PLA DE REACTIVACIÓ ESCONÒMICA

Pla de capacitació
digital
ANÀLISI DELS HÀBITS D'ÚS,
CONEIXEMENTS I
ACCESSIBILITAT A LES EINES
DIGITALS A LA GARROTXA

Anàlisi de les dades de l'enquesta sobre
eines digitals en la població de la
Garrotxa elaborada per DinàmiG el març
de 2021, sota el Pla de reactivació
econòmica.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, finançat
pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% per l'FSE.

| Estudi de les eines digitals a la Garrotxa |

Índex
Introducció ………...................................................................……. 2
Metodologia ………..................................................................…… 3
Població de la mostra ……........................................................... 4
Resum dels resultats ................................................................. 12
Ús dels dispositius i la xarxa ……................................................ 14
Competències digitals ………….................................................…. 19
Reflexions i conclusions ……...................................................…. 29
Revisió de les hipòtesis …........................................................… 38
Annexos 1: Taules utilitzades per extreure conclusions ………..… 41
Annexos 2: Preguntes de l’enquesta …..................................… 44

| Estudi de les eines digitals a la Garrotxa |

Taules
- Taula 1. Comparativa entre les edats de la població a la Garrotxa i Catalunya
amb la mostra de l’enquesta ................................................................................. 4
- Taula 2. Comparativa entre les procedències de la població a la Garrotxa i
Catalunya amb la mostra de l’enquesta ................................................................ 5
- Taula 3. Comparativa entre els països de procedència de la població a la
Garrotxa i Catalunya amb la mostra de l’enquesta ............................................... 6
- Taula 4. Comparativa la quantitat d'habitants dels municipis de la Garrotxa i la
presència que han tingut a l'enquesta ................................................................... 7
- Taula 5. Nivell d'ingressos mensuals de la mostra de l'enquesta ............................ 8
- Taula 6. Nivell mitjà d'ingressos mensuals de la població de la Garrotxa i
Catalunya ............................................................................................................... 8
- Taula 7. Comparativa de persones del nucli familliar a Catalunya, Garrotxa i la
mostra .................................................................................................................... 8
- Taula 8. Comparativa dels llocs de treball a Catalunya, la Garrotxa i la mostra de
l'enquesta ............................................................................................................... 9

- Taula 9. Comparativa de la titulació més alta aconseguida a Catalunya, la
Garrotxa i la mostra de l'enquesta ........................................................................ 10
- Taula 10. Comparativa dels residents a l'estranger de la Garrotxa i Catalunya .... 11
- Taula 11. Comparativa població activa, aturada i inactiva a la Garrotxa i a la
mostra .................................................................................................................... 11
- Taula 12. Comparativa dels perfils professionals a la Garrotxa i a la mostra ........ 11
- Taula 13. Dispositius de connexió a internet de les persones enquestades .......... 14
- Taula 14. Percentatge de la mostra que utilitza mesures de ciberseguretat ........ 15
- Taula 15. Relació entre perfils i possessió de smartphone i ordinador ................. 41
- Taula 16. Relació entre perfils i accessibilitat a Internet a casa ........................... 41
- Taula 17. Relació entre edats i gènere de la mostra i possessió de dispositius .... 41
- Taula 18. Relació entre perfils i acreditació de coneixements digitals ................. 41
- Taula 19. Relació entre el grau d'estudis i la presa de mesures de ciberseguretat 42
- Taula 20. Relació entre els perfils i l'interès per la formació en eines digitals .... 42
- Taula 21. Relació entre els perfils i l'interès per les temàtiques de formació en
eines digitals ........................................................................................................ 42
- Taula 22. Relació entre el perfil i la preferència de format dels cursos ............... 43
- Taula 23. Relació entre l'activitat professional i el nombre d'hores que es volen
destinar a la formació en eines digitals ................................................................ 43

| Estudi de les eines digitals a la Garrotxa |

Gràfics
- Gràfic 1. Comparativa de gènere de la població a la Garrotxa i Catalunya amb la
mostra de l’enquesta ............................................................................................. 4
- Gràfic 2. Recull de nacionalitats de les persones enquestades ............................ 5
- Gràfic 3. Sectors professionals representats a la mostra de l'enquesta ................ 9
- Gràfic 4. Mostra de l'enquesta amb internet a casa i observacions principals .... 14
- Gràfic 5. Accions que les persones enquestades desenvolupen en línia .............. 15
- Gràfic 6. Part de la mostra que considera algunes accions en línia complicades 16
- Gràfic 7. Percentatge de la mostra que considera accions en línia complicades 16
- Gràfic 8. Percentatge de la mostra que utilitza els Punts TIC .............................. 17
- Gràfic 9. Aspectes més votats per valorar d'un punt TIC ...................................... 17
- Gràfic 10. Percentatge de la mostra que utilitzaria un nou Punts TIC ................... 18
- Gràfic 11. Formacions més votades per la població de la mostra ......................... 19
- Gràfic 12. Formats preferits dels cursos o tallers .................................................. 20
- Gràfic 13. Part de la mostra que disposa d'un títol de coneixements digitals ...... 20
- Gràfic 14. Grau de coneixement de l'ACTIC per part de la mostra ...................... 21
- Gràfic 15. Percentatge de la mostra que utilitza les eines digitals en l'entorn
laboral o la recerca de feina ................................................................................ 21
- Gràfic 16. Tipus de formació rebuda en l'àmbit laboral ....................................... 22
- Gràfic 17. Eines digitals que encara no utilitza la mostra però que els agradaria
fer servir en l'àmbit laboral .................................................................................. 22
- Gràfic 18. Motius de la mostra per optar per fer algunes accions manualment
enlloc d'utilitzar la xarxa o els dispositus de connexió ......................................... 23
- Gràfic 19. Elements que motivarien a la part de la mostra que treballa per compte
d'altri a participar en una formació ...................................................................... 23
- Gràfic 20. Comparativa d'hores setmanals per destinar en formació les persones
treballadores, empresàries, emprenedores i desocupades de la mostra ............ 24
- Gràfic 21. Mostra treballadores que han rebut ajuda en eines digitals .............. 24
- Gràfic 22. Comparació entre les persones treballant i desocupades de l'enquesta
respecte a cercar feina en l'àmbit de les TIC ...................................................... 25
- Gràfic 23. Comparació de les raons per a no cercar feina en el sector digital . 25
- Gràfic 24. Coneixement de formes de finançcament per la digitalització ........ 26
- Gràfic 25. Part de la mostra que ha invertit en digitalització de l'empresa ....... 26
- Gràfic 26. Part de la mostra que utilitza les dades per prendre decisions ......... 27
- Gràfic 27. Ús de les plataformes de cerca de feina en línia ............................... 27
- Gràfic 28. Dificultats en la cerca de feina en línia ............................................. 27
- Gràfic 29. Plataformes de cerca de feina en línia més utilitzades per la mostra 28

Introducció
La desigualtat en l'accés i ús d'eines digitals és una realitat que ha
emergit de manera molt visible arran del temps de confinament a
causa de la pandèmia generada per la Covid-19. Segons el diari
L'Economista, es tracta d'un procés de transformació que no s'havia
vist anteriorment donat que en algunes empreses, s'ha avançat la
transformació digital en 8 mesos el que s'hauria d'haver avançat en
vuit

anys.

també

A

s'han

Nielsen

causa

de

disparat

Media

-

una

aquests

durant

la

empresa

canvis,

les

pandèmia,

hores

d'ús

segons

un

d'informació

i

dades

d'internet
estudi
de

de

renom

mundial - i Dynata, la xifra a Espanya ha crescut en un 7% fins a
ocupar les 79 h de mitjana a la setmana, és a dir un 47% del nostre
temps.

