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Presentació

A Fundesplai i a Fundación Esplai tenim una llarga trajectòria en el desenvolupament 
de projectes que contribueixen a la superació de les bretxes digitals, a l’apoderament digital 
de la ciutadania i a l’enfortiment de les entitats del Tercer Sector.

La guia que presentem respon a aquests objectius. Forma part del projecte 
DigitalizaciONG mitjançant el qual hem format i acompanyat a 14 entitats de tota Espa-
nya en els seus primers passos en el camí de la transformació digital. Aquesta publicació 
recull recursos i aportacions, així com reflexions i consells d’aquesta primera edició del 
projecte desenvolupada durant l’any 2021.

El projecte ha ofert una primera anàlisi i diagnòstic d’entitats, per, després, realitzar 
una selecció d’organitzacions que han rebut 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 d’atenció a les persones.

Hem pres com a referència l’itinerari formatiu seguit a DigitalizaciONG per a 
plantejar algunes consultes tipus que hem identificat durant el desenvolupament del 
projecte.

https://fundacionesplai.org/wp-content/uploads/2021/07/Presentacion-digitalizaciONG-v5.pdf
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Entre els continguts de tipus tècnic i metodològic hem intercalat les respostes d’algu-
nes entitats, participants a tres preguntes clau sobre el procés de transformació digital que 
compartim amb elles durant el desenvolupament del projecte:

Considerem fonamental donar visibilitat a totes aquestes reflexions i aportacions que 
han anat apareixent al llarg d’aquests mesos de formació i acompanyament a les entitats. 
Esperem que us resultin útils els recursos i consells que compartim en aquesta publicació.

Volem agrair a totes les entitats i persones participants la seva implicació en el 
projecte.

Les entitats socials poden aportar sensibilitat, realitat 
i autenticitat a la tecnologia.

Cinta Rodríguez Ponce 
(Directora) ASIDEM

1   Quin valor aporta el projecte DigitalizaciONG a la teva entitat?

2  Quin és el repte de la transformació digital en el Tercer Sector?

3   Sempre es parla del que aporten les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
(TIC) a les entitats socials, però volem donar-li la volta. Què poden aportar les 
entitats socials a les TIC?
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1  Som una entitat petita i volem iniciar el nostre procés de transformació di-
gital. Per on podem començar?

El primer seria establir un pla de transformació, identificant aquelles febleses i limita-
cions que ara mateix presenta l’entitat i que pensem que poden millorar gràcies a aquesta 
transformació. Aquest pla ha de ser progressiu i anar superant petits reptes, escalant així 
el procés de transformació. En aquest sentit poden ser interessants eines d’avaluació com 
l’anàlisi DAFO (inicials de Febleses, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) o realitzar un 
estudi dels elements clau mitjançant metodologia Canvas. La transformació requerirà 
esforç en tots els sentits, inclòs l’econòmic, però sobretot, temps de dedicació i recursos 
humans. Determinem quina època de l’any ens representa menys càrrega de treball, i en 
aquest moment intentarem concretar processos de formació, consultoria i acompanyament 
a través d’agents públics i/o privats.

Què és això 
de la transformació 
digital?
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DigitalizacioONG aporta una metodologia d’aplicació 
de les TIC més clara i ordenada a l’associació.       

Victor Regueira Castro
(Treballador social) Associació Boa Vida

2  Sabem que les competències digitals de l’equip són desiguals i que això és 
una barrera per al procés de transformació digital. Com podem afrontar-ho?

Durant la formació hem insistit molt en el concepte de la inversió: per dur a terme 
la transformació digital és necessari invertir econòmicament, en temps, en esforç i canvis 
actitudinals. A més, també hem insistit en la idea que aquest canvi és cosa de tot l’equip 
humà que forma l’organització. Per això, és necessari dedicar temps al fet que totes les 
persones estiguin formades tant en els conceptes metodològics de transició digital com en 
el maneig pràctic de les eines digitals que finalment s’estableixin per al treball diari. Sempre 
hi haurà persones de l’organització que dominin més o menys tots aquests elements, però 
recordem que un dels canvis més importants fa referència a la cultura organitzacional, i 
aquí no pot faltar ningú. Serà fonamental que a la formació li segueixi l’acompanyament i 
la col·laboració en la posada en marxa d’aquestes competències.
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El projecte DigitalizaciONG aporta, d’una banda, assessorament respecte 
de qüestions, eines i dubtes que puguem tenir sobre eines que ja 
manegem. D’altra banda, ens serveix per conèixer noves maneres de treballar, 
noves eines que ens facilitin i facin que el treball sigui més efectiu. 
A més, el projecte dona valor a una nova manera de treballar que és 
la digital, apostant per involucrar-nos a les entitats i facilitar-nos 
els mitjans per anar incorporant aquestes noves tendències.

