets socials, soledat no volguda de la gent
gran, dones i igualtat aïllament social no desitjat, cerca
de feina, gestió de residus, convivència i civisme, etc. 

La missió de la CONFAVC és
ésser l’organització de
referència per a la millora de la
qualitat de vida i de la
convivència als barris i pobles
de catalans.
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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 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/


A A-porta, veïns i veïnes carismàtics (anomenats
Picaportes), que viuen a barriades amb importanta
necessitats socials, visiten porta a porta a tots i
cadascun dels veïns i veïnes del seu barri. Amb la
confiança de ser els seus 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 porta es basa en la confiança
entre el veïnat. 

A més, les i els Picaportes són contractades, formades
i coordinades per visitar el seu barri d'acord amb les
necessitats detectades, que poden ser sobre: 
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Els equips de Picaportes estan integrats per
aproximadament 8 veïnes i veïns del barri: persones
carismàtiques, vinculades a les associacions i/o
entitats del territori i que reflecteixen la diversitat
existent a cada barri, les diferents comunitats i
cultures del territori.

Les persones Picaportes treballen una mitjana de 25
hores mensuals i reben una remuneració per la feina
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 50 minuts de durada
aproximadament.

OBJECTIU
• Apoderar el veïnat
• Crear vincles i recursos per
millorar la seva vida
• Dignificar els barris
• Trencar l’aïllament del veïnat

 

QUÈ FEM

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

LES I ELS PICAPORTES



ORÍGEN
A-porta és un projecte inspirat en l’associació
VoisinMalin (VM), una empresa social constituïda
l’octubre de 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 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,
EvryCourcouronnes, Lyon, Aulnay sous Bois, Montreil,
Sant-Denis, Villetaneuse, Cichy-sous-Bois, Lille,
Marsella i Villiers-le-Bel. 

El novembre de 2016, 
A-porta es desplegava per

primer cop a Catalunya, ho feia
al barri de Ciutat Meridiana de
Barcelona. Des de llavors, ha

arribat a 17 barris d'11
municipis. 

A-porta, acompanyant porta a porta6

El juny de 2015, iesMed va contactar amb VoisinMalin i
la Fundació CONFAVC per considerar l’oportunitat
d’una adaptació del model Voisin Malin a Catalunya.

La CONFAVC va decidir fer una aposta ferma per
aquest projecte d'apoderament veïnal barri a barri.
IesMed ha participat en la codirecció del projecte
juntament amb la CONFAVC (després de la signatura de
l'acord de col·laboració conjunta) pel seu desplegament
a 17 barris de Catalunya.  

El novembre de 2016, A-porta es desplegava per
primer cop a Catalunya, ho feia a 3.631 llars del barri
de Ciutat Meridiana de Barcelona amb la missió de
reduir la pobresa energètica del seu veïnat. De Ciutat
Meridiana es va estendre a dos barris més de la Zona
Nord de Barcelona (Torre Baró i Vallbona) i va estar 3
anys a Zona Nord, fins el novembre de 2019.

El novembre de 2021, el projecte A-porta va complir
cinc anys de vida. En aquest quinquenni, A-porta s'ha
desplegat a 17 barris i a 11 municipis, arribant a
14.322 llars de tot Catalunya.  

Projecte inspirat en
l’associació Voisin Malin (VM),

empresa social, constituïda
l’octubre del 2010 a França

com a associació sense 
ànim de lucre.

https://www.voisin-malin.fr/
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esES884ES884&q=cinc+anys+quinquenni&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiqufS80PL0AhUyB2MBHTxLDcAQBSgAegQIARA1


EVOLUCIÓ
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EVOLUCIÓ
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EVOLUCIÓ
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EVOLUCIÓ



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 2020 en la categoria d’Innovació,
que va impulsar la Direcció General d’Acció Cívica i
Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya. Aquesta
categoria dels premis destaca les accions i produccions
que hagin excel·lit per la innovació en el camp del
civisme i dels valors.

PREMIS
Un veí o veïna, amb la

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

oferir-li el seu ajut.

A-porta, acompanyant porta a porta

Les Picaportes són persones
contractades, formades i

capacitades, amb promoció 
 laboral.
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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/


El 2022, A-porta s'està desplegant a Sant Feliu de
Llobregat (barri de Can Calders); Viladecans (barris de
La Montserratina i La Unión) i Terrassa (Ca n'Anglada).
En breu aterrarà a més barris.

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).

El 2021, A-porta es va desplegar a Santa Coloma de
Gramenet (fase 2 al barri de Can Mariner i el Centre);
Sabadell (fase 2 a Can Puiggener); Mataró (fase 2 a
Rocafonda); Viladecans (barri de La Montserratina);
Gavà (barris d'Ausiàs March i Ca n'Espinós) i Sant Feliu
de Llobregat (barri de Can Calders). 

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. I s'ha aconseguit crear una xarxa
comunitària molt important entre veïnat i entitats. 

ACTUALITAT

El 2021 es va desplegar a 8 barris
de Catalunya: Can Puiggener
(Sabadell); Can Mariner i El
Centre (Sta. Coloma de G.); 
 Rocafonda (Mataró); Ausiàs

March i Ca n'Espinós (Gavà); La
Montserratina (Viladecans) i Can

Calders (Sant Feliu de Llob.)

A-porta, acompanyant porta a porta12

Taxa de penetració (obertura de portes)
superior al 65% 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 50 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/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/


RESULTATS
OBTINGUTS



DESPLEGAMENT

CAN PUIGGENER 
(SABADELL)

CAN MARINER 
(STA. COLOMA G)

17 BARRIS DE CATALUNYA (ABAST: 20.964 PERSONES)*

     Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona (Zona Nord BCN) 

Campclar  (Tarragona). Jul’2017-juny 2018     
Can Peguera (Nou Barris, BCN).  

Horts de Miró (Reus). Març 2019-jul’2019        
Can Mariner (Santa Coloma de Gramenet)

Can Puiggener (Sabadell). 

Rocafonda (Mataró). 

La Montserratina (Viladecans). Abril'2021-abril'22
Ausiàs March i Ca n'Espinós. Juliol'21-des'21
Can Calders (Sant Feliu de Llobregat). Novembre'2021-
abril'22
Ca n'Anglada (Terrassa). Febrer 2022-des'22

                  Nov’2016-des’2019. Missió 1
                  Jul'2021-set'21. Missió 2                                   

                   Nov’2017-maig’2018. Missió 1
                   Nov’2018-març 2019. Missió 2  

                            Feb’2020-des’2020. Missió 1
                            Abril'2021-nov'2021. Missió 2   

    Set’2020-gen’2020. Fase 1
           Març 2021-oct'21. Fase 2 

                         Oct’2020-gen’2020. Fase 1
                         Maig'2021-nov'21

Llars visitades: 349 (F1) +
651 (F2)= 1.000

Entrevistes:  248 (F1) +                         
491 (F2) = 739 (74%
d'entrevistes)

CAMPCLAR (TARRAGONA)

Llars visitades: 903

Obertura portes: 720

Entrevistes: 469

MISSIÓ: REDUCCIÓ
POBRESA ENERGÈTICA

HORTS DE MIRÓ (REUS)

Llars visitades: 562

Obertura portes: 280

Entrevistes: 108

MISSIÓ: REDUCCIÓ
POBRESA ENERGÈTICA

MISSIÓ: CONVIVÈNCIA I
CIVISME. Habitar,
conviure, viure

Llars visitades:  400 (F1)
(COVID19)** + 727 (F2) = 1.127

Entrevistes: 118 (porta) + 127
(tel)= 245 (42%) (F1) + 369
(F2) = 614 (59%)

MISSIÓ 1: REDUCCIÓ
POBRESA ENERGÈTICA

INTERVENCIONS 2020-2021
CAN PEGUERA (BCN)

Llars visitades: 648 (F1) +
164 (F2)= 812

Obertura portes: 628 (F1) +63
(F2) = 491

Entrevistes: 431 + 33 = 464
Percentatge obertura: 81%

MISSIÓ: INCLUSIÓ LABORAL
PLA FUTUR BARRI
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RESULTATS BARRIS
D'INTERVENCIÓ

Obertura de portes: 270 
 (F1) + 534 (F2) = 804

*ABAST: 20.964 persones (resultat de multiplicar el nombre total
d'entrevistes concedides per 3 membres d'unitat familiar, la mitjana
de membres a les llars).

