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1. PRESENTACIÓ  

  



 

 

Després de la reunió mantinguda el passat 10 d’octubre amb la Tinenta d’alcaldessa de 

l’Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació, amb el  regidor d’Acció Social i 

Habitatge i la regidora del districte 2n de l’Ajuntament de Sabadell, amb l’objectiu de 

presentar el projecte A-porta i veure les possibilitats de desenvolupar-lo a Sabadell en 

una primera experiència pilot, fa que presentem a continuació la següent proposta de 

continguts i econòmica.  

  

  

2. IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE  

  

2.1 MISSIÓ  

  

La concreció del projecte A-porta es materialitza a través de les missions: 

problemàtiques específiques del barri d’actuació sobre les quals es vol treballar, 

i que són escollides entre la direcció del projecte i els seus partners.  

  

La posada en marxa de la missió escollida es realitza a través de dues accions: el disseny 

d’un qüestionari d’intervenció i la formació específica de l’equip de Picaportes 

en el tema d’intervenció.   

  

El qüestionari és realitzat pel coordinador/a d’A-porta amb el suport expert dels 

partners, i recull el guió de la intervenció que realitzarà un Picaporta quan és acollit en 

una llar, detallant les diferents enquestes, preguntes i informació que el Picaporta ha 

d’explicar i recollir. Els qüestionaris no recullen cap nom o dada personal del veí visitat 

(fent cura i vigilància sota la llei de protecció de dades), són lliurats pels Picaportes al seu 

coordinador/a, que els digitalitza en una base de dades de manera agregada, amb la qual 

treballa per presentar els resultats de la missió al seu Comitè de Seguiment.  

  

Per la seva banda, la formació és impartida per tècnics especialistes en la missió 

d’intervenció, normalment formen part de l’equip dels partners o depenen d’ells. Són 

formacions específiques sobre el tema de la missió, amb una durada en funció de la 

problemàtica tractada, impartides de manera presencial a tots els Picaportes i que 

permeten entendre la finalitat del qüestionari. Aquesta formació general és reforçada 

amb petites formacions específiques durant la implantació de la missió sobre temes 

concrets i específics identificats arran de la intervenció. Així mateix, el fet que aquests 

equips de persones no siguin experts en aquesta feina ni es coneguin entre ells, exigeix 

tres accions formatives, impartides per la direcció de la xarxa:  
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• Ajudar-los a cohesionar-se i fer equip per fer un treball cooperatiu d’intercanvi 

d’informació mútua en situacions problemàtiques. També per fer aportacions 

mútues per una bona qualitat de les intervencions.  

• Un altre factor serà advertir-los de riscos de conflicte entre ells i com prevenirlos 

i en la mesura possible, evitar-los.  

• Fer-los mínimament experts en la comunicació veïnal per fer exitosa la seva 

intervenció.  

  

El mètode porta a porta -ser acollits a la llar- permet als Picaportes interactuar més 

àmpliament amb la gent, veure l’estat dels seus habitatges i conèixer amb major 

profunditat les seves inquietuds, fent que puguin tenir una idea acurada de les 

necessitats de cada família i per tant, poder oferir-los assistència especialitzada en temes 

relacionats amb la missió, així com poder ajudar en altres inquietuds que els veïns i les 

veïnes els plantegen.  

        

A-porta pot desenvolupar la seva activitat, la seva missió, en qualsevol aspecte social 

que tingui a veure amb les necessitats més urgents de les persones. En aquest cas, i a 

petició de l’Ajuntament, es treballarà sobre el civisme amb un projecte pilot al barri 

de Can Puiggener on es visitaran 500 habitatges. Un barri d’aproximadament d’uns 

6.800 habitants, al districte 2 de la ciutat, creat a finals dels anys 40. És un barri que ha 

estat molt castigat per la crisi, la qual va agreujar la situació ja malmesa dels seus 

habitants, augmentant l’índex de risc de pobresa amb totes les seves conseqüències.   

  

  

  

3. IMPACTE  

  

3.1 COL.LABORACIÓ AMB D'ALTRES RECURSOS I ENTITATS DEL 

TERRITORI  

  

  

Les accions que durant el temps s'han portat a terme per part d'aquests recursos 

i entitats al barri, suposa que en gran mesura puguem tenir un coneixement molt 

acurat del barri, de la seva composició, de les seves necessitats, requeriments, 

etc., és a dir una diagnosi actualitzada.  El treball col·laboratiu amb la resta 

d'actors i la relació amb l'administració competent, tot fent que la incidència i 

l'impacte social positius siguin reals. I, allò més important, la proximitat, el 

coneixement de la problemàtica col·lectiva.  
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3.2 IMPACTE SOCIAL  

  