       

Sergio González
(Coordinador) Colectivo de Acción para el Juego y la Educación (CAJE)
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3  Sabem que la transformació digital no només es tracta d’eines digitals, però 
entenem que són fonamentals. El programari lliure és gratuït? Quines alternatives 
podem usar a les solucions privatives de pagament?

Els programes i aplicacions lliures són creats i oferts al públic de manera oberta i amb 
llicències que afavoreixen la seva millora i distribució. Això no vol dir que hagin de ser 
gratuïts necessàriament i en alguns casos es poden establir, com a mínim, serveis com-
plementaris sota preu (emmagatzematge al núvol, implementació, consultoria, formació, 
etc.). En la majoria d’ocasions, el programa en si es pot trobar en manera de descàrrega 

Eines gratuïtes 
i donacions 
per a ONG
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gratuïta donada la seva naturalesa oberta, perquè es desenvolupa de manera comunitària 
sense una finalitat d’ànim de lucre.

En aquest sentit, podem trobar infinitat de programes lliures i gratuïts per a pràcticament 
qualsevol funció: Nextcloud per a l’emmagatzematge en núvol, LibreOffice com a paquet 
de productivitat ofimàtica, Jitsi Meet per desenvolupar videotrucades, o WordPress per 
crear llocs web. Això sí, aquelles eines que requereixin una instal·lació en un servidor al 
núvol requeriran disposar d’un servei d’allotjament o hosting amb el cost associat.

En aquest moment en el qual ens trobem aquesta formació de 
DigitalizaciONG és bastant important per a l’entitat, encara que som una 
organització petita amb escassos recursos, aquesta formació ens ajuda a 
optimitzar el treball, arribar fins i tot a més persones en la nostra feina i 
plantejar-nos la formació en línia com a opció. Tot i així, en el medi rural 
en el qual ens movem aquest tema és encara més complicat, no només 
per a les entitats, sinó també per a la resta de la ciutadania.

Mar González Rodríguez
(Presidenta) Asociación Entre Todos

4  Necessitem aconseguir ordinadors i equipament informàtic, però ens limita 
el pressupost. Algun consell?

Moltes empreses en fer una renovació dels seus dispositius els ofereixen a col·lectius 
desfavorits o entitats sense ànim de lucre. Així que podríem buscar aquest tipus d’empreses 
i guanyar-nos la seva confiança, cosa que pot ser complicada i, a més, no sempre coinci-
dirà la nostra necessitat amb el seu moment de renovació. Per agilitzar aquestes donacions 
existeixen organitzacions socials que fan de pont: s’encarreguen de recollir aquests equips 
segons es van produint les renovacions, els condicionen i els distribueixen.

https://nextcloud.com
https://es.libreoffice.org
https://meet.jit.si
https://wordpress.com/es/
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Algunes d’aquestes organitzacions són:

• Pont Solidari (Catalunya)

• Teso (Comunitat Valenciana)

• Asociación Informática Abierta (Comunitat de Madrid)

• Reciclanet (Euskadi)

• Dónalo (Catalunya)

• Reutilizak (Comunitat de Madrid)

DigitalizaciONG permet acompanyar-nos en el procés de millorar 
les nostres competències digitals i els nostres recursos tecnològics, 
que alhora incidiran en la consecució dels nostres objectius i 
el desenvolupament de la nostra missió.

  

Teresa Arranz
(Coordinadora) Agrupación de Desarrollo Los Molinos

5  Ens han comentat que les grans corporacions com Google o Microsoft dis-
posen de solucions per al treball en el núvol per a organitzacions no lucratives. 
Com podem accedir a aquests recursos?