ZONA NORD (BCN)

Llars visitades: 5.249 (missió 1)

Obertura portes: 3.942 (missió 1)

Entrevistes: 2.864 (missió 1)

MISSIÓ1: REDUCCIÓ
POBRESA ENERGÈTICA

MISSIÓ 2: COMBATRE
AÏLLAMENT I SOLITUD
NO DESITJATS 
 (especialment gent gran)

Llars visitades: 400 (missió 2)

MISSIÓ 2: COMBATRE
AÏLLAMENT I SOLITUD
NO DESITJATS
(especialment gent gran)

Obertura de portes: 118
(porta) + 127 (tel)= 245 (42%)
(F1) + 473  (F2) = 718
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DADES GENERALS

75% o més d'obertura portes.
Més de 50’ escoltant i assessorant. 
55% o més de llars entrevistades.
100 Picaportes des de 2016.
10 coordinadors/es.

   

                 Desplegament (fins el desembre de 2021): 

                        15 barris i 10 municipis

Llars visitades: 13.781 (barris desplegats)

Obertura de portes: 12.496 (barris desplegats)

Entrevistes: 5.966 
 

       Abast: 17.898 persones (a desembre 2021) 
          * (barris desplegats, mitjana 3 membres unitat familiar)

 
*ABAST: 17.898 persones (resultat de multiplicar el nombre total
d'entrevistes concedides per 3 membres d'unitat familiar, la mitjana
de membres a les llars).

AUSIÀS MARCH I 
CA N'ESPINÓS (GAVÀ)

Desplegament: 500 llars
Ausiàs March:  368
Ca n'Espinós: 132

Llars visitades: en desplegament

MISSIÓ: CONVIVÈNCIA I
CIVISME.  RECURSOS
ASSISTENCIALS.
REDUCCIÓ POBRESA
ENERGÈTICA

LA MONTSERRATINA
(VILADECANS) (21-22)

Desplegament: 1.200 llars

MISSIÓ 1: REDUCCIÓ
POBRESA ENERGÈTICA

ROCAFONDA (MATARÓ)

Llars visitades: 510 (F1) + 600
(F2) = 1.110

Obertura portes: 371 (F1) + 437
(F2) = 808

Entrevistes: 355 (F1) + 353 (F2)
= 708 (51%)

MISSIÓ: REDUCCIÓ
POBRESA ENERGÈTICA

INTERVENCIONS 
2020-2021

MISSIÓ 2: COMBATRE
AÏLLAMENT I SOLITUD
NO DESITJATS
(especialment gent gran)

Llars visitades: en desplegament

CAN CALDERS (SANT
FELIU DE LLOBREGAT)

Desplegament: 500 llars

Llars visitades: en desplegament

MISSIÓ 1: REDUCCIÓ
POBRESA ENERGÈTICA

MISSIÓ 2: COMBATRE
AÏLLAMENT I SOLITUD
NO DESITJATS
(especialment gent gran)

A-porta, acompanyant porta a porta



Informe de l’impacte: A-Porta Zona Nord (Barcelona)/Veure càpsula
audiovisual.
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 Zona Nord (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://www.youtube.com/watch?v=jtJ2mJslKZs&list=PLLwytsL3HMJg0NF35iscI7PiiWnZJjaA4
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, de
respecte a les persones i de cura de l’entorn i de la comunitat. 
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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. 

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

PROMOCIÓ DE LA SALUT ENTRE LA POBLACIÓ 
ADOLESCENT I JOVE

DESCRIPCIÓ DE LA MISSIÓ

DRETS SOCIALS I IGUALTAT DONES
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 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 el 2020 es va aturar el porta a
porta temporalment (i posteriorment es va reiniciar), les
persones interessades a rebre l'assessorament dels i les
Picaportes podien fer servir els següents canals: 

 Contactar als telèfons dels coordinadors/es dels
barris. 
  Enviar un whassap i se’ls trucava dins dels horaris
establerts. 
  Un número de telèfon a on el veïnat podia trucar
si volia 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.

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:
APPVEINAL.

1.

2.

3.

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 a 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.

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: 
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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; una responsable del projecte A-porta a
iesMed SCEL; quatre coordinadores: Esther Lumière, Laura Liñares, Carlota López i Shaila Villar i una
tècnica que s’encarrega de la comunicació i de les xarxes socials del projecte: Cristina González. 

EQUIP HUMÀ

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

Gestora del projecte A-porta 
Gabriela Stein Barreiro, gestora del projecte 
A-porta  

A data d'abril de 2022, 
A-porta ha tingut prop de 100

Picaportes i 9 coordinadors/es.
 

El 90% de les Picaportes 
del projecte són dones.  



Shaila Villar, coordinadora Can
Puiggener (Sabadell) fase 2
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Coordinadores
Esther Lumière, coordinadora Can Calders (Sant 
Feliu de Llobregat) i Rocafonda (Mataró)

Celso Pérez, ex coordinador Zona Nord (BCN) 
i La Montserratina (Viladecans)

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

Cristina González, tècnica de comunicació
Comunicació

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

Carlota López, coordinadora Ca n'Anglada
(Terrassa); Ausiàs March i Ca n'Espinós  (Gavà)



Pilar, Picaporta Can Calders 
(Sant Feliu Ll.)

Daniela, Picaporta Can Calders
(Sant Feliu Ll.)

Patricia, Picaporta Can Calders
(Sant Feliu Ll.)

Sara, Picaporta Can Calders 
(Sant Feliu Ll.)

Picaportes
Sant Feliu de Llobregat

Noelia, Picaporta Can Calders
(Sant Feliu Ll.)

Libia, Picaporta Can Calders
(Sant Feliu Ll.)

Alba, Picaporta Can Calders 
(Sant Feliu Ll.)

Sehrish, Picaporta Can Calders
(Sant Feliu Ll.)
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Naziha, Picaporta Ca n'Anglada 
(Terrassa)

Picaportes
Terrassa

Jordi, Picaporta Ca n'Anglada 
(Terrassa)

Naziha, Picaporta Ca n'Anglada 
(Terrassa)

Kaoutar, Picaporta Ca n'Anglada 
(Terrassa)

Fatima, Picaporta Ca n'Anglada 
(Terrassa)

Naziha, Picaporta Ca n'Anglada 
(Terrassa)

Kamal, Picaporta Ca n'Anglada 
(Terrassa)

Montserrat, Picaporta Ca n'Anglada
(Terrassa)
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Andrea, Picaporta 
La Montserratina (Viladecans)

Isabel, Picaporta 
La Montserratina (Viladecans)

Nadia, Picaporta 
La Montserratina (Viladecans)

Fernando, Picaporta 
La Montserratina (Viladecans)

Joseba, 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)

Picaportes
Viladecans

Basma, Picaporta 
La Montserratina (Viladecans)
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Álex, Picaporta 
La Montserratina (Viladecans)
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Melodi, Picaporta 
Ca n'Espinós (Gavà)

Touria, Picaporta 
Ausiàs March (Gavà)

Najat, Picaporta Ausiàs 
March (Gavà)

Picaportes

Gavà
Arshdeep, Picaporta Ausiàs
March (Gavà)

Leila, Picaporta Ausiàs 
March (Gavà)

Nerisa, Picaporta Ca
n'Espinós (Gavà)

Beatriz, Picaporta 
La Montserratina (Viladecans)

Alba, Picaporta 
La Montserratina (Viladecans)

Viladecans



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

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

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

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

Nora, Picaporta Rocafonda
(Mataró). Fase 1 i 2

Haddy Picaporta Rocafonda
(Mataró). Fase 1 i 2

Soumia, Picaporta Can Mariner
(Sta. Coloma G.) Fase 1 i 2

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

Naima, Picaporta Rocafonda
(Mataró). Fase 2

Ouaffa Picaporta Rocafonda
(Mataró). Fase 1 i 2

Sara, Picaporta Can Mariner 
(Sta. Coloma G.) Fase 1 i 2

Picaportes
Santa Coloma de Gramenet

Kadia, Picaporta Rocafonda
(Mataró). Fase 1 i 2

Mataró
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Ghita, Picaporta Rocafonda
(Mataró). Fase 1 i 2

Mar, Picaporta Can Puiggener
(Sabadell). Fase 1 i 2

Marian Picaporta Rocafonda
(Mataró). Fase 1 i 2

Kadhija, Picaporta Can
Puiggener (Sabadell). Fase 1 i 2

Fouzia, Picaporta Can
Puigener (Sabadell). Fase 1 i 2

Yousra, Picaporta
Rocafonda  (Mataró). Fase 2.