Aquest progrés digital vertiginós ha provocat que aspectes

de la vida quotidiana hagin passat al món digital i per tant, per
algunes persones, ha esdevingut molt més complicat el dia a dia.
Aquesta

fractura

digital

amb

relació

a

l'ús,

accessibilitat

i

coneixements d'Internet i els dispositius de connexió a la xarxa, és
palpable en molts àmbits del territori i cal fer-ne una diagnosi per
detectar-la, quantificar-la i establir accions que en permetin una
reducció i fins i tot erradicació.
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Metodologia
L'equip tècnic de DinàmiG (Agència d'Innovació i Desenvolupament de la

·

Garrotxa) en col laboració amb altres entitats del territori com l'Associació
de Comerciants d'Olot, Turisme Garrotxa l'Associació d'Hostalatge de la
Garrotxa, l'Oficina de treball d'Olot, la FES (Fundació d'Estudis Superiors) i
ADRINOC, van dur a terme una sèrie de jornades de treball per definir unes
hipòtesis

sobre

la

d'analitzar-la

en

compondrien

una

situació

digital

profunditat,
enquesta

es
i

del

territori

van

i,

posteriorment,

dissenyar

confirmarien

o

les

per

preguntes

refutarien

les

tal
que

hipòtesis

prèviament plantejades.
En l'enquesta, es pregunta seguint blocs de contingut on s'inicia pel perfil de
la

persona

enquestada,

els

usos

dels

dispositius

i

la

xarxa,

quines

competències digitals té, el seu perfil professional (on es pregunta per l'ús
de la tecnologia en cada cas) i finalment es pregunta si la persona està en
algun tipus de formació i, si és així, se li pregunta per l'ús de les eines
digitals en aquesta*.
Tot i que l'objectiu d'inclusió digital és universal, s'ha seleccionat els perfils
en edat activa per iniciar el projecte, és a dir edats entre els 18 i els 65 anys.
S'ha intentat arribar al màxim de diversitat possible, tant amb relació als
sectors i activitats professionals, als llindars econòmics, edats, gèneres i
nacionalitats.
Per poder arribar a les persones amb dificultats per utilitzar internet per
respondre l'enquesta o no lectoescriptura, s'ha adaptat una enquesta amb
les preguntes formulades de manera més senzilla i s'ha fet presencialment
amb l'ajuda tècnica de l'àrea d'ocupació de Mas les Mates. Un 6% de les
respostes de l'enquesta s'han recollit en aquest format. La resta de la difusió

·

es va fer a través de les entitats col laboradores en la creació de l'enquesta.
L'enquesta s'ha realitzat durant el mes de març i s'han recollit 438 respostes,
que a continuació s'exposaran, a l'hora que els perfils demogràfics i socials
de la mostra i les reflexions i conclusions que se n'extreuen.

*Es pot consultar l'enquesta completa a l'apartat annexos 2.
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Població de la mostra
L'estudi

es

centra

en

els

perfils

en

edat

activa,

indiferentment

de

si

treballen al dia de l'enquesta o no, residents a la Garrotxa.

Edats
Les edats de les persones que han respost l’enquesta comprenen dels 18 als
65 anys i són bastant representatives de la població de Catalunya i la
Garrotxa. Observem un biaix en la població més jove, que està gairebé 6
punts percentuals per sota que la realitat de la Garrotxa.

Taula 1. Comparativa entre les edats de la població a la Garrotxa i
Catalunya amb la mostra de l’enquesta

Gènere
En la mostra de l'enquesta hi ha més presència femenina, desencadenant
un biaix de gènere de gairebé 15 punts percentuals de la realitat.

Gràfics 1. Comparativa de gènere de la població a la Garrotxa i
Catalunya amb la mostra de l’enquesta

Homes

50 %
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Població de la mostra

Origen
En la mostra hi ha molta presència de persones catalanes i una menor
presència de la resta d'Espanya i altres països. Existeix doncs, un lleu biaix
que inclina la balança cap a les persones d'origen català.

Taula 2. Comparativa entre les procedències de la població a la
Garrotxa i Catalunya amb la mostra de l’enquesta

Un 32,8% de les persones nascudes fora de Catalunya, són d’altres regions
d’Espanya. La resta són de països d’arreu del món.

Gràfics 2. Recull de nacionalitats de les persones enquestades,
sense comptar l'espanyola
Romania
11.6%

Cuba Mali
2.3% 2.3%

Gambia
9.3%

Rusia
2.3%

Colombia
4.7%

Campos de refugiados saharauis
4.7%
Perú
4.7%

Italia
4.7%
Argentina
4.7%

Marroc
9.3%
India
9.3%
Paisos baixos Hondures
7%
4.7%
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Població de la mostra

Origen
En

la

mostra

hi

ha

una

menor

representació

de

persones

nascudes

a

Espanya, sobre representació de persones nascudes a Catalunya i força
diferències entre les variades nacionalitats.

Taula 3. Comparativa entre els països de procedència de la
població a la Garrotxa i Catalunya amb la mostra de l’enquesta
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Població de la mostra

Municipi de residència
La mostra és força representativa del repartiment de la població de la
Garrotxa entre els diferents municipis. En la mostra, un 36,17% d'individus
són d'altres municipis de la Garrotxa, fora d'Olot, mentre que la realitat es
correspon a un 38,71%.

Taula 4. Comparativa la quantitat d'habitants dels municipis de la
Garrotxa i la presència que han tingut a l'enquesta.

Nivell d'ingressos
La majoria de persones enquestades tenen uns ingressos mitjans mensuals
d’entre 1500

€

i 3000

€

(un 38%). Hi ha un 17% de les persones enquestades

que ingressen menys de 900

€ mensuals en el nucli familiar.
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Població de la mostra
Taula 5. Nivell d'ingressos mensuals de la mostra de l'enquesta

La mitjana de persones que ha respost l’enquesta, se situa entre el llindar
econòmic de 900

€

i 1.500

€

i en segon lloc més representat, fins a 3.000

€

mensuals. Això es traduiria anualment en una quantitat per llar d’entre
10.800

€ i 36.000€.

Taula 6. Nivell mitjà d'ingressos mensuals de la població de la
Garrotxa i de Catalunya

Convivents al nucli familiar
Un 27% dels nuclis familiars estan formats per només dues persones. En un
26% de 3 persones i en un 24% de 4.