Aquestes multinacionals del programari ofereixen productes en format donació o amb 
descompte per a organitzacions socials. Per accedir a aquests productes podem contactar 
amb l’organització Techsoup que actua com a intermediària i gestora de les llicències de 
programari, oferint-les de manera gratuïta o a preus socials, previ procés de validació.

Més enllà de les condicions econòmiques sota les quals s’ofereixin aquests productes, 
és important revisar sota quines condicions d’ús es distribueixen, per d’aquesta manera 

https://www.pontsolidari.org
https://teso.org.es
https://abierta.org
https://www.reciclanet.org
https://donalo.org
https://reutilizak.org
https://techsoup.es
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utilitzar eines les llicències d’ús de les quals són coherents amb els principis de funciona-
ment de l’entitat.

DigitalizaciONG ens aporta visió per abordar amb eficiència canvis 
en la nostra manera de treball digital.

 Boleka Masa
(Coordinador general) Mujeres Entre Mundos

6  Es parla molt del programari lliure i ens interessa perquè la majoria d’aquestes 
aplicacions són gratuïtes. Però, quins avantatges ofereixen respecte a altres serveis 
gratuïts però no lliures?

Les eines sota llicència lliure, a diferència de la resta de solucions que podem conside-
rar privatives, estan desenvolupades amb una gran preocupació sobre les qüestions ètiques 
i de respecte cap a la persona consumidora final. En aquest sentit, tindrem més garanties 
d’estar davant eines que no realitzen negocis paral·lels a costa de les nostres dades i que 
no vulneren aspectes tan importants com el dret a la nostra privacitat.

A més, a través de persones i empreses especialitzades, podem sol·licitar canvis en 
aquestes eines per a adaptar-la millor a les nostres necessitats. Molts d’aquests canvis, de 
fet, estan socialitzats i no ens representaran una despesa extra.
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DigitalizaciONG ens ajuda a conèixer i utilitzar eines digitals que milloren 
la comunicació interna i externa, a més de facilitar el treball a les persones 
que formen part de la nostra entitat. La nostra entitat té un gran dèficit en 
el coneixement de la digitalització que ens fa estar en desavantatge amb 
altres organitzacions del sector, el maneig d’aquestes eines ens facilitarà 
sol·licitar l’adquisició d’algunes i la incorporació en el nostre treball. 

Lucía Carreras Francisco
(Gerent) Fundación Patronato Obrero de San José
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7  Amb tants recursos, ens resulta molt difícil triar quina solució adoptar. Què 
ens aconselleu? Hi ha alguna entitat / empresa amb sensibilitat social que ens 
pugui donar suport en el procés de selecció i implementació?

Podem trobar organitzacions dins de l’Economia Social i Solidària i del món de 
les ONG que ens ajudin en la nostra transició digital com és el cas de Pangea. Però, 
a més, no podem deixar de costat a les grans corporacions. També solen tenir plans 
d’ajuda per a causes socials. És el cas de Google per a Organitzacions sense Ànim 
de Lucre, programa pel qual fins i tot podem rebre l’assessorament de personal tècnic 
perquè puguem fer aquesta implementació.

DigitalizaciONG de Fundesplai justament és una aposta en aquest sentit: suport 
per a la transformació digital d’entitats des del coneixement de l’àmbit social.

Microsoft Office 365 
i Google Workspace 
a vista d’ocell

https://pangea.org/es/
https://www.google.com/intl/es/nonprofits/
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DigitalizaciONG ens aporta molt de valor, ja que el nostre treball implica 
treballar amb diferents aplicacions.

 

Yaiza Corujo Borge
(Tècnica) EAPN Canarias

8  Per quin dels serveis de productivitat en el núvol ens decantem, els de Google 
o els de Microsoft?

Tots dos sistemes compten amb una sèrie d’aplicacions amb funcions molt similars. 
En aquest sentit, totes dues solucions seran igualment útils per a l’entitat. Els problemes 
estan minimitzats perquè són dues companyies que ofereixen productes i serveis de molt 
alta qualitat, però si existissin poden ser igualment probables en tots dos casos.