Josep, Picaporta Can
Puiggener (Sabadell) . Fase 2

Maria, Picaporta Can Puiggener
(Sabadell). Fase 1 i 2

Saba, Picaporta Can
Puiggener (Sabadell). Fase 2

Oumaima, Picaporta Can
Puigener (Sabadell). Fase 2

Picaportes
Mataró

Sabadell 
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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 DEL PROJECTE

DIRECCIÓ, COL·LABORACIÓ I FINANÇAMENT

HI COL·LABOREN AL PROJECTE COM A PARTNERS

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

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

A-porta, acompanyant porta a porta
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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

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

Gravació per TV3 (juliol'21, Sta. Coloma G.)

Gravació per TV3 (2020, Ciutat Meridiana, BCN.)
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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/


Televisión Española (TVE)

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

Euronews

 15 de març de 2017
Reportatge sobre el projecte publicat a Euronews en
castellà i en francès, amb entrevistes a diferents
Picaportes i al seu coordinador.

Presentació A-porta Can Mariner (Sta. Coloma G.)
29 febrer 2020

Gravació A-porta Rocafonda (Mataró), TVBadalona

Juny 2021
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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


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)

Gravació TV3

Juliol 2021, Can Mariner i Centre 
(Sta. Coloma de G.)
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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

COMUNICACIÓ

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

COMUNICACIÓ
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CARTELLERIA

LOGOS A-PORTA

COMUNICACIÓ
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IMATGES DEL PROJECTE

Primera picada de porta, fase 1. Núria (Picaporta)

Can Mariner i Centre, Santa Coloma de Gramenet

Presentació A-porta Sta. Coloma de G, 29/01/20A-porta fase2 Sta. Coloma de Gramenet.
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Col·laboració amb les entitats del barri i AV

Can Puiggener, Sabadell

Presentació A-porta Sabadell juliol 2020

Assessorament a porteries per la COVID19

IMATGES DEL PROJECTE
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Assesorament veïnal via telefònica (post COVID19)

Rocafonda, Mataró

Bustiatge Picaportes

IMATGES DEL PROJECTE

A-porta Rocafonda Fase 2 
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La Montserratina, Viladecans

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

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

IMATGES DEL PROJECTE
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Reus, Tarragona i Barcelona (Can Peguera)

IMATGES DEL PROJECTE
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A-porta, acompanyant porta a porta
Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya
(CONFAVC)
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 87 36 72
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
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a-porta@confavc.cat

932 688 980

661 161 081

www.a-porta.cat

Rambla de Sta. Mònica, 10

3er pis, 08002, Barcelona

C o m u n i c a c i ó  A - p o r t a  L a  M i n a  ( B C N )

http://a-porta.cat/


2.OBJECTIUS ESPECÍFICS

1. CREAR LLAÇOS ENTRE VEÏNS I VEÏNES
Crear llaços entre els veïns i veïnes dels barris amb els actors i recursos més propers i
necessaris. La voluntat és mostrar tots aquests recursos i eines que ofereixen les
institucions i empreses del sector públic/privat i de la xarxa d'entitats socials del
barri a aquesta població, i d’aquesta manera trencar la cadena d’aïllament que
experimenten.

2. TROBAR I VALORAR LES COMPETÈNCIES
Trobar i valorar les competències de persones compromeses del barri, amb
capacitat d’iniciativa i motivats del barri pel seu apoderament i la seva mobilització i
incorporació en una dinàmica de barri per trucar a totes las portes del veïnat
generant la seva confiança.

3. IDENTIFICAR LES NECESSITATS I ACOMPANYAMENT
Identificar les necessitats de les persones i oferir-los un acompanyament en relació
amb els serveis dels actors/empreses locals. La idea és abordar aquestes qüestions
per a millorar la qualitat de vida de la gent i del seu entorn quotidià.

4. RECOLLIR NECESSITATS
Recollir i canalitzar les necessitats de les entitats, institucions i empreses públiques,
privades, per arribar a la ciutadania, persones clients i usuàries i resoldre els
problemes relacionals i de serveis.

1.OBJECTIU GENERAL
Apoderar el veïnat en l'exercici dels drets, creació de vincles i recursos per a incidir
en la millora de la qualitat de vida i la dignificació del barri i de les persones.

OBJECTIUS DEL PROJECTE
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M E T O D O L O G I A

D ' I N T E R V E N C I Ó
La intervenció porta a porta es realitza seguint un
protocol de seguretat específic antiCOVID19 per
evitar contagis, amb tres línies principals d’actuació:
distància física, utilització de pantalles i mascaretes,
utilització de gel hipoalergènic.

PLA 
D'ACCIÓ

De mitjana, cada persona de l'equip de Picaportes
visita uns 40 habitatges al mes, i realitza una mitjana
de 10 entrevistes d'uns 50 minuts de durada
aproximadament.  

Els membres de l'equip són
proposats per les entitats del

territori, i treballen una
mitjana de 25 hores mensuals,

que són remunerades.

A-porta, acompanyant porta a porta 17

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

L'arribada d’A-porta a un nou barri comença amb la
contractació d'un coordinador o coordinadora
d'equip, que és la persona encarregada d'implantar el
projecte en el barri, crear sinergies amb els recursos
i entitats del territori i realitzar la recerca de l'equip
de Picaportes de manera conjunta amb les entitats
del territori. Els equips de Picaportes estan integrats
per aproximadament 8 veïns i veïnes del propi barri:
veïns carismàtics, vinculats a les associacions o
entitats del territori i que reflecteixen la diversitat
existent en cada barri, és a dir, que representin a les
diferents comunitats i cultures presents en el
territori. 

Aquests veïns i veïnes són triats pel coordinador o
coordinadora, i són proposats per les entitats del
barri. Treballen una mitjana de 25 hores mensuals,
que són remunerades. 

Els equips són formats en diverses matèries
(comunicació emocional, tècniques d’entrevista,
formacions tècniques sobre la problemàtica
abordada, etc.), impartides per professionals
referència en cada matèria. Quan l'equip està format,
els seus integrants reben diferents formacions, i a
partir d'aquí comença el seu treball de camp: el
coordinador o coordinadora distribueix els habitatges
del barri entre el seu equip, i els i
les Picaportes s'encarreguen de visitar tots i
cadascun dels habitatges assignats durant el temps
que dura la missió.

Per descomptat, l'entrevista és voluntària per al veí
o la veïna visitada, que pot rebutjar-la, però
l'evolució de l'índex de rebuig durant els anys
d'experiència mostra que decreix de manera
considerable després dels primers mesos de
presència al barri, arribant a ser marginal (al voltant
del 10%).



El gran èxit d'acceptació que té l'entrevista resideix
en el caràcter de les persones que formen l'equip
de Picaportes, veritables protagonistes del projecte,
que aconsegueixen guanyar-se la confiança dels seus
veïns i veïnes, establir amb ells i elles vincles i que
arriben a convertir-se en referents del barri per a
tots ells.

Els Picaportes aconsegueixen
guanyar-se la confiança dels seus
veïns i veïnes, establir-hi vincles i

convertir-se en referents del
barri per a tots ells.
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A V A L U A C I Ó  I

S E G U I M E N T
El projecte es monitoritza i avalua de manera
contínua a través d’indicadors de seguiment, de
resultats i d’impacte, i durant els últims mesos de
cada intervenció, es realitzen mesuraments de
l’impacte del projecte a través d’enquestes a les
persones ja visitades i als propis treballadors i
treballadores.

En les entrevistes que realitzen, els i
les Picaportes ajuden als seus veïns i veïnes
facilitant-los diverses informacions, consells i guies, i
també recullen dades de la seva situació concreta
respecte de la missió per poder tractar-les de manera
agregada.

Cada intervenció que es realitza a un barri, respon de
manera periòdica davant dels partners del projecte i
de les entitats del territori a través dels Comitès de
Seguiment, que estan formats per membres de les
administracions públiques, dels partners, de les
entitats del barri i de les associacions veïnals.
Aquests Comitès es reuneixen de manera periòdica,
normalment cada 2-3 mesos, i en ells el coordinador
o coordinadora i el seu equip presenten dades
actualitzades del seu treball, tant en referència a
l'activitat de l'equip de Picaportes com dels resultats
de les intervencions que realitzen. Sobre la base de la
informació presentada i els dubtes o problemes que
puguin sorgir, el Comitè delibera possibles solucions
a problemes puntuals, fa aportacions per a millorar
les intervencions i adapta els discursos a les
necessitats del barri.