Taula 7. Comparativa dels convivents al nucli familliar a Catalunya,
la Garrotxa i la mostra

Dades contrastades amb les extretes de l'IDESCAT de 2011.
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Població de la mostra
La mostra només sembla esbiaixada en les llars amb una sola persona, on
està més de 6 punts percentuals per sota de la població real.

Sectors professionals
En

aquest

paràmetre

percentatge

molt

alt

és

delicat

16,4%

de

extreure
persones

conclusions,
que

han

ja

que

indicat

hi

que

ha

la

un

seva

professió no encaixa amb cap de les proposades i per tant, no tenim
manera

d’identificar

de

què

es

tracta.

Malgrat

això

veiem

una

gran

presència del sector de l'administració, que no es correspon a la realitat del
territori.

Gràfic 3. Sectors professionals representats a la mostra de
l'enquesta
Altres

Indústria

16.4%

13.2%

Construcció
2.5%

Sanitat
3.2%

Comerç

Educació

6.5%

9.5%
Serveis

Tecnologia

7.6%

2.3%

Administració

Hostaleria i restauració

17.8%

7.9%

Podem observar un biaix en l’agricultura, que en la mostra té més presència
que en la població real i els serveis i la indústria.

Taula 8. Comparativa dels llocs de treball a Catalunya, la Garrotxa i
la mostra de l'enquesta

Dades de l'IDESCAT de 2020 /*Serveis: Incloent el sector de la restauració i el turisme.
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Població de la mostra

Nivell d'estudis
En

aquesta

taula

es

recullen

les

dades

de

l'estudi

de

mercat

fet

per

DinàmiG amb dades sobre els estudis de la població de 2011, en l'enquesta
hem extret alguna dada més tenint en compte l'escolarització sense títol
oficial,

ells

ensenyaments

programes
artístics

d'inserció

com

el

al

teatre

treball,
o

la

l'escola

dansa.

És

d'adults

per

això

i

que

els
els

percentatges de la mostra no sumen 100.

Taula 9. Comparativa de la titulació més alta aconseguida a
Catalunya, la Garrotxa i la mostra de l'enquesta

Es confirma el biaix cap a les persones amb grau universitari, que és molt
gran i s'observa també que existeix una tendència cap als cicles formatius
de

grau

superior

i

per

contra,

una

menor

incidència

de

persones

amb

únicament escolarització primària o l'ESO.

Residència a l'estranger
El 73% de les persones enquestades no han marxat a estudiar o a treballar a
l’estranger en algun moment de la seva vida. El 27% sí que ho ha fet.
Aquesta dada no es pot extreure de cap estudi estadístic, per tant, el més
proper

és

la

comparació

amb

l’índex

l’estranger.

10

de

catalans

que

resideixen

a
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Població de la mostra
Taula 10. Comparativa dels residents a l'estranger empadronats a la
Garrotxa i a Catalunya

Activitat professional
S’aprecia

un

clar

biaix

en

les

respostes

de

les

persones

actives,

siguin

ocupades o desocupades. Aquest s’ha dut a terme intencionadament, en la
recerca de la mostra donat l’àmbit d’actuació de DinàmiG és sobre la
població activa de la Garrotxa.

Taula 11. Comparativa població activa, aturada i inactiva a la
Garrotxa i a la mostra de l'enquesta

Taula 12. Comparativa dels perfils professionals a la Garrotxa i a la
mostra de l'enquesta

En

la

mostra

observem

que

hi

ha

moltes

més

persones

demandants

d’ocupació. Això es podria deure que la situació ha canviat des de les
dades

del

2019

que

es

van

utilitzar

per

configurar

l’Observatori

Garrotxa 2020 però també al biaix definit cap a la població activa.
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de

la
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Resum dels resultats
Resum de l'ús i accés als dispositius de connexió a la xarxa i les
competències digitals en la població de la mostra

Sobre ús i accés
La majoria de persones de la Garrotxa (96%) tenen accés a internet des de
casa i el motiu principal per les que no en tenen és el preu (63%).
Els dispositius de connexió a internet més freqüents en la mostra són el
mòbil

i

l'ordinador,

l'SmartTV.

La

i

en

majoria

menys

de

de

la

persones

meitat

d'enquestats,

enquestades

utilitza

la

tauleta

almenys

i

alguna

mesura de seguretat a la xarxa (65%).
Les accions preferides de fer en línia per la població de la mostra són jugar,
viatjar i vendre. El teletreball, l'agenda, l'escola o relacionar-se queden en
segon lloc. Únicament un 0,6% de la població fa tràmits amb l'administració
i el banc per internet.
La majoria considera senzill fer les accions a través d'Internet, però hi ha
una part de la mostra (20%) que considera algunes accions com els tràmits
amb el banc o l'administració o moure's complicades de fer en línia.
Només un 28% de la mostra té dispositius vells a casa amb els que no sap
què fer, la majoria ja no en té (52%).

Sobre Punts TIC o telecentres
Una part molt petita de la població (3,4%) fa ús d'espais TIC o de connexió
oberta i dispositius compartit. Tot i això, un 43% afirma que en faria ús si
se'n creés un de nou a la ciutat.
Els

aspectes

més

valorats

d'aquests

espais

de

connexió

són

que

siguin

cèntrics o propers a casa, que aportin nous coneixements i que disposin d'un
servei d'assessorament.

Sobre les competències digitals
Més del 90% de persones enquestades té interès a formar-se en eines
digitals,

i

més

de

la

meitat

ho

volen

fer

virtualment

i

en

eines

de

ciberseguretat o protecció de continguts digitals, i en menys mesura en la
resolució de problemes tècnics i el disseny digital.

12

| Estudi de les eines digitals a la Garrotxa |

Resum dels resultats
Un 73% de la mostra no té cap certificat de coneixements digitals i en la
majoria de casos és perquè no l'han necessitat. Per altra banda, un 69% no
saben què és l'ACTIC i només el 8% el té. L'element més motivador per a
participar en una formació és que el contingut sigui interessant i en segon
lloc que permeti la conciliació de la vida laboral i familiar. Més del 60% de
les persones enquestades vol dedicar entre una i tres hores a la formació en
eines digitals.
Més d'un 60% de persones enquestades ha rebut ajuda en eines digitals per
part d'una amistat, la família o un company o companya de feina.

Sobre el sector digital en el món professional
Per més de la meitat de persones enquestades, és bàsic i necessari tenir
nocions bàsiques d'ofimàtica i programes de comunicació interna per a
treballar

o

aconseguir

feina.

