A-PORTA arriba
a Camp Clar:
Acompanyant, porta a porta

Què és A-porta?

A-Porta apropa els serveis al veïnat, per detectar i
prevenir sobre tots els aspectes que tinguin a veure amb les
condicions de vida: la salut, la pobresa, la violència masclista,
la immigració, etc. El nostre projecte, amb el porta a
porta del mateix veïnat del barri, arriba a les famílies,
crea vincles, informa, dóna suport, i empodera a les
persones que hi participen.
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Objectius:

•

Crear llaços entre els veïns/veïnes del mateix barri amb els actors i recursos
més propers i necessaris.
• Identificar les necessitats de les persones i oferir un acompanyament en relació amb els serveis dels actors/empreses locals, per a la
millora de la qualitat de vida.
• Recollir i canalitzar les necessitats de les entitats, institucions i
empreses públiques/privades, per a arribar a la ciutadania.

3

Què són els Picaportes?:









Són una xarxa de veïns i veïnes del mateix barri.
Estan formats en missions, planificades entre els actors locals i
l'administració i què són d'interès comunitari.
Contacten amb la gent del barri porta a porta per ajudar-los a l'accés
dels serveis; a conèixer les seves necessitats i a oferir respostes per un
benefici col·lectiu.
La seva tasca és d'escoltar i passar les informacions que creuen que
pot ser d'utilitat al veïnat, així com recursos per millorar la seva vida.
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Origen:

A-Porta és un projecte inspirat en la tasca de Voisin Malin (VM), que des
de l'octubre de l'any 2010 ha desplegat un projecte comunitari a vuit
municipis francesos de l'Ile de França.
La cooperativa iesMed va contactar amb VM i la CONFAVC per tal de fer
possible la trobada entre elles i considerar l'oportunitat d'una adaptació del
model Vosin Malin a Catalunya. Davant d’aquest repte, un equip de la
CONFAVC es va desplaçar a França per rebre formació sobre com VM
desplegava el projecte.
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Prova Pilot a Ciutat Meridiana:

A partir del novembre, A-Porta es comença a desplegar al barri de Ciutat
Meridiana amb l’objectiu d’arribar porta a porta a 672 llars
acompanyant contra la pobresa energètica.
La prova pilot rep el recolzament de l’Ajuntament de Barcelona i la companyia
Aigües de Barcelona.
S’arriba a xifres alarmants: el 45% de les llars tenen problemes
energètics o d’aigua perquè tenen sense saber-ho ni necessitar-ho serveis
que engreixen entre 20 i 40 euros la factura.
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Projecte a Camp Clar: objectius



Abastament: Arribar a fer l’acompanyament a 1000 habitatges.



Quan començarà el treball de camp: De juliol del 2017 a febrer del 2018.





Partners: La Generalitat i amb procés de cerca d’altres
administracions/actors.
Equip de persones d'Aporta? 10 persones carismàtiques del barri.
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Recull de Premsa:
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