A més, en acabar les missions, l'equip d’A-porta
presenta una Memòria d'Actuació, en la qual es
resumeix tot el treball realitzat i les dades
obtingudes.



C O O R D I N A C I Ó  I

R E L A C I Ó   

A M B  A L T R E S

R E C U R S O S  

D E L  T E R R I T O R I
El projecte pretén aconseguir la vinculació de totes
les entitats del territori com agents actius i
acollidors del veïnat, així com la vinculació de tots
els recursos institucionals per promoure el seu ús i
possibles derivacions.
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La col·laboració amb la xarxa d’entitats del  barri
pretén buscar sinèrgies amb elles per millorar
conjuntament.
 

L’acció comunitària que realitza A-porta permet
identificar de primera mà necessitats socials i
problemes que es perceben com a individuals pels
veïns i veïnes però que sovint responen a
problemàtiques col·lectives. A través de la
informació donada, la connexió d’aquestes persones
amb les xarxes d’acció social existents al territori i
amb l’estreta coordinació amb els Serveis Socials
Bàsics, des de l’acció comunitària suposa poder
treballar des de la intervenció comunitària, de forma
preventiva, determinades situacions i causes de
vulnerabilitat.

Per altra banda, la col·laboració amb la xarxa
d’entitats del barri pretén buscar sinèrgies amb elles
per millorar conjuntament, i que aquestes puguin
ajudar a A-porta en la difusió del projecte i en la
formació dels equips.



F U T U R E S

I N T E R V E N C I O N S  

I  P R O P O S T A  

D E  N O U S  B A R R I S

Can Puiggener de Sabadell
Rocafonda de Mataró 
Sta. Coloma de Gramenet
Viladecans 
Sant Boi de Llobregat
Lleida
Manlleu
Amposta
Figueres
Can Espinós de Gavà

Terrassa
Girona
El Prat de Llobregat
Santa Perpetua de Mogoda
L'Hospitalet de Llobregat
Badia del Vallès
Mollet del Vallès
Terrassa
Vic
Esplugues de Llobregat

A-porta és un projecte que pretén estar present a tot
el territori català, per això realitzem un treball continu
per a l’apertura de noves intervencions a diferents
barris de Catalunya, proposant els següents territoris:

2021

2022

El projecte al barri de la Mina està pendent d’una
transferència finalista al Consorci de la Mina, que està
actualment en tramitació.

A més, A-porta, com a eina  que involucra a la
comunitat i fa als veïns i veïnes protagonistes actius
de la vida comunitària, fa possible altres
intervencions futures per continuar superant la
“cultura del conflicte”, i substituir-la per una “cultura
de la cooperació” basada en la pacificació i la    co-
creació de noves oportunitats als barris.
Inscrivint propostes d’actuació en l’àmbit de
l’economia local de proximitat i de circuits curts, a
través d'un procés autogestionat de baix a dalt on hi
participa el veïnat en diàleg amb els actors del barri,
crea la seva pròpia cartera de serveis, en funció de
les necessitats detectades.
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RESULTATS
OBTINGUTS



MILLORA DE L'OCUPABILITAT DELS I LES PICAPORTES
L'apoderament del propi equip de Picaportes: inicialment solen ser persones que
venen d'experiències de precarietat laboral, situacions d'atur o de treball no declarat,
però que el projecte els dota d’un treball remunerat a través d’una contractació, per a
revertir la situació anterior. L'expertesa dels i les Picaportes i el seu grau d'experiència
aconsegueixen millors resultats, per la qual cosa s'ha tendit a consolidar equips i
millorar les seves condicions laborals.

COHESIÓ A L'EQUIP
La cohesió aconseguida en els propis equips de Picaportes, que estan formats per
persones amb orígens, realitats i experiències vitals molt diferents, però que gràcies
al projecte treballen unides i comparteixen objectius comuns.

DIVERSITAT DE L'EQUIP

APODERAMENT DE 
L'EQUIP DE PICAPORTES
Apoderament de l'equip de
Picaportes, tant a nivell de
caràcter i força per ajudar als
seus veïns i veïnes com en els
temes concrets de la missió,
fet que els permet
desenvolupar la seva vida
professional en nous àmbits i
millorar els seus currículums i
coneixements. Cal destacar,
l'apoderament de les dones
que són majoria en els equips
dels Picaportes.

De manera qualitativa, en acabar les diferents missions o les seves fases s'han
pogut identificar unes constatacions comunes a totes les intervencions:

CONSTATACIONS GENERALS I
FACTORS D'ÈXIT

La diversitat dels equips i el seu reflex de la realitat del barri és clau per
aconseguir guanyar-se la confiança dels veïns. Això s'ha aconseguit recuperant
pràctiques tradicionals de la relació entre el veïnatge dels barris, per sobre de
barreres culturals, religioses o de gènere.
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IDENTIFICACIÓ DE NOVES NECESSITATS SOCIALS
Identificació de noves necessitats socials aprofitant les intervencions específiques
(missions), ja que la entrevista del Picaporta a la llar del veí o veïna li permet conèixer
de primera mà la seva realitat i les seves necessitats. Aquest fet permet  planificar
noves intervencions donant estabilitat i permanència d’A-porta al barri, com a eix
per a la creació d'un fil conductor de la comunitat i per a la participació i activació en
el territori.

TREBALL EN XARXA
Treball en xarxa amb les administracions i entitats del barri, creant sinergies molt
positives.

NOVES DINÀMIQUES D'AJUDA ALS BARRIS
Generació de noves dinàmiques d'ajuda als barris que complementen i
milloren les ja existents des dels Serveis Socials i entitats del territori.
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APODERAMENT DELS VEÏNS I VEÏNES 
Apoderament dels veïns i veïnes visitades en els temes que tracta la missió.
L'entrevista amb els veïns i veïnes té com a objectiu que aquestes persones
aconsegueixin ser protagonistes de les seves pròpies decisions i coneguin totes les
implicacions (per exemple, en el pagament de les seves factures, en la cerca de
treball, etc.).

RECUPERACIÓ DE LA CONFIANÇA VEÏNAL
Recuperació de la confiança entre veïns i veïnes, perduda durant les últimes
dècades, i que ajuda a millorar la convivència als barris.

IMPLICACIÓ CLAU DE L'ADMINISTRACIÓ
La implicació de l'Administració Municipal en el projecte és clau perquè la
missió sigui un èxit, en poder establir relacions de cooperació i facilitar als i les
Picaportes eines d'ajuda.

DIFUSIÓ BOCA-ORELLA
La difusió boca-orella del projecte: les veïnes i veïns parlen bé del projecte als
seus veïns i veïnes, amics i amigues, família i persones conegudes, ajudant així
a trencar possibles desconfiances en les següents visites.

DIFUSIÓ A TRAVÉS DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
La difusió del projecte a través dels mitjans de comunicació, explicant bé en
què consisteix i com es fa el treball.



ZONA NORD

DESPLEGAMENT

DADES GENERALS
80% obertura portes
Més de 50’ escoltant i assessorant 

       60% llars entrevistades
51 Picaportes       
         Desplegament (amb futurs barris 2020): 11.126

Llars visitades: 7.735 (barris desplegats)

Obertura de portes: 5.783 (barris desplegats)

Entrevistes: 3.932

       Abast: 11.800 persones 
                            (barris desplegats, mitjana 3 membres unitat familiar)

 

CAN PUIGGENER

CAN MARINER

ROCAFONDA

7 BARRIS DE CATALUNYA (ABAST: 11.800 PERSONES)
Zona Nord (Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, BCN). 

Campclar  (Tarragona). Jul’2017-juny 2018     
Can Peguera (Nou Barris, BCN). Nov’2017-maig’2018. 

Horts de Miró (Reus). Març 2019-jul’2020·        
Can Mariner (Santa Coloma de Gramenet). Feb’2020-des’2020.       
Can Puiggener (Sabadell). Set’2020-gen’2020).   
Rocafonda (Mataró). (Set’2020-gen’2020).

     

                           Nov’2016-des’2019.