La

formació

en

eines

digitals

per

part

de

l'empresa és insuficient i hi ha un 10% de la mostra que afirma no estar
formada per fer la feina que fa. En més d'un 60% dels casos, el motiu
principal per deixar de fer una tasca laboral digitalment és la falta de
temps per aprendre'n. En un 21,7% dels casos és el mateix desconeixement
que la tasca es pot fer en línia.
Més del 85% de la mostra no s'han plantejat mai cercar feina en el sector
digital i en la més de la meitat de casos en persones desocupades, és per
falta de formació. Un 90% de les persones empresàries o emprenedores no
coneix fonts de finançament empresarial per a la digitalització de la seva
empresa, però el 100% han hagut d'invertir-hi, sobretot en equipaments com
ordinadors, smartphones... Prop d'un 60% utilitza l'anàlisi de dades per la
presa de decisions.
Un quart de les persones enquestades en cerca de feina no utilitza les
plataformes en línia per a trobar-ne i gairebé un terç ho troba un procés
complicat donat que cada pàgina té un format molt diferent de les altres.
Més de la meitat de les persones enquestades, han utilitzat les plataformes
de cerca de feina infofeina, infojobs i el SOC.

A

continuació

es

poden

consultar

els

resumit en aquest apartat.
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Ús de dispositius i xarxa
Xarxa a casa

Gràfic 4. Mostra de l'enquesta amb internet a casa
Segons les dades presentades al Congrés

96 %

de

competències

digitals

2021

per

63 %

la

Fundació Ferrer i Guàrdia, l'accessibilitat a
internet en les llars catalanes correspon a un

Internet
a casa

Consideren

97% i segons l'Ajuntament de Barcelona, es

que és car

tracta d'un 92% a la ciutat.

Dispositius de connexió a Internet
Taula 13. Dispositius de connexió a internet que tenen les persones
enquestades

Segons les dades presentades al

Smartphone

Congrés

Ordinador

digitals

Tauleta

la

Fundació

les llars catalanes tenen telèfon
mòbil i en un 86% ordinador, poc

SmartTV

més

Domòtica
100

competències
per

Ferrer i Guàrdia, en un 99% de

Smartwatch

0

de
2021

d'un

punt

percentual

per

sota de la mostra de l'enquesta

200

300

400

500

(87,44%).

En l'enquesta a la Garrotxa s'ha demanat la dada individualment i no per llar.

Ús de mesures de ciberseguretat
La majoria de persones enquestades utilitza un antivirus, una contrasenya
diferent per cada plataforma i tanca la sessió quan acaba d’utilitzar-la.
Però només un 30% de les persones revisen i eliminen les cookies, bloquegen
els anuncis intrusius i fan còpies de seguretat, mentre que un 8% de la
població no pren cap tipus de mesura de ciberseguretat
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Ús de dispositius i xarxa
Taula 14. Percentatge de la mostra que utilitza mesures de
ciberseguretat
Una contrasenya diferent a cada plataforma

·

Antivirus instal lat i operatiu
Comprovació de la seguretat de les pàgines de venda
Realització periòdica de còpies de seguretat
Tancament de la sessió en acabar d’utilitzar-la
Revisió i eliminació de les galetes
Bloqueig d’anuncis intrusius
Control parental
Cap
0%

25%

50%

75%

Accions en línia

Gràfic 5. Accions que les persones enquestades desenvolupen en
línia
40 - 45% Jugar, viatjar, vendre
30% Agenda, l’escola a casa, el
teletreball i relacionar-se
15 - 20% Demanar hora al gimnàs o
al metge, cercar feina o comprar
10% Formar-se, escoltar música i

·

veure sèries o pel lícules
0,6% Tràmits amb el banc i
l'administració
15% Fan totes les accions en línia

En aquest gràfic es mostra que només al voltant d'un 10% de les persones

·

enquestades utilitza internet per veure sèries, pel lícules o escoltar música.
Es considera que és un error i que es tracta, en realitat, d'un percentatge
molt

més

alt,

però

per

la

formulació

de

la

pregunta

es

podria

haver

malinterpretat (no es feia referència específica a plataformes com Netflix,
HBO o Spotify).
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Ús de dispositius i xarxa

Accions en línia complicades
Gràfic 6. Percentatge de la mostra que considera algunes accions
en línia complicades

51%

20%

No consideren cap

Consideren viatjar,

10%
Consideren demanar hora

de les accions en

moure’s i els tràmits al

al metge, gimnàs, formar-

línia complicades

banc i amb l’administració

se, relacionar-se, l’escola a

complicats de fer en línia

casa, teletreballar i vendre
accions complicades de fer
en línia

Dispositius vells a casa
Gràfic 7. Percentatge de la mostra que considera algunes accions
en línia complicades
Té dispositius

28%

vells a casa i no
sap què fer-ne

52%

Té dispositius vells a

No té dispositius
vells a casa

20%

casa per a donar-los
un segon ús

Un dels objectius específics del programa de gestió de residus municipals
de

la

Garrotxa

conjunt

de

2018-2023

residus,

des

consisteix

d'una

òptica

a

incrementar

de

l'economia

la

valorització

circular

i

del

baixa

en

carboni i això es tradueix en la recollida del 65% del pes d'aparells elèctrics
i electrònics introduïts al mercat en els tres anys precedents o el 85% dels
RAEE generats. A més, dins del mateix pla es contempla una campanya pel
reciclatge de residus electrònics que s'ha dut a terme entre el 2019 i el
2020, fet que podria donar resposta als resultats obtinguts en l'enquesta.
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Ús de dispositius i xarxa

Ús dels Punts TIC o telecentres
Gràfic 8. Percentatge de la mostra que utilitza els Punts TIC i les
raons per les que no ho fa
Només

3,4 persones utilitzen un

Punt TIC o telecentre de cada 100.

2% altres raons

11% no ho saben
8% els queda

50% no ho

lluny de casa

El

necessiten

96,6% restant, no en fa ús per les

29% no en

següents raons:

coneixen

Preferències dels Punts TIC
Gràfic 9. Aspectes més votats per valorar d'un punt TIC
Individual

28%

Amplitud d'horari

52%

Servei d'assessorament
Localització cèntrica

20%

Que aporti coneixements nous

Suport 24h
No ho sé
Proper a casa
0%
La

majoria

de

persones

20%

enquestades

-

incloent

40%
les

que

60%
avui

no

fan

ús

d'aquest servei - valorarien d'un punt TIC la proximitat a casa, el servei
d'assessorament i la formació en nous coneixements.
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Ús de dispositius i xarxa

Ús d'un nou Punt TIC
Gràfic 10. Percentatge de la mostra que utilitzaria un nou Punt TIC

43 %
Un 43% han respost que utilitzarien un punt TIC si se'n creés un de nou a la
seva

ciutat

(186

persones).

D'aquests,

un

64%

són

d'Olot

(119).

