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Estat del projecte Hèstia: desembre 2019
 84 ABSS (85 amb ABSS El Vendrell)

 764 municipis

 4.245.497 persones cobertes

 112.629 més que al 2018

 4.656 professionals (4.554 al 2018)

 1.773.562 fitxes de ciutadans actives

 287.296 expedients actius treballats

 Any 2019:

• 235.688 tràmits (199.406 al 2018)

• 457.791 recursos  concedits (461.981 al 2018)

• 6.612 consultes Via Oberta (2.284 al 2018)

• 5.156 Padró, 1.059 discapacitat,

235 TFM i 162 TFN

• 848.103 cites agendades (780.044 al 2018)



Incorporació eines cribratge a l’Hèstia
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Tipus de diagnòstic o problemàtica



Diagnòstic amb SSM-CAT
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Informe del diagnòstic SSM-CAT
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Els Sistemes d’Informació en l’estratificació social

• A les variables “universals” (edat, gènere...) cal afegir l’accés a les noves 
tecnologies

• L’accés a les NT pot ser un nou factor d’exclusió, generador de desigualtats

• Les NT poden ser un factor clau de progressió social i d’integració

• La variable “Informació” cobra una rellevància inusitada, aportant control i poder o 
l’absència d’aquests (element discriminant)

• La universalitat de les TI (accés a Internet,...) ha fet que aparegui una bretxa digital:

• Manca d’accés i l’escassetat de dispositius i software Accessible
• L’ús que se’n fa de les NT: no només cal accés, també habilitats i competències per part dels  

usuaris
• Habilitats que possibiliten desenvolupar el resultat de l’ús (traduir el seu accés i ús en 

resultats favorables fora de la xarxa)



Bretxa digital i estratificació social

*Esquema procedent de la recerca impulsada per la Taula d’Entitats del Tercer Sector i elaborada per  
expertes de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia. Març 2020



Desigualtats en el confinament pel COVID-19

• Els Sistemes d’Informació durant el confinament han fet aparèixer o proliferar 
possibilitats (moltes d’elles per quedar-se en la “Nova realitat”):

• Teletreball
• Professionals que poden exercir les seves funcions mitjançant el teletreball:

• professionals amb necessitats de conciliació amb cura d’infants i/o persones dependents
• segons l’espai disponible, les persones que conviuen, equipaments i recursos de què disposen

• Professionals que NO poden teletreballar

• Recursos educatius
• Infants/adolescents amb accés a les NT. També necessiten

• habilitats i competències
• Interès i motivació
• Suport i recolzament familiar amb coneixements TIC
• Recursos (espai, manteniment dispositius, programari,...)

• Infants/adolescents sense accés
• Poden disposar o no de les habilitats i competències, interès i motivació, recursos, recolzament familiar,...

• Activitats culturals
• Activitats lúdiques

L’accés a Internet + disponibilitat d’ordinador o tauleta s’ha de tractar com un servei bàsic per a garantir la inclusió, 
especialment per a infants i adolescents (formació + informació)



Els Sistemes d’Informació en l’estratificació social

• Les TIC poden ser el desencadenant de noves formes d’exclusió social

• Les TIC poden reforçar l’exclusió ja existent

• Les TIC poden esdevenir un instrument d’inclusió



inici

Moltes gràcies per la vostra atenció