                              Nov’2018-març 2019        

Desplegament: 400

Començament treball de
camp: 15 setembre

CAMPCLAR

Llars visitades: 903

Obertura portes: 720

Entrevistes: 469

MISSIÓ: REDUCCIÓ
POBRESA ENERGÈTICA

CAN PEGUERA

HORTS DE MIRÓ

Llars visitades: 562

Obertura portes: 280

Entrevistes: 108

MISSIÓ: REDUCCIÓ
POBRESA ENERGÈTICA

Llars visitades: 5.249

Obertura portes: 3.942

Entrevistes: 2.864

MISSIÓ1: REDUCCIÓ
POBRESA ENERGÈTICA

MISSIÓ: CONVIVÈNCIA I
CIVISME. Habitar, viure,
conviure

Llars visitades: 5.249

Obertura portes: 5.249

Entrevistes: 27 (a 13 març)

MISSIÓ: REDUCCIÓ
POBRESA ENERGÈTICA

Desplegament: 500

MISSIÓ: REDUCCIÓ
POBRESA ENERGÈTICA

INTERVENCIONS
EN MARXA

MISSIÓ 2: COMBATRE
AÏLLAMENT
(especialment gent gran)

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

Obertura portes: 628+63

Entrevistes: 431 + 33
Percentatge obertura: 81%

MISSIÓ: INCLUSIÓ LABORAL
PLA FUTUR BARRI

Començament treball de
camp: 15 setembre
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R E S U L T A T S  D E L S
D I F E R E N T S  B A R R I S
D ' I N T E R V E N C I Ó



ZONA NORD (CIUTAT MERIDIANA, TORRE BARÓ I VALLBONA)

APODERAMENT ENERGÈTIC DEL VEÏNAT

Els quatre anys de treball d’A-porta a diferents barris de Catalunya han
permès aprendre moltes lliçons, millorar la metodologia del projecte i
anar adaptant-la poc a poc a la realitat catalana, així com afrontar nous
reptes i fer que A-porta augmentés de mica en mica la seva
complexitat i el seu abast. 

MISSIÓ: LLUITA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA
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SOLUCIÓ DE SITUACIONS DE VULNERABILITAT

La feina dels Picaportes ha ajudat a solucionar situacions de

vulnerabilitat energètica i a reduir considerablement l’import de les

factures de molts veïns i veïnes.

El treball d’A-porta ha apoderat al veïnatge en temes energètics,

aportant-los coneixement expert per entendre les factures i poder fer

front a problemes energètics, fent-los, en definitiva, protagonistes dels

seus consums.

 15% DE POBRESA ENERGÈTICA AL BARRI

S’ha aconseguit fer una radiografia acurada de la pobresa energètica als

barris d’intervenció, situant al voltant del 15% les famílies dels barris en

situació de vulnerabilitat energètica.

ESTALVI MENSUAL AL BARRI DE 42 €/MES PER FAMÍLIA

S’ha estimat un estalvi mensual de 42€ en cadascuna de les famílies

visitades pels Picaportes on s’han trobat incidències relacionades amb

els seus consum energètics (1.090 famílies), el que suposarà un estalvi

acumulat anual de 500.000€ al conjunt dels 3 barris d’intervenció.

 NECESSITATS SOCIALS: REHABILITACIÓ D'HABITATGES I SOLEDAT

Les entrevistes realitzades han permès identificar moltes de les

necessitats socials que els veïns i veïnes visitats tenen, com la necessitat

de rehabilitació de bona part dels habitatges del barri, l’aïllament i

soledat que pateix part de la gent gran, problemes de civisme o les

dificultats per integrar-se al mercat laboral, entre d’altres.



CAMPCLAR,TARRAGONA

DESCONEIXEMENT ENERGÈTIC I SOBREDIMENSIONAMENT

MISSIÓ: LLUITA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA
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MANCA D'IMPLICACIÓ DE SERVEIS SOCIALS

La intervenció ha mostrat un desconeixement elevat del sector

energètic per part de veïns i veïnes, i un sobredimensionament de les

factures com a punta de l’iceberg de la pobresa energètica present al

barri.

RADIOGRAFIA: ATUR, SOLITUD, INSEGURETAT I OCUPACIONS

La falta d'’implicació dels Serveis Socials Municipals en el projecte ha

llastrat la possibilitat de donar respostes satisfactòries a les famílies

visitades més vulnerables.

El treball realitzat durant aquest període picant portes, entrant a les llars

de les famílies i parlant amb elles, ha permès adquirir un alt

coneixement de la seva situació i de les seves necessitats: alt índex

d’atur, solitud de la gent gran, inseguretat i brutícia al barri, alt índex de

fracàs escolar i ocupacions, entre d'altres .



BARRI DE CAN PEGUERA, BARCELONA

INFORMACIÓ EFECTIVA DEL PLA DE FUTUR

MISSIÓ: DIFUSIÓ DEL PLA DE FUTUR DEL BARRI I INSERCIÓ LABORAL
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CREACIÓ D'UNA XARXA VEÏNAL

La missió d’informar del Pla de Futur del Barri i de la tasca que s'està

duent a terme des de l'ajuntament per realitzar una remodelació integral

del barri ha arribat de forma efectiva a les llars visitades.  La pràctica

totalitat (el 95%) no coneixien aquesta informació que els afecta de

forma directa.

RADIOGRAFIA DE L'ATUR I REORIENTACIÓ

L'equip de Picaportes ha aconseguit crear una xarxa veïnal fent d'enllaç

entre veïns i veïnes i les entitats i serveis que treballen per la millora del

veïnat, a més han recollit les opinions i l'estat anímic del barri,

engrandint el flux de comunicació amb els recursos.

S'ha aconseguit fer una radiografia acurada de les necessitats i la

situació del veïnat pel que fa a l'aspecte laboral.  Aquesta informació ha

estat molt valuosa per les persones que treballen  per la comunitat,

orientant-los en la seva tasca, redefinint alguns projectes i creant-ne

d'altres.



BARRI D'HORTS DE MIRÓ, REUS

RELACIÓ ENTRE ESTALVI ENERGÈTIC I SITUACIÓ ECONÒMICA

MISSIÓ: LLUITA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA
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ALTA TAXA DE VEÏNAT NO EMPADRONAT

Les entrevistes realitzades han constatat que les mesures d'estalvi

energètic que les persones diuen dur a terme tenen una relació directa

amb la seva situació econòmica més que amb una voluntat ecològica.

DERIVACIÓ AL PUNT D'ATENCIÓ ENERGÈTICA

S'ha detectat un alt percentatge de veïns no empadronats, arribant a un

20% d'increment entre les llars que s'han entrevistat, i al mateix temps

una reducció de l'11% entre d'altres llars entrevistades.

S’han establert criteris per la derivació al Punt d’Atenció Energètica de

la ciutat amb un punt d’atenció al mateix barri d'Horts de Miró, i s’han

establert mecanismes de coordinació definits entre els dos projectes

que van permetre guiar als veïns i veïnes cap al recurs públic.



35A-porta, acompanyant porta a porta

INFORMACIÓ DE PRIMERA MÀ
RECOLLIDA EN LA VEU 

DELS PICAPORTES
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Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona
Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell
Federació d'Associacions de Veïns de Gramenet
AV de Campclar
AV d'Horts de Miró de Reus
AV del Barri de Can Mariner de Santa Coloma de Gramanet
AV de Ciutat Meridiana
Vallbona Viu
AV de Can Peguera (Barcelona)
AV de Can Puiggener de Sabadell
AV de Rocafonda de Mataró
Entitats dels barris de Campclar (Tarragona), Zona Nord de Barcelona, Horts de Miró (Reus),
Can Mariner (Santa Coloma de G.), Can Puiggener (Sabadell), Rocafonda (Mataró)

A M B  Q U I  T R E B A L L E M

CARTELLS

INFOGRAFIES

VÍDEOS
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PATROCINADORS

COL·LABORADORS/ES
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Les entrevistes realitzades han constatat que les mesures d'estalvi energètic que les
persones diuen dur a terme tenen una relació directa amb la seva situació
econòmica més que amb una voluntat ecològica.

RELACIÓ ENTRE SITUACIÓ ECONÒMICA I ESTALVI ENERGÈTICA

APODERAMENT DELS VEÏNS I VEÏNES VISITADESALTA TAXA DE VEÏNAT NO EMPADRONAT
S'ha detectat un alt percentatge de veïns no empadronats, arribant a un 20%
d'increment entre les llars que s'han entrevistat, i al mateix temps una reducció del
11% entre d'altres llars entrevistades.