De

les

persones que afirmen que utilitzarien el Punt TIC, només 37 no disposen
d'ordinador (19%), per tant hi ha un 81% que l'utilitzaria per altres motius més
enllà de l'accessibilitat a un ordinador, ja sigui la formació, l'assessorament,
la connexió gratuïta, etc. De les persones que afirmen que utilitzarien el Punt
TIC un 33% rep mensualment menys de 900
un 31% entre 1500-3000

€.
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Competències digitals
Preferències sobre la formació
Gràfic 11. Formacions més votades per la població de la mostra
Cercar i seleccionar i contrastar informació amb les eines digitals
Organitzar informació i les dades amb les eines digitals
Interaccionar i compartir informació i continguts digitals
Dissenyar continguts digitals
Dissenyar i fabricar objectes utilitzant tecnologia digital
Programar
Protegir continguts i dades personals
Gestionar identitats digitals
Fer tràmits en línia
Desenvolupament d'Apps
Gestió web de l'empresa
Ús d'aplicacions i XXSS / Consells d'actuació cívica a la xarxa
Resoldre problemes tècnics
No m'interessa aprendre sobre eines digitals

0%

20%

40%

60%

Entre un 40% i un 50% de les persones enquestades els agradaria rebre
formació

sobre

protegir

continguts,

dades

personals

i

ciberseguretat,

a

l'hora de resoldre problemes tècnics i treballar i organitzar dades.
S'ha

mostrat

molt

poc

interès

per

formacions

relacionades

amb

interaccionar i compartir informació en línia (14,3%) i només un 16% han
votat aprendre sobre com fer tràmits en línia, per tant, tot i ser un dels
aspectes que els costa més, també els causa rebuig plantejar aprendre'n.
Algunes propostes de formació lliure són: Programació de CNC, Maquinària
fer tall, Marketplaces i webs de compra i venda, Blockchain, Màrqueting
digital, Difondre les meves activitats...
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Competències digitals

Preferències sobre el format
Gràfic 12. Formats preferits dels cursos o tallers
Tallers oberts a tothom en equipaments públics
Cursos presencials
Cursos en línia
Jocs interactius
Formació a l'empresa
Seminaris empresarials
No m'agradaria
Videotutorials per whatsapp o per correu
0%

20%

40%

60%

Possessió del certificat de
competències digitals
Gràfic 13. Part de la mostra que disposa d'un títol de coneixements
digitals i en cas negatiu, el motiu
1% Tenen un
certificat no oficial

26% Tenen un
certificat oficial

73% No tenen

15,5% No coneixen
un marc de referència

un certificat

61,6% No ho
han necessitat

36% No s'ho han preguntat
Dels que no tenen un certificat:
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Competències digitals

Coneixement de l'ACTIC
Gràfic 14. Grau de coneixement de l'ACTIC per part de la mostra
8% Tenen l'ACTIC

Hi ha un alt desconeixement
del

certificat

ACTIC

per

23% Saben què és l'ACTIC

part de la població i força

però no el tenen

rebuig

69% No saben què és

a

acreditar-se,

una

vegada el descobreixen.

Eines digitals a l'entorn laboral
Gràfic 15. Percentatge de la mostra que utilitza les eines digitals en
l'entorn laboral o la recerca de feina
Ofimàtica (word, powerpoint...)

d’edició (pack adobe, final cut...)

de gestió interna (CRM,SAP, ERP...)

comunicació interna (rocketchat, mail,...)

Persones que

gestió de projectes( escio, trello, mur...)

treballen per
compte d'altri

creació d’estructures (enginyeria...)

Persones en la
programació (java,wordpress, CC+...)

cerca de feina

cap
0%

25%

50%

75%

100%

A un 83% de les persones en cerca de feina, se'ls ha demanat conèixer eines
bàsiques d'ofimàtica.
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Competències digitals

Formació per aconseguir
les eines digitals

Gràfic 16. Tipus de formació rebuda en l'àmbit laboral
Utilitzant-les
Formació per part de l'empresa
No estan formades
0%

25%

50%

75%

100%

La majoria de persones s'han format a força d'utilitzar les eines digitals en
l'entorn laboral. Només un 39,7% han rebut algun tipus de formació per part
de l'empresa.

Eines digitals que encara
no utilitzen en l'àmbit laboral
Gràfic 17. Eines digitals que encara no utilitza la mostra però que els
agradaria aprendre i fer servir en l'àmbit laboral
Ofimàtica (word, powerpoint...)
d’edició (pack adobe, final cut...)
de gestió interna (CRM,SAP, ERP...)
comunicació interna (rocketchat, mail,...)
gestió de projectes( escio, trello, mur...)
creació d’estructures (enginyeria...)
programació (java,wordpress, CC+...)
0%

Un

41,2%

de

la

mostra

ha

indicat

que

5%

no

10%

necessita

15%

cap

20%

eina

25%

més

o

programari digital dels que ja indicat utilitzar abans. Malgrat això s'observa
cert interès per la formació en altres eines digitals per l'àmbit laboral, com
les d'edició de continguts digitals, que arriba al 22,2%.
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Competències digitals

Motius per no utilitzar una
eina digital a l'àmbit laboral
Gràfic 18. Motius de la mostra per optar per fer algunes accions
manualment enlloc d'utilitzar la xarxa o els dispositus de connexió
9,6% Falta d'interès

21,7% Desconeixement
de que la poden fer en línia

12,7% Desconeixement

60,8% Falta de

de que com fer-la en línia

temps de formació

2,4% L'empresa no ho vol

Motivació per a les formacions
Gràfic 19. Elements que motivarien a la part de la mostra que
treballa per compte d'altri a participar en una formació
Millorar el lloc de treball
Ser més eficient
Que sigui a prop de casa o des de casa
Que sigui presencial
Que sigui en línia
Conciliació de l’horari familiar i personal
Continguts interessants
Metodologia diferent i atractiva
0%

La

majoria

de

persones

treballadores

20%

valoren

molt

40%

positivament

60%

que

la

formació sigui gratuïta, que els permeti ser més eficients, que permeti la
conciliació laboral i familiar i que tingui continguts interessants.
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Competències digitals

Hores per a la formació
Gràfic 20. Comparativa de les hores setmanals que estarien
disposades a destinar en formació les persones treballadores,
empresàries, emprenedores i desocupades de la mostra
Menys d'1 h

Entre 1 i 3 h

Treballadores d'una empresa

Entre 3 i 6 h

Emprenedores i empresàries
Desocupades

Més de 6 h

0%

25%

50%

75%

Informació més detallada a a la taula 23: Relació entre l'activitat professional i el nombre
d'hores que es volen destinar a la formació en eines digitals; als annexes, a la pàgina 41

Les

persones

desocupades

són

les

que

estan

disposades

a

invertir

més

temps en formació. La gran majoria de persones treballadores per compte
d'altri, dedicarien entre 1 i 3 hores setmanals a la formació.