El principal impacte resideix en la consolidació del lideratge dels Picaportes, la 

seva capacitat d'escoltar a l'altre i l'augment de la seva autoconfiança. A més 

destaca l'obertura d'un 80% de les portes perquè puguem fer la nostra tasca social 

i solidària. Dins aquest percentatge, i en funció de les necessitats i problemàtiques 

trobades, aconseguim acompanyar al 60% de les persones al recurs necessari per 

pal·liar la seva problemàtica (segons l'experiència de Voisin Malin, 8 de cada 10  

 
portes s'obren després de la seva intervenció). Amb aquesta intervenció, les 

famílies aprenen millor els canvis del seu entorn i també participen dels 

esdeveniments que es desenvolupen al seu barri. A través del retorn dels 

Picaportes,  els partners poden adaptar els seus serveis i les seves pràctiques a les 

necessitats d'aquests barris populars.   

  

  

  

4. PLA D'ACCIÓ  

  

  

• Definició i elaboració del pla de viabilitat del projecte per a la seva implementació.  

• Estudi previ del barri i anàlisi d'oportunitats.   

• Involucració de les institucions públiques: Ajuntament de Sabadell, amb la seva 

participació directa, definició de la missió a abordar, el suport a la difusió i el 

finançament.  

• Identificació d'actors socials del barri. És completament necessari i és un dels 

eixos centrals el contacte amb totes les entitats socials del barri per fer-los 

partícips del projecte i per a la seva apropiació, no hi ha una duplicitat de 

recursos, sinó el contrari una coordinació i seguiment de la intervenció per ser 

més eficients  i eficaços en l'assoliment dels objectius. A través d'aquest front 

comú o xarxa del barri, es podrà concretar amb més detall les necessitats dels 

habitants del barri, els serveis que entre tots es poden oferir al projecte, la recerca 

dels Picaportes, etc.  
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• Constitució del comitè de seguiment i avaluació del projecte de barri: tots els 

actors incorporats al projecte de barri formaran el comitè de seguiment del 

mateix on, de forma periòdica, s'avaluarà el seu desenvolupament.  

• Recerca i constitució de l'equip de gestió: contractació i formació del 

coordinador/a, contractació i formació dels Picaportes.  

• Organització de la posada en marxa: disseny de la forma de prestació del servei, 

l'organització de la intervenció i la forma d'intervenir dels Picaportes, seguiment 

i control del treball dels Picaportes, indicadors de seguiment del projecte, formes 

de retorn i report a les empreses que utilitzen el servei, gestió administrativa i 

financera del mateix, etc. En aquest moment també, l'administració haurà de 

definir els circuits adients per tal que l'equip d'A-porta puguin donar respostes a 

les persones el més aviat possible.  
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5. RECURSOS HUMANS  

  

• Direcció de  la xarxa: assumeix les funcions de suport, gestió general i 

desenvolupament del projecte.  

 Recursos humans: selecció, formació i direcció del coordinador/a, suport a 

la contractació i formació dels Picaportes.  

 Comercial: realització dels contractes de partenariats / clients i el seu 

seguiment.  

 Gestió administrativa: comptabilitat, tresoreria, control de gestió, seguiment 

jurídic.  

 Logística i recursos: eines de gestió, compres, etc.  

 Comunicació i premsa  

  

• 1 Coordinador/a. Jornada:  40 hores setmanals.  Dirigir i encoratjar el projecte 

al barri.  

 Construir i dirigir l'equip de Picaportes.  

 Participar en el desenvolupament del projecte, en el si de la direcció de la 

xarxa.  

  

• 8 Picaportes. 25 hores mensuals cada persona.  

 Informació i posada en marxa de serveis perfectament definits en 

coordinació amb els actors locals (ajuntament, entitats, etc.)   

 Facilitar l'acostament entre aquests veïns i els recursos del barri.  

 Difondre els serveis a través del boca / orella, fent reunions en els domicilis 

dels veïns i veïnes.  

  

  

6. DESTINATARIS  

  

  

Els destinataris del projecte en la seva experiència pilot són totes les persones de totes 

les edats que visquin als habitatges seleccionats prèviament i objecte de la intervenció, i 

particularment les més fràgils o aïllades, que no accedeixen als serveis públics, o 

desconeguin els seus drets i/o obligacions, bé perquè no saben com fer-ho o perquè 

aquest aïllament els hi suposa un tancament que els impedeix connectar i moure's per 

accedir-hi i tenir el coneixement necessari.  
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7. RESULTATS ESPERATS  

  

• Que els veïns i veïnes visitades siguin coneixedors de tot tipus de recursos i eines 

que ofereixen les institucions i la xarxa d'entitats socials del barri, i així trencar la 

cadena d'aïllament que experimenten.  

• La incorporació dels Picaportes a la dinàmica social i comunitària com a líders 

capacitats i motivats per mobilitzar a d'altres veïns i veïnes.  