S'han establert criteris per la derivació al Punt d'Atenció Energètica de la ciutat amb
un punt d'atenció al mateix barri Horts de Miró, i s'han establert els mecanismes de
coordinació definits entre els dos projectes que van permetre guiar als veïns i veïnes
cap al recurs públic.
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B A R R I  D ' H O R T S  D E  M I R Ó ,  R E U S
M I S S I Ó :  L L U I T A  C O N T R A  A  P O B R E S A  E N E R G È T I C A

DERIVACIÓ AL PUNT D'ATENCIÓ ENERGÈTICA





L'expertesa dels i les Picaportes i el seu grau d'experiència aconsegueixen millors resultats, per
la qual cosa s'ha tendit a consolidar equips i millorar les seves condicions laborals tant com s'ha
pogut, perquè sempre se sentin a gust al projecte i li donin continuïtat.

ENTRADA LLARS
El grau de penetració que pot tenir un veí o una veïna coneguda i implicada en la seva comunitat
és major que el que pugui aconseguir un tècnic professional.

EXPERIÈNCIA PICAPORTES

Després de les visites realitzades en una missió, es constata que una vegada que els veïns i veïnes
obren la seva porta als membres de l'equip de Picaportes, la confiança guanyada en les primeres
ajudes permet treballar noves problemàtiques aprofitant la metodologia i la diversitat de l'equip.

TREBALL AMB NOVES PROBLEMÀTIQUES

2

2
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CONFIANÇA DEL VEÏNAT
La diversitat dels equips i el seu reflex de la realitat del barri és clau per aconseguir guanyar-se
la confiança del veïnat,



APODERAMENT DELS VEÏNS I VEÏNES VISITADES

El segon factor és la creació efectiva d'una xarxa de treball amb les entitats i recursos del barri,
per a aprofitar totes les sinergies, donar a conèixer el projecte i ampliar així la difusió d'aquest.

ELECCIÓ PICAPORTES
El factor més important és l'adequada elecció de l'equip de Picaportes: que siguin veïnes i veïns
carismàtics, generadors de confiança, coneguts en el barri i que representin la diversitat del
barri, per a poder arribar a totes la comunitat.

XARXA DE TREBALL

Un aspecte clau és l'apoderament del propi equip de Picaportes: inicialment solen ser persones
que vénen d'experiències de precarietat laboral, situacions d'atur o de treball no declarat, però el
projecte els dota de força i valors per a revertir la seva situació gràcies a comptar amb un treball
remunerat, que els fa sentir útils, que els implica en els objectius del projecte i que els fa
connectar i abanderar la diversitat cultural dels barris en els quals viuen.

APODERAMENT PICAPORTES

Per superar la desconfiança inicial s'han identificat els factors d'èxit de
les proves pilot, que intentem desenvolupar a cada nou barri
d’intervenció. Són les següents:

APODERAMENT DELS VEÏNS I VEÏNES VISITADESDIFUSIÓ BOCA ORELLA
Un altre aspecte important és la difusió boca a orella del projecte: les veïnes i veïns parlen bé del
projecte als seus veïns i veïnes, amics i amigues, família i persones conegudes, ajudant així a
trencar possibles desconfiances en les següents visites. L'efectivitat de les entrevistes dels i les
Picaportes és la millor carta de presentació del projecte.

DIFUSIÓ A TRAVÉS DELS MITJANS
Finalment, i no menys important, és la difusió del projecte a través dels mitjans de comunicació,
explicant bé en què consisteix i com es fa el treball, per a així poder arribar al màxim de veïns i
veïnes possible.
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ESTABILITAT AL BARRI
L’estabilitat i permanència en un barri com a eix per a la creació d'un fil conductor de la
comunitat i per a la participació i activació en el territori.

DIVERSITAT EQUIP
L’equip divers, reflex de la diversitat cultural del barri.



BARRI D'HORTS DE MIRÓ, REUS

INFORMACIÓ EFECTIVA DEL PLA DE FUTUR

Missió: LLUITA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA
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CREACIÓ D'UNA XARXA VEÏNAL

Les entrevistes realitzades han constatat que les mesures d’estalvi
energètic que les persones diuen dur a terme tenen una relació directa
amb la seva situació econòmica més que amb una voluntat ecològica.

RADIOGRAFIA DE L'ATUR REORIENTACIÓ

L'equip de Picaportes ha aconseguit crear una xarxa veïnal fent
d'enllaç entre veïns i veïnes i les entitats i serveis que treballen per la
millora del veïnat, a més han recollit les opinions i l'estat anímic del
barri, engrandint el flux de comunicació amb els recursos.

S'ha aconseguit fer una radiografia acurada de les necessitats i situació
del veïnat pel que fa a l'aspecte laboral.  Aquesta informació ha estat
molt valuosa per les persones que treballen  per la comunitat,
orientant en la seva tasca, redefinint alguns projectes i creant-ne
d'altres.



Per últim, després de 4 anys de desenvolupament del projecte A-
porta a 5 barris, destaquem les següents lliçons apreses:

APODERAMENT DELS VEÏNS I VEÏNES VISITADESEl treball realitzat pels equips al llarg del temps mostra l'evolució professional dels i les
Picaportes a mida que van agafant experiència en el seu treball.

COHESIÓ PICAPORTES

S'ha aconseguit desenvolupar respostes i recursos que han ajudat a guanyar-se la confiança dels
veïns i veïnes des de la proximitat, recuperant pràctiques tradicionals de la relació entre el
veïnatge dels barris, per sobre de barreres culturals, religioses o de gènere.

EVOLUCIÓ PROFESSIONAL PICAPORTES

El fet de regularitzar situacions de persones que no tenen qualificació però sí una motivació
contribueix a millorar la vida dels i les Picaportes i la seva relació amb els seus barris.

MILLORA VIDA PICAPORTES

EMPODERAMENT DONES PICAPORTES
En el treball realitzat a A-porta destaca l'apoderament de les dones, que són majoria en els
equips de Picaportes.

COL·LABORACIÓ AMB RECURSOS BARRI
El projecte aconsegueix els seus objectius gràcies al treball de col·laboració i coordinació en
xarxa amb els recursos del barri.

La cohesió aconseguida en els
equips de Picaportes, que estan
formats per persones amb
orígens, realitats i experiències
vitals molt diferents, però que
gràcies al projecte treballen
units i comparteixen objectius
comuns.

PRÀCTIQUES TRADICIONALS DE CONFIANÇA ENTRE VEÏNAT



A-porta es desenvolupa a barris vulnerables, amb
una alta taxa d'immigració i una complexitat social
quant a convivència i cohesió de les diferents
comunitats assentades en aquests barris. I és
precisament per això que la diversitat és la veritable
clau de l'èxit del projecte, ja que són les persones
integrades als equips de Picaportes les principals
protagonistes, i aquestes són un reflex de la realitat
del seu barri, representant a les diverses cultures
existents al territori.
És important destacar al Picaporta com a concepte
de suport per als veïns i veïnes, però sense aïllar-se i
circumscriure's exclusivament a la seva comunitat:
aquestes persones són les abanderades a tot el barri,
i a més d'aprofitar les complicitats ja existents amb
els veïns i veïnes de la seva pròpia comunitat, es
converteixen en els seus representants a la resta del
barri, realitzant una labor integradora i teixint una
xarxa de coneixement i confiança que sobrepassa les
que existeixen en el moment de començar les
missions.

DIVERSITAT I
INTERCULTURALITAT

L'impacte és, per tant, molt alt als barris: trenca
creences preestablertes i prejudicis cap a les altres
comunitats, ajuda a visibilitzar la diversitat dels
barris, contribueix i enforteix la dinàmica del
projecte i, cosa que és més important, permet que es
posin en valor i destaquin les capacitats de les
persones que formen l'equip de Picaportes per sobre
dels prejudicis i desconeixements existents. 

La diversitat és la clau de l'èxit
del projecte, les Picaportes són
un reflex de la realitat del seu

barri. Representen les diverses
cultures del territori.
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El projecte genera així noves identitats inclusives,
sense distinció de raça, religió, gènere, etc. Els i les
Picaportes són un equip centrat en l'ajuda i la
inclusió, ajudant al fet que es superin els conflictes
de diversitat tant a nivell veïnal com dins dels propis
equips, i això es reflecteix al barri perquè ajuda a
crear un nou model d'intervenció obert i tolerant:
sense més distinció que ser veïns i veïnes del mateix
barri i, per tant, amb més situacions compartides que
enfrontades. 