Suport en eines digitals
Gràfic 21. Mostra treballadora per compte d'altri que ha rebut ajuda
en eines digitals
10% No han necessitat ajuda

62% Ha rebut ajuda de

10% Han rebut ajuda de l'administració

companys de feina i tècnics

3% No han sabut a qui demanar ajuda

65% Ha rebut ajuda
d'amics i familiars
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Competències digitals

Feina en el sector digital
Gràfic 22. Comparació entre les persones treballant i desocupades
de l'enquesta respecte a cercar feina en l'àmbit de les TIC
No han fet res

No s'ho han plantejat mai

Han enviat el seu currículum

S'han format

Desocupades
Treballadores d'una empresa

Ja s'hi dediquen

0%

25%

50%

75%

100%

Gràfic 23. Comparació de les raons per a no cercar feina en el
sector digital
No tinc formació

No m'interessa

No sé com fer-ho
Desocupades

No coneixia aquesta opció

Treballadores d'una empresa

0%

20%

25

40%

60%
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Competències digitals

Finançament per la
digitalització empresarial
Gràfic 24. Coneixement de formes de finançcament per la
digitalització de la seva empresa
Només un 10% de la mostra de persones empresàries o
emprenedores

10 %

digitalització

coneix
i

fonts

actualització

de

finançament

tecnològica

de

per
la

la

seva

activitat econòmica. Aquest 10% ha indicat mètodes com
el crowdfunding, roda d’inversors, ACCIÓ, contacte amb
entitats i els cursos bonificados Tripartita.

Inversions en tecnologia i
eines digitals a l'empresa
Gràfic 25. Mostra de l'enquesta que ha invertit en digitalització de
la seva empresa
100%

100 %

75%
50%

Equipaments
com

De les empreses de la

25%

mostra han invertit en
digitalització

0%

ordinadors,
pantalles,

Connexions

smartphones

i fibra òptica
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Competències digitals

Ús de les dades per la
presa de decisions empresarials
Gràfic 26. Part de la mostra que utilitza les dades per prendre
decisions
Un 59% utilitza l'anàlisi de dades per la presa de decisions

59 %

empresarials. El 41% que no l’utilitza ho fa per les següents
raons: perquè es basa en altres aspectes en un 44%, perquè
no té suficients dades o no sap com fer-ho en un 37,5%.

Cerca de feina en línia
Gràfic 27. Ús de les plataformes de cerca de feina en línia
24% No utilitza la cerca de feina en línia
22% Utilitza la cerca de feina en línia amb suport
54% Utilitza la cerca de feina en línia de manera autònoma

Gràfic 28. Dificultats en la cerca de feina en línia
Dificultat per trobar la categoria adequada per a cada usuari
Dificultats per recuperar les claus d’accés
Procés pesat i confús donat que cada pàgina té un format diferent
Procés impersonal i poc adaptat per a persones amb varietats funcionals

0%

10%

20%
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Competències digitals

Plataformes de cerca de feina
Gràfic 29. Plataformes de cerca de feina en línia més utilitzades per
la població de la mostra
SOC

Infojobs

Empreses d’ETT

Plataformes del municipi

Linkedin

Infofeina
0%

20%

28

40%

60%
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Reflexions i conclusions
Anàlisi comparativa de les respostes contrastant els perfils a través
de taules consultables als annexos 1

El nivell econòmic està relacionat amb una
menor accessibilitat a les eines digitals
Les dades extretes de l’enquesta indiquen que un 100% de les persones que
tenen uns ingressos mensuals majors de 3.000

€ al nucli familiar, tenen accés

a internet a casa. Per sota d’aquest nivell d’ingressos, els percentatges
baixen, sent el llindar més baix (menys de 900

€ mensuals), el que mostra una

bretxa més gran on només el 81,33% de les persones tenen accés a internet
a casa. Per tant malgrat que la majoria en té, el nivell d’ingressos, si que
demostra ser un condicionant.
Respecte a l’accessibilitat a dispositius, hi torna a haver una fractura entre
els llindars econòmics més alts i els més baixos. Només un 82,7% de les

€ mensuals tenen mòbil i només un
€
mensuals disposen d’ordinador i, tots els llindars econòmics superiors a 900€
persones amb uns ingressos menors a 900

69% ordinador. En canvi el 100% de les persones que tenen més de 6000

mensuals, superen el 91% de amb relació a tenir un smartphone.

Amb relació al coneixement i ús d’eines digitals, no sembla haver-hi una
diferència en l’obtenció d’un certificat de coneixements digitals, però sí que
es denota una bretxa econòmica en la ciberseguretat.
Al

voltant

d’un

28%

de

les

persones

amb

menys

de

900

€

d’ingressos

mensuals pren cap o una sola mesura de ciberseguretat i prop del 56% en
pren dues o més. Tot i semblar un percentatge força alt, les persones amb
un llindar econòmic més alt prenen més mesures de seguretat digital. En el
cas de persones amb més de 6000

€

mensuals, un 100% pren dues o més

mesures de seguretat. És a dir, a menor llindar econòmic, més vulnerabilitat i
desprotecció a la xarxa.
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Reflexions i conclusions

Existeix una bretxa de gènere en el sector
professional digital a la Garrotxa
No es percep una bretxa de gènere en
l’accessibilitat o ús dels dispositius amb
accés a internet a la Garrotxa
Respecte a l’accessibilitat a internet, és superior en dones que en homes,
donat que un 96,4% de les dones gaudeixen d’internet a casa i dos punts
percentuals per sota, un 94%, els homes.
En relació amb els dispositius, veiem dades oposades en funció de si es
tracta de l’smartphone o d’un ordinador. Un 89,61% de les dones tenen
ordinador i només un 85,5% dels homes en disposa, però en el cas del mòbil,
el 96% dels homes en té i només un 91% de les dones. Això podria plantejar
dubtes relacionats amb l’autonomia digital que té el gènere femení. Quan
es contrasten edat i gènere, amb relació a l'accessibilitat de smartphone, sí
que podria detectar-se certa bretxa digital envers les dones de més de 50
anys, on més d'un 17% de les enquestades, no tenen mòbil, mentre que amb
relació als homes d'aquesta edat només es tracta d'un 5,63%.
Respecte a la pregunta de si s’han plantejat buscar feina en el sector de les
TIC, les persones que han indicat que no s’ho han plantejat o que no han fet
res per aconseguir-ho, eren un total de 92, de les quals un 60% dones.

En l’obtenció de certificats, veiem que les dones en tenen en gairebé 5
punts percentuals més que els homes (un 28,3% contra un 23,6% d’homes).
Malgrat

semblar

pronunciada,

la

que

no

balança

hi
es

ha

una

bretxa

desequilibra

digital
amb

de

relació

gènere
als

gaire

sectors

professionals donat que de totes les persones responent l’enquesta n’hi ha
un total de 21 que es dediquen a tecnologia i a la comunicació, de les quals
només 8 (38%) són dones i la majoria es dediquen a la comunicació, només 1
dona es dedica a la tecnologia. Per tant, tot i que la tendència és que les
dones mostrin interès en els cursos i formacions relacionades amb les TIC,
encara estem lluny d’una igualtat laboral en aquest sector.
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Reflexions i conclusions
Respecte a la ciberseguretat, hi ha més dones (11,68%) que homes (6,19%)
que no prenen cap mesura de ciberseguretat. En canvi, d’entre les persones
que prenen dues o més mesures de ciberseguretat, hi ha més dones que
homes (un 76,7% de dones i un 74,3% d’homes). Això podria plantejar dubtes
respecte a l’aplicació dels coneixements una vegada es tenen.
La realitat a Catalunya, segons dades d'abril de 2021 de l'Institut Català
de les Dones, mostra que les dones representen el 32,8% del total de
persones ocupades en l’activitat de la informació i de les comunicacions
(que

inclou

les

activitats

d'edició,

inclosa

l'edició

de

programes

informàtics, les activitats cinematogràfiques i d'enregistrament de so, les
activitats

d'emissió

telecomunicacions,

i

programació
les

activitats

de
de

ràdio

i

televisió,

serveis

de

les

activitats

tecnologies

de

de
la

informació i altres activitats de serveis d'informació), enfront el 67,2% dels
homes.

