
NOTA DE PREMSA

Un 30% de les entitats socials ha començat
un procés de transformació digital

● A més, un 76% de les organitzacions del tercer sector han
accelerat la seva digitalització a causa de la Covid-19. Són les
primeres conclusions de l’estudi sobre l’estat de la digitalització
en el tercer sector i que identifica quines són les fortaleses i les
mancances de les entitats socials en la transformació digital.

● m4Social, el projecte d’innovació digital en l’àmbit social de la
Taula del Tercer Sector, ha presentat al Mobile World Congress
aplicacions i projectes tecnològics, impulsats des de les entitats
socials per millorar l’atenció i la qualitat de vida de les persones
en situació de vulnerabilitat.

● Tripapp de l’Associació Benestar i Desenvolupament és una
aplicació de mòbil per reduir els riscos i danys més greus del
consum de drogues; l’APP Cuidem Amposta treballa les
competències TIC de les persones amb discapacitat del Centre
Especial de Treball Terres de l’Ebre; Suara Cooperativa ha
desenvolupat un servei virtual d’acompanyament psicosocial a
distància per pal·liar els efectes físics i emocionals de la
pandèmia i Fundesplai impulsa el projecte DigitalizaciONG
d’acompanyament i formació a entitats socials que comencen
un procés de transformació digital.

Barcelona, 1 de juliol de 2021.- m4Social, el projecte d’innovació digital en
l’àmbit social de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, ha
donat a conèixer avui les primeres conclusions de l’estudi sobre l’estat de la
digitalització del tercer sector social a l’estand de la Fundació Mobile World
Capital Barcelona al Mobile World Congress. Segons els primers resultats,
un 96% de les entitats del tercer sector són conscients de la necessitat
de digitalitzar-se, però només un 28% han començat un procés de
transformació digital. Una altra dada destacada és que gairebé la meitat
de les organitzacions del tercer sector (47%) són conscients també de la
importància de comptar amb una estratègia digital, però admeten que
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el ritme de digitalització és lent per la manca de recursos econòmics, per
la falta d’una cultura organitzativa o per les carències en habilitats
tecnològiques tant dels professionals com de les persones usuàries. D’altra
banda, un 76% de les organitzacions del tercer sector han accelerat la seva
digitalització a causa de la Covid-19. L’estudi de m4Social analitza com les
entitats socials utilitzen les noves tecnologies i quina és la visió que tenen
sobre la tecnologia per saber si està integrada en la cultura organitzativa i
en el lideratge de la seva organització. L’objectiu és conèixer l grau de
maduresa digital de les entitats per poder oferir els suports necessaris i
adequats en la millora de la digitalització.

m4Social també ha presentat al MWC diverses apps i projectes socials
innovadors, impulsats per les mateixes entitats socials, amb l’objectiu de
millorar l’atenció i la qualitat de vida de les persones a les quals el tercer
sector atén, acompanya i ofereix suports.

● DigitalizaciONG de Fundesplai i Fundación Esplai Ciudadanía
Comprometida. És un projecte d’acompanyament a entitats socials
que comencen el seu procés de transformació digital. Ofereix una
primera anàlisi i diagnosi a entitats socials de tot l'Estat per a després
fer una selecció d'un màxim de 15 organitzacions. Les entitats socials
escollides rebran formació i acompanyament en les primeres fases
del seu procés de transformació digital perquè incorporin eines i
metodologies que els permetin complir amb major eficàcia els seus
objectius. Més informació

● TRIPAPP de l'Associació Benestar i Desenvolupament (ABD). És una
aplicació per a telèfons mòbils dissenyada per reduir alguns dels
riscos i danys més greus associats al consum de drogues. L’app recull
informació d’una xarxa de laboratoris d’anàlisi de drogues associats a
la xarxa europea de serveis d’anàlisi de substàncies TEDI (Trans
European Drug Information) i envia a les persones usuàries alertes
en temps real sobre partides de droga adulterades, contaminades o
perilloses. L’aplicació està disponible gratuïtament a Android i iOS.
Més informació

● ACOMPANYAMENT PSICOSOCIAL A DISTÀNCIA (SUARA A CASA) de
Suara Cooperativa. És un servei online d’ajuda i acompanyament,
físic i emocional, que ofereix sessions virtuals de psicologia, coaching
i/o fisioteràpia a través de videoconferències (Whatsapp, Skype, etc.) i
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https://fundacionesplai.org/wp-content/uploads/2021/05/Presentacion-digitalizaciONG.pdf
https://fundesplai.org/ca/
https://fundacionesplai.org/
https://fundacionesplai.org/
https://fundacionesplai.org/wp-content/uploads/2021/05/Presentacion-digitalizaciONG.pdf
https://abd.ong/ca/
https://tripapp.org/es/
https://acasa.suara.coop/
https://suara.coop/ca


que va sorgir durant la pandèmia per donar resposta als efectes
psicosocials derivats de la Covid-19. Més informació

● APP CUIDEM AMPOSTA del Centre Especial de Treball Terres de
l’Ebre. Aquest Centre Especial de Treball de la Fundació 7 d’Astres de
les Terres de l’Ebre treballa per garantir la inclusió laboral de
persones amb discapacitat. Entre els projectes que desenvolupa, hi
ha el del manteniment i la jardineria dels espais verds de la ciutat
d’Amposta. A través d’aquesta aplicació de disseny universal
(accessible) i geolocalitzada, els i les professionals del CET poden
registrar les seves tasques i també les incidències detectades durant
la jornada laboral. L’app permet treballar les competències TIC de les
persones treballadores amb discapacitat com una manera de
promoure la seva autonomia i la vida independent.

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és una
institució nascuda l’any 2003 que agrupa i representa 35 federacions i
grans organitzacions que aglutinen més de 3.000 entitats socials catalanes
que lluiten contra la pobresa, l’exclusió i les desigualtats. L’acció de la Taula
se centra sobretot a fer incidència per defensar els drets socials i enfortir el
tercer sector social.

m4Social és un projecte de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya que connecta l’acció social i el món tecnològic amb la finalitat
d’accelerar la transformació digital en l’atenció a les persones, contribuint a
l’empoderament de la ciutadania i de les entitats socials que treballen amb
col·lectius en situació o risc d’exclusió social.

Més informació

Laura Castro Renard

Responsable de Comunicació i Premsa

Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

comunicacio@tercersector.cat | 678 524 650
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