El fet que les persones Picaportes treballin en
moltes ocasions en parelles, formades per dues
persones amb perfils molt diferents, és un element
d'impacte molt positiu per als veïns i veïnes
visitades.



les entitats del barri,

botigues i establiments 

centres cívics 

porteries i barris a on es farà el porta a porta

A part del porta a porta, amb antelació i de forma simultània, es fa una tasca de

difusió del projecte a través de cartelleria a: 

Les xarxes socials del projecte: instagram, facebook, twitter i el canal de youtube a

través de la llista de reproducció d’A-porta.

Es dur a terme un treball en xarxa amb les administracions i entitats del barri,

que ajuda a millorar els esultats de tots i crea sinergies molt positives, es dona a

conèixer el projecte i ampliar així la difusió d'aquest. El coordinador o

coordinadora d'equip, que és la persona encarregada d'implantar el projecte en el

barri realitza la recerca de l'equip de  Picaportes de manera conjunta amb les

entitats del territori.

També es recullen i canalitzen les necessitats de les entitats, institucions i
empreses públiques/privades, per arribar a la ciutadania, persones clients i

usuàries i resoldre els problemes relacionals i de serveis.

Hi ha una tasca de col·laboració amb la xarxa d'entitats del barri per tal de
buscar sinèrgies amb elles per millorar conjuntament. A més, aquestes entitats

col·laboren de manera continua amb el projecte en formar part del seu Comitè de

Seguiment. Cadascuna de les missions que es desenvolupen responen de manera

periòdica als partners del projecte i als actors del territori a través de les

Comissions de Seguiment, formades per membres de les administracions

públiques, dels partners, de les entitats del barri i de les associacions veïnals. 

Aquestes comissions es reuneixen de manera periòdica, normalment cada 2-3

mesos, i en elles el coordinador o coordinadora i el seu equip presenten dades

actualitzades del seu treball, tant en els referents a l'activitat de l'equip de

Picaportes com dels resultats de les intervencions que realitzen.

Igualment, es fa una tasca de difusió entre el veïnat amb la voluntat de mostrar

els recursos i eines que ofereixen les institucions i empreses del sector públic/privat

i de la xarxa d'entitats socials del barri a aquesta població, associacions veïnals i

entitats socials. 

En diverses etapes del seu desplegament al barri, A-porta presenta una Memòria
d'Actuació, que resumeix el treball realitzat i les dades obtingudes.

DIFUSIÓ A LES VEÏNES I ALS VEÏNS DEL BARRI 

QUAN S’ATERRA A UN BARRI

C O M U N I C A C I Ó
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Generació de noves dinàmiques d'ajuda en els barris que complementen i milloren les

ja existents des dels Serveis Socials i entitats del barri.

RECUPERACIÓ DE LA CONFIANÇA ENTRE EL VEÏNAT
Recuperació de la confiança entre veïns i veïnes, perduda durant les últimes dècades, i que

ajuda a millorar la convivència en els barris.

QUAN S’ATERRA A UN BARRI

Es dur a terme un treball en xarxa amb les administracions i entitats del

barri, que ajuda a millorar els resultats de tots i crea sinergies molt positives,

es dona a conèixer el projecte i ampliar així la difusió d'aquest. El

coordinador o coordinadora d'equip, que és la persona encarregada

d'implantar el projecte en el barri realitza la recerca de l'equip de Picaportes

de manera conjunta amb les entitats del territori.

També es recullen i canalitzen les necessitats de les entitats, institucions i

empreses públiques/privades, per arribar a la ciutadania, persones clients i

usuàries i resoldre els problemes relacionals i de serveis.

Hi ha una tasca de col·laboració amb la xarxa d’entitats del barri per tal de

buscar sinèrgies amb elles per millorar conjuntament. A més, aquestes

entitats col·laboren de manera continua amb el projecte en formar part del

seu Comitè de Seguiment. Cadascuna de les missions que es desenvolupen

responen de manera periòdica als partners del projecte i als actors del

territori a través de les Comissions de Seguiment, formades per membres de

les administracions públiques, dels partners, de les entitats del barri i de les

associacions veïnals. 

Aquestes comissions es reuneixen de manera periòdica, normalment cada 2-

3 mesos, i en elles el coordinador o coordinadora i el seu equip presenten

dades actualitzades del seu treball, tant en els referents a l'activitat de l'equip

de Picaportes com dels resultats de les intervencions que realitzen.

Igualment, es fa una tasca de difusió entre el veïnat amb la voluntat de

mostrar els aquests recursos i eines que ofereixen les institucions i empreses

del sector públic/privat i de la xarxa d'entitats socials del barri a aquesta

població, associacions veïnals i entitats socials. 

En diverses etapes del seu desplegament al barri, A-porta presenta una

Memòria d'Actuació, en la qual es resumeix tot el treball realitzat i les dades

obtingudes.

TREBALL EN XARXA
Treball en xarxa amb les administracions i entitats del barri, que ajuda a millorar els

resultats de tots i crea sinergies molt positives.

C O M U N I C A C I Ó



PLA D'ACCIÓ
C O M U N I C A C I Ó

La direcció contacta amb possibles partners i
l’administració local, comarcal i nacional
(ajuntaments, diputacions, conselleria de
Treball, Afers socials i famílies del govern de la
Generalitat de Catalunya). Així es fa difusió del
projecte per involucrar a les administracions
públiques, empreses i entitats com a possibles
partners del projecte.
S'assisteix a congressos relacionats amb les
entitats socials, els drets energètics, etc. per
presentar el projecte.         
Es dona a conèixer a les federacions de les
associacions veïnals i a les associacions veïnals
de Catalunya, ja sigui a través de les trobades,
reunions amb AV, el butlletí mensual que
s'envia a totes les AV i federacions sòcies de la
Confederació d’Associacions Veïnals de
Catalunya (CONFAVC). 
A-porta es presenta a subvencions a projectes
locals, nacionals i europeus. 
Igualment, la consecució d'alguns premis (Premi
“la caixa” a la Innovació Social 2018 i Premi
“Desafío RECI” de la UE) ha permès donar
difusió al projecte, tant a nivell nacional com
estatal.

La difusió del projecte A-porta es fa des de
diferents persones de l'equip del projecte A-porta  
i a través de diversos canals:

Con la ubicuidad de los teléfonos inteligentes hoy
en día, no podemos negar el enorme impacto de las
redes sociales en el comportamiento de los
consumidores. Es por eso que las grandes y
pequeñas marcas aprovechan las plataformas
digitales en un intento de capturar la cuota de
mercado. Pero estar en línea no es suficiente, las
marcas necesitan tener ideas sobre el
comportamiento de sus consumidores en línea y
utilizan esos datos para generar ingresos para su
negocio.

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

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


Los administradores confirman que han cumplido
con los requisitos anteriores preparando las
cuentas anuales.
Los directores son responsables de llevar los
libros de contabilidad adecuados que revelen,
con razonable exactitud, la situación financiera
en cualquier momento.

I N F ORME  F I NANC I E RO
Según Wikipedia, puede incluirse otra
información que se considere pertinente para las
partes interesadas y también puede publicarse
una versión mucho más limitada. Tales como
utilizar un informe sobre las operaciones de las
empresas de producción o las responsabilidades
corporativas, para que los inversores entiendan.

PÁGINA 22 TECNOLOGÍAS MARIOTE
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Según Wikipedia, los directores son los
responsables de preparar el informe anual y las
cuentas financieras de acuerdo con.

La legislación aplicable de la República de Irlanda,
incluidas las normas de contabilidad publicadas
por el Consejo de Normas Contables y publicadas
por el Instituto de Contadores.

DE LOS INGRESOS DE OCTUBRE



LES INTERVENCIONS AL
TERRITORI: LES MISSIONS

LLUITA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ
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COL·LECTIUS DIANA



El treball realitzat pels equips al llarg del temps mostra l'evolució professional dels i les
Picaportes així com van agafant experiència en el seu treball.

COHESIÓ PICAPORTES
La cohesió aconseguida en els propis equips de Picaportes, que estan formats per persones amb
orígens, realitats i experiències vitals molt diferents, però que gràcies al projecte treballen units i
comparteixen objectius comuns.

EVOLUCIÓ PROFESSIONAL PICAPORTES

El fet de regularitzar situacions de persones que no tenen qualificació però sí una motivació contribueix
a millorar la vida dels i les Picaportes i la seva relació amb els seus barris.

MILLORA VIDA PICAPORTES

APODERAMENT DELS VEÏNS I VEÏNES VISITADES
EMPODERAMENT DONES PICAPORTES
En el treball realitzat a A-porta destaca l'apoderament de les dones, que són majoria en els
equips de Picaportes.