Existeix una bretxa digital generacional
envers l’accés a telèfons intel·ligents i
coneixements sobre ciberseguretat
Amb relació a l’accessibilitat a Internet des de casa, no sembla que existeixi
una bretxa digital generacional, donat que hi ha més persones de més de
50 anys amb accés a internet, que menors. Només un 3% no tenen accés a
internet des de casa.
Respecte als dispositius, no sembla haver-hi diferència en els ordinadors (en
totes les edats en disposen entre un 85 i un 91% de la població) però sí en
l’smartphone, on mentre que totes les persones menors de 30 anys disposen

·

de telèfon intel ligent, només un 87,35% de les persones majors de 50 en
tenen, i sobretot es veu incisivament en dones, on el percentatge disminueix
fins al 82,98%.
Respecte a l’adquisició de certificats de coneixements digitals, sembla no
haver-hi

bretxa

digital

generacional,

però

en

l’ús

de

mesures

de

ciberseguretat sí que hi ha alguns indicadors que podria haver-n’hi. Tot i que
són la franja d’edat on hi ha menys gent que no pren cap mesura de
seguretat digital, prop d’un 20,5% només en pren una.
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Existeix una bretxa digital relacionada amb
el país d’origen respecte a l'adquisició d’un
ordinador i l’accés a internet des de casa
Respecte a l’accessibilitat a internet, veiem que pot haver-hi una bretxa
donat que de les persones no nascudes a Catalunya, gairebé un 10% no hi
tenen accés. En l'adquisició de dispositius, no sembla haver-hi diferència en
els smartphones però sí en els ordinadors, ja que un 34,4% de persones

·

d’aquest col lectiu no en tenen.
En l’adquisició de certificats de coneixements digitals, no es produeix una
fractura,

però

sí

que

s'aprecia

un

menor

percentatge

de

persones

certificades no nascudes a Catalunya (20.31%) que de les que sí que ho són
(27,7%).
Amb relació als sectors professionals, podem veure les persones nascudes
fora de Catalunya ocupen només un 13% de les professions relacionades
amb la comunicació o tecnologies. La representació de persones nascudes
fora de Catalunya en la totalitat de l’enquesta és d’un 15%, per tant, estan
infrarepresentades.

El perfil econòmic més baix és el més
vulnerable a la fractura digital
Tot i que hi ha molts àmbits a treballar el desequilibri més gran i pronunciat
en les enquestes és l’econòmic, almenys amb relació a l’accessibilitat a
dispositius i connexió. Amb relació a les mesures de ciberseguretat aquesta
fractura torna a produir-se en més mesura en els perfils amb ingressos
mensuals inferiors, que estan fins a 28 punts percentuals per sota que els
dos perfils amb ingressos superiors.
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No tenir coneixements digitals pot resultar
una barrera a l’hora de trobar feina
A gairebé la meitat de les persones enquestades en situació de cerca de
feina, se’ls ha demanat conèixer les eines bàsiques d’ofimàtica com l’ús de
word o powerpoint per accedir a una feina (48,6%). A més, en molts casos,
també

s’han

bàsiques,

pot

demanat

altres

permetre

a

la

aptituds
persona

digitals.

Per

demandant

tant,
de

tenir

feina,

unes

eines

duplicar

les

possibilitats de trobar-ne.
En total, entre les dues enquestes hi ha un total de 136 persones sense feina
i això representa un 31% del total de persones enquestades.
Dins d’aquest grup de persones desocupades, n’hi ha 32 que disposen d’un
certificat de coneixements digitals i 102 que no.

Del total de persones enquestades, només un 26% disposa d’un certificat en
eines digitals. D’aquest 26%, un 28% estan desocupades. Del total dels
enquestats,

320

persones

no

tenen

certificat

en

eines

digitals

(el

74%

restant) de les quals un 32% està desocupada.

Tot indica doncs, que tenir un certificat en coneixements digitals pot, en
certa manera, afavorir l’ocupabilitat de la persona.
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Hi ha un gran interès en la formació en
ciberseguretat
La majoria persones enquestades han mostrat interès a rebre formació en
eines digitals. Aquest interès és lleugerament superior en les dones que en
els homes (94,6% i 90,8%) i no sembla haver-hi distinció per franges d’edat,
donat que coincideixen en estar al voltant d’un 93%.
Els continguts digitals més votats a l’hora de rebre’n una formació estan
relacionats

amb

la

ciberseguretat

(protecció

de

continguts,

dades

personals...), on més de la meitat dels enquestats (52%) hi està interessat,
sobretot dones i perfils menors de 30 anys i majors de 50.
Gairebé la meitat d’enquestats ha manifestat interès també per la resolució
de problemes tècnics informàtics, sobretot els perfils més grans de 50 anys i
altra vegada, les dones i també pel disseny de contingut digital, on sobretot
els perfils més joves han mostrat interès.
Donat

que

la

majoria

de

respostes

recollides

en

la

pregunta

sobre

la

dificultat de fer certes accions en línia ens indicava que els tràmits amb
l’administració

i

el

banc

creaven

incertesa

i

complicacions,

es

podria

suposar que les persones enquestades tindrien interès a formar-se en aquest
aspecte. Per contra, ha resultat ser de les formacions amb menys interès per
part de la mostra, només un 16% del total, on destaquen sobretot homes
(17%) i persones de més de 50 anys (22,9%).

Les formacions virtuals són les preferides
per la majoria
Respecte al format dels cursos, el preferit és el telemàtic amb un 56%
d’enquestats i on destaca sobretot en el perfil d’edat entre 30 i 50 anys i les
dones.

Els

cursos

presencials,

estan

en

segon

lloc

amb

un

42%

de

·

preferència que destaca sobretot en el col lectiu no natiu a Catalunya amb
un 60,9%. Un 34% dels enquestats també han votat els tallers oberts en llocs
públics i és el públic més jove (menors de 30 anys) que mostra una gran
preferència amb un 44,6% d’enquestats.
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Hi ha preferències per les formacions d’entre
una i tres hores setmanals
Respecte

a

les

hores

setmanals,

un

60%

de

les

persones

enquestades

estaven disposades a invertir entre 1 i 3 h setmanals a la formació en eines
digitals. Tot i això, segons el perfil professional s’han detectat preferències
diferents, com és el cas de les persones treballadores d’empresa pública o
privada, que s’han decantat clarament per aquest horari, en un 74%. En el
cas

de

persones

desocupades

i

emprenedores

i

empresàries

aquesta

preferència també és clara però no tant, sent al voltant d’un 43%. En el cas
de persones desocupades, també hi ha una forta inclinació a dedicar-hi de
3 a 6 h setmanals en un 25%. En el cas de les persones emprenedores i
empresàries, tot i que l’opció més votada torna a ser d’entre 1 i 3 hores, en
destaca en segon lloc la dedicació en menys d’una hora setmanal (33%).