• Millorar la qualitat de vida de les persones del barri, així com la convivència i la 

cohesió social en el seu entorn més pròxim, sent partícips de la racionalització i 

reordenament dels recursos emprats al barri.  

• Enfortiment i apoderament de la xarxa d'agents socials del barri.  
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8.  AVALUACIÓ  

  

Es defineixen indicadors de resultats transversals, per activitat realitzada i per 

interlocutors del projecte. Es farà a través d'un mapa d'impactes que recollirà per una 

banda beneficiaris directes: veïns, Picaportes i clients, i indirectes: entitats de l'entorn, 

administració.  

  

Respecte als veïns i veïnes, s'avaluarà la seva sortida d’aïllament, accés i coneixement 

dels serveis, el vincle social i la participació ciutadana. Per aquests indicadors utilitzarem 

fulls de dades i enquestes.  

   

Respecte als Picaportes, s'avaluarà la seva participació, ocupabilitat, capacitat 

d'iniciativa, progressió personal, etc. a través d'avaluacions periòdiques.  

  

Respecte als clients (empreses públiques i privades), s'avaluarà la millora de la imatge, 

el manteniment del servei, reducció de morositat, etc. a través d’un full de dades, quadre 

de seguiment i avaluació final de la prova pilot.  

  

L'experiència d'aquesta prova pilot, donada la innovació de l'acció, respecte a allò que 

ens puguem trobar, obligarà a readaptar, modificar i afegir indicadors i mètodes de 

recollida. Per altra banda, l'acord de col·laboració amb Voisin Malin, un cop el projecte 

estigui en marxa en el mateix barri i d'altres ens suposarà una millora, ja que ells han 

desenvolupat eines de valoració d'impacte social que podríem incorporar a la nostra 

tasca.  

  

  

  

9. PRESSUPOST  

  

Proposta: 500 habitatges, 7 mesos  

  

Conceptes  DESPESES  

Personal:    

   - 8 Picaportes  11.960,00€  

   - 1 Coordinador/a  15.100,00€  

Despeses de funcionament  2.600,00€  

Despeses de direcció i gestió: direcció, gerència, comptabilitat, 

comunicació i formació. Assessoria estratègica  

20.430,00€  

Total  50.000,00€  
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10. CRONOGRAMA 

ACCIÓ  Mes  1  
Mes  2  Mes  3  Mes  4  Mes  5  Mes  6  Mes 7  

Contactes amb els recursos públics, entitats i associacions 

presents al territori  

                                                        

Selecció i contractació coordinador/a  
                                                        

Presentació pública del projecte al barri de Can Puiggener  
                                                        

Distribució de l’oferta de treball per a l’equip de Picaportes  
                                                        

Contractació equip de Picaportes  
                                                        

Formació equip de Picaportes  
                                                        

Inici treball de camp  
                                                        

Comissions de seguiment  
                                                        



 

 

Fi del treball de camp  
                                                        

Presentació de resultats  de 

la Fase Pilot  
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ANNEX 1: PROPOSTA FORMATIVA PER ALS EQUIPS D’INTERVENCIÓ ALS  

BARRIS EN EL PROJECTE A-PORTA  

  

  

El fet de que aquests equips de persones amb una funció d’entrevista a veïns no siguin experts 

en aquesta feina ni es coneguin entre ells, exigeix dos accions formatives:  

• Ajudar-los a cohesionar-se i fer equip per fer un 

treball cooperatiu d’intercanvi d’informació mútua en 

situacions problemàtiques. També per fer aportacions 

mútues per una bona qualitat de les intervencions.  

• Un altre factor serà advertir-los de riscos de 

conflicte entre ells i com prevenir-los i en la mesura 

possible, evitar-los.  

• Fer-los mínimament experts en la comunicació 

veïnal per fer exitosa la seva intervenció.  

  

CONTIGUTS BÀSICS DE L’ACCIÓ FORMATIVA  

  

Informació i experimentacions pràctiques sobre la comunicació en les entrevistes.  

  

Entrenament en les fases de l’entrevista:  

• Salutació inductora d’interès  

• Exposició del objectiu: Síntesi en els missatges  

• Fer preguntes obertes facilitadores de la informació  

• Escoltar i interpretar  

• Previsió de possibles problemes d’inhibició del client i com recuperar el seu interès  



 

 

• Valoritzar la cooperació del client, explicitar-li els beneficis de la seva cooperació • 

 Fer un informe síntesi de resultats  

  

Entrenament en accions d’animació:  

• Entrenar-los en el rol d’animació amb sessions de grups de clients  

• Com reforçar la seva implicació. Una funció seria supervisar i orientar les entrevistes 

de l’equip i intentar resoldre problemes que puguin sorgir.  
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