COL·LABORACIÓ AMB RECURSOS BARRI
El projecte aconsegueix els seus objectius gràcies al treball de col·laboració i coordinació en xarxa amb
els recursos del barri.



2.OBJECTIUS ESPECÍFICS

1. CREAR LLAÇOS ENTRE VEÏNS I VEÏNES

Crear llaços entre els veïns i veïnes dels barris amb els actors i recursos més

propers i necessaris. La voluntat és mostrar tots aquests recursos i eines que

ofereixen les institucions i empreses del sector públic/privat i de la xarxa

d'entitats socials del barri a aquesta població, i d’aquesta manera trencar la

cadena d’aïllament que experimenten.

2. TROBAR I VALORAR LES COMPETÈNCIES

Trobar i valorar les competències de persones compromeses del barri, amb capacitat

d’iniciativa i motivats del barri pel seu apoderament i la seva mobilització i incorporació

en una dinàmica de barri per trucar a totes las portes del veïnat generant la seva

confiança.

3. IDENTIFICAR LES NECESSITATS I ACOMPANYAMENT

Identificar les necessitats de les persones i oferir-los un acompanyament en relació amb

els serveis dels actors/empreses locals. La idea és abordar aquestes qüestions

per a millorar la qualitat de vida de la gent i del seu entorn quotidià.

4. RECOLLIR NECESSITATS

Recollir i canalitzar les necessitats de les entitats, institucions i empreses

públiques/privades, per arribar a la ciutadania, persones clients i usuàries i

resoldre els problemes relacionals i de serveis.

1.OBJECTIU GENERAL
Apoderar el veïnat en l'exercici dels drets, en la creació de vincles i en els recursos per
a incidir en la millora de la qualitat de vida i la dignificació del barri. 



Els valors de la CONFAVC són
el diàleg, el treball en equip, el

sentit de comunitat, la
solidaritat veïnal i contribuir a

la millora de les persones i de la
comunitat.
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QUÈ ÉS
A-PORTA?

I N T R O D U C C I Ó
Con la ubicuidad de los teléfonos inteligentes hoy
en día, no podemos negar el enorme impacto de las
redes sociales en el comportamiento de los
consumidores. Es por eso que las grandes y
pequeñas marcas aprovechan las plataformas
digitales en un intento de capturar la cuota de
mercado. Pero estar en línea no es suficiente, las
marcas necesitan tener ideas sobre el
comportamiento de sus consumidores en línea y
utilizan esos datos para generar ingresos para su
negocio. 
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Con la ubicuidad de los teléfonos inteligentes hoy
en día, no podemos negar el enorme impacto de
las redes sociales en el comportamiento de los
consumidores. Es por eso que las grandes y
pequeñas marcas aprovechan las plataformas
digitales en un intento de capturar la cuota de
mercado. Pero estar en línea no es suficiente, las
marcas necesitan tener ideas sobre el
comportamiento de sus consumidores en línea y
utilizan esos datos para generar ingresos para su
negocio.



2.QUANTITATIVES

1. CREAR LLAÇOS ENTRE VEÏNS I VEÏNES

Este informe toma nota de los picos de actividad para que el equipo de redes sociales

responda rápidamente a las tendencias.

2. TROBAR I VALORAR LES COMPETÈNCIES

Una instantánea semanal de tus KPIs más importantes en comparación con la semana

anterior, y la semana correspondiente del año anterior

3. IDENTIFICAR LES NECESSITATS I ACOMPANYAMENT

Este informe es más objetivo para la dirección que abarca un periodo de tiempo más extenso.

4. RECOLLIR NECESSITATS

Aquí, el enfoque principal está menos en los números y más en las acciones, la

priorización y la fijación de objetivos.

1.QUALITATIVES
Apoderar el veïnat en l'exercici dels drets, en la creació de vincles i en els
recursos per a incidir en la millora de la qualitat de vida i la dignificació del
barri. 

CONSTATACIONS
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ZONA NORD

Llars visitades: 5.249

Obertura portes: 3.942

Entrevistes: 2.864

MISSIÓ1: REDUCCIÓ
POBRESA ENERGÈTICA

MISSIÓ 2: COMBATRE
AÏLLAMENT
(especialment gent gran)
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INTERVENCIONS DESPLEGAMENT

DADES GENERALS
80% obertura portes
Més de 50’ escoltant i assessorant 

       60% llars entrevistades
51 Picaportes       
         Desplegament (amb futurs barris 2020): 11.126

Llars visitades: 7.735 (barris desplegats)

Obertura de portes: 5.783 (barris desplegats)

Entrevistes: 3.932

       Abast: 11.800 persones 
                            (barris desplegats, mitjana 3 membres unitat familiar)

 

CAN PUIGGENER

CAN MARINER

ZONA NORD

Llars visitades: 5.249

Obertura portes: 5.249

Llars visitades: 5.249

Entrevistes: 5.249

MISSIÓ: REDUCCIÓ
POBRESA ENERGÈTICA

7 BARRIS DE CATALUNYA (ABAST: 11.800 PERSONES)
Zona Nord (Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, BCN). 

Campclar  (Tarragona). Jul’2017-juny 2018     
Can Peguera (Nou Barris, BCN). Nov’2017-maig’2018. 

Horts de Miró (Reus). Març 2019-jul’2020·        
Can Mariner (Santa Coloma de Gramenet). Feb’2020-des’2020.       
Can Puiggener (Sabadell). Set’2020-gen’2020).       
Rocafonda (Mataró). (Set’2020-gen’2020).

     

                           Nov’2016-des’2019.

                              Nov’2018-març 2019        
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PLA D'ACCIÓ

M E T O D O L O G I A

D ' I N T E R V E N C I Ó
Con la ubicuidad de los teléfonos inteligentes hoy
en día, no podemos negar el enorme impacto de las
redes sociales en el comportamiento de los
consumidores. Es por eso que las grandes y
pequeñas marcas aprovechan las plataformas
digitales en un intento de capturar la cuota de
mercado. Pero estar en línea no es suficiente, las
marcas necesitan tener ideas sobre el
comportamiento de sus consumidores en línea y
utilizan esos datos para generar ingresos para su
negocio. 
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digitales en un intento de capturar la cuota de
mercado. Pero estar en línea no es suficiente, las
marcas necesitan tener ideas sobre el
comportamiento de sus consumidores en línea y
utilizan esos datos para generar ingresos para su
negocio.

Con la ubicuidad de los teléfonos inteligentes hoy
en día, no podemos negar el enorme impacto de
las redes sociales en el comportamiento de los
consumidores. Es por eso que las grandes y
pequeñas marcas aprovechan las plataformas
digitales en un intento de capturar la cuota de
mercado. Pero estar en línea no es suficiente, las
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FINANÇAMENT

Un informe anual es un informe exhaustivo
sobre las actividades que una empresa ha
desempeñado el año anterior.

8,5 B

Un informe anual es un informe exhaustivo
sobre las actividades que una empresa ha
desempeñado el año anterior.

INGRESOS TOTALES

47%

En el caso de empresas más grandes, suele ser una
publicación elegante, colorida y de brillo intenso.

AUMENTO DE LAS

VENTAS

2,5 M

Puede incluirse otra información que se considere

pertinente para las partes interesadas.

PRESUPUESTO MÁXIMO
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INTERVENCIONS DESPLEGAMENT

DADES GENERALS
80% obertura portes
Més de 50’ escoltant i assessorant 

       60% llars entrevistades
51 Picaportes       
         Desplegament (amb futurs barris 2020): 11.126

Llars visitades: 7.735 (barris desplegats)

Obertura de portes: 5.783 (barris esplegats)

Entrevistes: 3.932

       Abast: 11.800 persones 
                            (barris desplegats, mitjana 3 membres unitat familiar)

 

7 BARRIS DE CATALUNYA (ABAST: 11.800 PERSONES)

Zona Nord (Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, BCN). 

Campclar  (Tarragona). Jul’2017-juny 2018     
Can Peguera (Nou Barris, BCN). Nov’2017-maig’2018. 

Horts de Miró (Reus). Març 2019-jul’2020·        
Can Mariner (Santa Coloma de Gramenet). Feb’2020-des’2020.       
Can Puiggener (Sabadell). Set’2020-gen’2020).       
Rocafonda (Mataró). (Set’2020-gen’2020).
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                              Nov’2018-març 2019        
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COL·LECTIUS DIANA
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