Un nivell de formació alt està relacionat
amb la major presa de mesures de
ciberseguretat
S’aprecia un augment de mesures de ciberseguretat directament relacionat
amb

l’augment

de

formació.

Del

·

col lectiu

de

perfils

amb

estudis

professionalitzadors superiors només hi ha un 4% que no prenen cap mesura
de seguretat digital i un 85,6% en prenen dues o més. En canvi, en perfils
amb menys estudis, només un 64,6% pren 2 o més mesures de seguretat i en
el perfil amb els estudis més baixos, només arriba al 53%. Potser caldria
doncs, enfocar un curs de ciberseguretat als perfils amb menys estudis o
formular una proposta de temari de seguretat digital en aquells cursos o
institucions que veiem que menys impacte en la seguretat digital tenen.
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Hi ha un desconeixement general dels punts
TIC o telecentres de la comarca
La gran majoria de persones enquestades no utilitza els punts TIC de la
comarca (96,6%). És a dir només un 3,4% de les persones enquestades
utilitza algun dels punts TIC de la comarca, que són quatre: el de Planes
d’Hostoles, Besalú, Sant Joan les Fonts i Sant Esteve d’en Bas.
Un 54,2% de persones que han indicat que no l'utilitzen, asseguren que és
perquè no ho necessiten. Un 31,1% perquè no en coneixen cap i un 8,7% han
indicat que no l'utilitzen perquè els queda lluny de casa.
En

l'enquesta

coneixen

un

adaptada
lloc

des

per

d'on

a

perfils

amb

connectar-se

a

barrera
la

lingüística,

Garrotxa,

però

un

56%

només

2

persones han dit que utilitzen aquest espai i han indicat que es tracta d'un

·

locutori i no un espai públic. En aquest col lectiu, han indicat en un 82% que
els agradaria que hi hagués més punts des d'on connectar-se a la Garrotxa.

Preferència pels Punts TIC o telecentres
propers a casa i amb assistència
Respecte als aspectes que més valorarien d'un nou punt des d'on connectarse els factors preferits són un servei d'assistència i que sigui proper a casa,
ambdues preferències en un 52%. També es valora positivament que disposi
de formacions o tallers per tal d’aportar coneixements nous als usuaris, en
un 50%.
En l'enquesta adaptada, s’ha valorat més positivament que sigui proper a
casa en un 56% i que sigui individual o aïllat en un 36%, més enllà d'un servei
de suport o de formació, tan sols un 24%.
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Punts de connexió més enllà dels ordinadors
En la pregunta de si utilitzarien un punt TIC si estigués en la seva ciutat, un
43% han respost que sí, de les quals, un 64% són d'Olot. De les persones que
afirmen que utilitzarien el Punt TIC, només 37 no disposen d'ordinador (19%),
per tant hi ha un 81% que l'utilitzaria per a altres motius més enllà de
l'accessibilitat

a

un

ordinador,

ja

sigui

la

formació,

l'assessorament,

la

connexió gratuïta, etc. De les persones que afirmen que utilitzarien el Punt
TIC,

un

22%

és

gent

nascuda

fora

de

Catalunya

(majoritàriament

estrangera). Respecte al nivell d'ingressos, un 33% rep mensualment menys
de 900

€,

€, un 31% entre
€ i un 1% en més de 6000€ mensuals.

un 23% està entre 901-1500

entre 3000-6000
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Revisió de les hipòtesis
Anàlisi comparativa de les conclusions extretes de l'anàlisi de
l'enquesta en contraposició a les hipòtesis generades per l'equip de
DinàmiG i altres entitats del territori.
Al setembre 2020 es van realitzar una sèrie de jornades de treball conjunt amb tècniques de DinàmiG, de la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot i altres
assessors externs experts en eines digitals i grans coneixedors del territori per a definir el projecte de capacitació digital, començant per l’anàlisi dels
problemes, causes i efectes de la bretxa digital a la Garrotxa i la posterior
definició d'objectius i accions en resposta.

Per extreure aquests problemes, causes i efectes, - en la reunió del 30 de
setembre de 2020 - es va dur a terme una pluja d’idees i la configuració
d’un arbre de problemes: un format abstracte similar al d’un arbre, on se
situen els dos grans problemes en el centre, les causes a sota i els efectes
just a dalt i això permet veure com, en el cas d’un arbre, es retroalimenta i
els efectes resultants comporten més causes de problemes.

A principis d’abril de 2021, amb les dades de l’enquesta recollides, es poden
contrastar les hipòtesis plantejades amb les dades reals obtingudes.
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Annexos 1
Taules comparatives entre perfils i l'ús, accessibilitat o
coneixements en eines digitals
Taula 15. Relació entre perfils i possessió de smartphone i ordinador

Taula 16. Relació entre perfils i accessibilitat a Internet a casa

Taula 17. Relació entre edats i gènere de la mostra i
possessió de smartphone i ordinador

Taula 18. Relació entre perfils i acreditació de coneixements digitals
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Annexos 1
Taula 19. Relació entre el grau d'estudis de la mostra i la presa de
mesures de ciberseguretat

Taula 20. Relació entre els perfils i l'interès per la formació en eines
digitals

Taula 21. Relació entre els perfils i l'interès per les temàtiques de
formació en eines digitals
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Annexos 1
Taula 22. Relació entre el perfil i la preferència de format dels
cursos en eines digitals

Taula 23. Relació entre l'activitat professional i el nombre d'hores
que es volen destinar a la formació en eines digitals

*El total de persones no arriba a 100 perquè s'han extret les inactives
en el món laboral, que representen únicament el 3% de l'enquesta.
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Annexos 2
Preguntes de l'enquesta sobre coneixements digitals, ús i accés que
s'ha fet a la ciutadania de la Garrotxa.
Enquesta genèrica
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Annexos 2
Part de l'enquesta genèrica únicament per a persones que treballen
per compte d'altri o en fundacions o institucions públiques
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Annexos 2
Part de l'enquesta genèrica
únicament per a persones que
reben algun tipus de formació

Part de l'enquesta genèrica
únicament per a persones que
cerquen una millora laboral
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Annexos 2
Part de l'enquesta genèrica únicament per a persones
emprenedores o empresàries
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Annexos 2
Part de l'enquesta genèrica únicament per a persones desocupades
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Annexos 2
Part de l'enquesta adaptada per a persones amb barrera lingüística
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Part de l'enquesta adaptada per a persones amb barrera lingüística
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Part de l'enquesta adaptada per a persones amb barrera lingüística

53

| Estudi de les eines digitals a la Garrotxa |

Annexos 2
Part de l'enquesta adaptada per a persones amb barrera lingüística
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Annexos 2
Part de l'enquesta final i comuna per tots els perfils
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