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# Evolució de l’estat de situació en els darrers 5 anys

Necessitats tecnològiques

Estem en el mateix punt

Gestió

Provisó

Avaluació

Comunicació 
i formació

Hem avançat però no suficient 

Ús d’aplicacions i eines

Ús d’estàndards

Indicadors de gestió  i cost-benefici

Dimensionar i descriu el mercat

Desenvolupament d’aplicacions

Directius úniques i clares

Reduir desigualtats en l’accés

Incrementar els recursos econòmics

Competència tecnològica professionals 

Transferir experiències innovadores

Reduir resistències  

Perfils tecnològics especialitzats



# Estat d’assoliment d’objectius marcats fa 5 anys

Objectius de millora tecnològica

Assoliment baix Assoliment mitjà Assoliment alt

Treballar el lideratge 
tecnològic 

a les entitats

Utilitzar 
la tecnologia com 
a element d’estalvi

Unir esforços: tercer 
sector, administracions i 

indústria TIC per desenvolupar 
i implementar la tecnologia

Desenvolupar 
i implementar tecnologia

adaptada al sector

Situar a les persones 
al centre de la gestió, 

la provisió i la comunicació

Sensibilitzar i formar 
en competències i habilitats 

dels professionals



# La tecnologia com a oportunitat pel sector

El potencial de la tecnologia

✓ El context català afavoreix l’existència d’un bon ecosistema d’innovació social.

✓ La innovació tecnològica com a eina per empoderar les persones usuàries.

✓ La tecnologia ha de facilitar l’obtenció de finançament a les entitats.

✓ Les AAPP tenen un paper clau com a tractores per a la incorporació de tecnologia

✓ Cal aprofundir en la col·laboració amb empreses per a implementar tecnologia a 
les entitats.

Inversió 
col·laborativa 

+ compres 
agregades

Adopció de 
tecnologies 

lliures

Big data 
social

Criteris de 
selecció de 
tecnologia

Comunitats 
d’aprenentatge

Incorporar-ho 
a l’estratègia 
de les entitats



# La tecnologia mòbil i les apps no han desplegat tot el seu potencial.

La tecnologia mòbil i les apps

# Hi ha expectatives sobre  

les possibilitats que pot  

oferir al sector.

# Es detecten riscos de  

l’impacte que pot generar  

al sector.

participació
ciutadana

competències
professionals

empoderament 
dels usuaris

+ apps accesibles
i adaptades

escletxa digital 
entre usuaris

desigualtat 
entre entitats

ineficiència 
en la gestió

+ dificultats per 
finançar la 
innovació



Prioritats del sector

Lideratge a les entitats.

Formació als professionals.

Involucrar les persones usuàries en el desenvolupament.
 
Garantir l’accessibilitat. 

Avaluar l’impacte.

Identificar i compartir experiències innovadores.

Acostar les empreses TIC a les necessitats del sector.

Desenvolupar aplicacions mòbils i programaris específics.

Transformació
digital

Experiència
d’usuari

Avaluació

Transferència
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Moltes gràcies  
per la vostra atenció!

DEP Institut
amblas@dep.net
srueda@dep.net
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