Microsoft té una millor compatibilitat amb Office, i Google sempre s’ha caracteritzat 
per un entorn molt amigable i clar. El millor és començar per les seves versions gratuïtes i fer 
una anàlisi crítica de les seves possibilitats per veure quin s’adapta millor a les necessitats 
de l’entitat i les competències de l’equip humà.

A partir d’aquí, podem decidir quina marca acollirà a partir d’ara els serveis de la nostra 
entitat. Si volem ampliar els serveis, especialment en capacitat, també hem de considerar 
les propostes que les marques ens fan i a quin preu. És fonamental tenir en compte la segu-
retat i la privacitat que ofereixen per a les nostres dades i els serveis d’assistència i suport.

DigitalizaciONG ens ajuda a alfabetitzar-nos digitalment, ens permet conèixer 
i comprendre conceptes desconeguts fins ara per la nostra entitat.

Cinta Rodríguez Ponce
(Directora) ASIDEM
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9   Google i Microsoft són dues grans marques per a la gestió integral d’entitats 
com les nostres. Però, hi ha altres alternatives? Ens interessa el món del programari 
lliure. Podem comptar amb serveis similars?

La tercera proposta en el sector dels serveis en núvol és Zoho, sistema en el qual 
podem trobar aplicacions i funcions semblants a les quals trobem en Microsoft o Google.

Com ja hem esmentat anteriorment, per a l’emmagatzematge en el núvol tenim 
solucions lliures com Nextcloud. No obstant això, són serveis que requereixen d’una 
infraestructura informàtica de servidor pròpia o llogada i haurem de preocupar-nos per 
la seva gestió i manteniment.

Tot i així, existeixen propostes noves provinents del món cooperatiu, com ara Com-
mons Cloud, que sí que compten amb un servei integral. Per a conèixer altres eines digitals 
per a entitats socials pots visitar: recursos3s.org - Recursos TIC per al Tercer Sector.

DigitalizaciONG és una base per aconseguir optimitzar el nostre temps 
i tasques, l’objectiu és ser més eficients, i els coneixements que anem 
adquirint ens mostren que hi ha eines que no utilitzem i que esperem 
utilitzar en un futur.

  

Natalia Parra León
(Responsable tècnica de projectes de Cooperació Internacional)
Fundació  YAMUNA

https://www.zoho.com/es-xl/
https://nextcloud.com
https://www.commonscloud.coop/es/
https://www.commonscloud.coop/es/
https://www.recursos3s.org
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10  Ens dona molt respecte guardar dades de la nostra entitat i de les persones 
que atenem en el núvol. Quines garanties de seguretat i privacitat ens ofereixen 
els sistemes més coneguts?

La seguretat absoluta és molt difícil d’aconseguir en termes informàtics. Però cal 
tenir en compte que els governs, cada vegada més, tanquen el cèrcol a les empreses 
que realitzen maniobres opaques amb les nostres dades i a costa de la nostra privacitat. 
El tòpic que en els serveis digitals gratuïts paguem amb les nostres dades i privacitat és 
completament cert. Sempre cal valorar què ens aporta més: el servei prestat o el paga-
ment en aquests termes. A nivell de seguretat, els núvols de Microsoft o Google inclouen 
encriptació d’alt nivell tant en la transferència de les dades com en l’emmagatzematge 
d’aquests, per la qual cosa podrem estar tranquil·les en aquest sentit.

Un altre tema diferent és que, com a professionals i com a entitat, fem un ús segur 
d’aquestes eines respectant protocols d’accés i compartició de documents, usant con-
trasenyes segures, no compartint informació confidencial o implementant procediments 
d’accés com l’autenticació de doble factor.

Fitxers en el núvol
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Per a acabar, cal comentar que totes dues organitzacions ofereixen procediments 
i recursos perquè les organitzacions que emmagatzemen dades en els seus serveis 
compleixin la normativa del RGPD (Reglament General de Protecció de Dades).

En primer lloc, el que aporta el projecte DigitalizaciONG a EAPN Madrid 
és una visió panoràmica de les oportunitats de millora que podem dur 
a terme a curt, mitjà i llarg termini. En segon lloc, ens aporta informació 
valuosa de les fortaleses i d’àrees de millora de l’organització i de l’equip 
professional en les capacitats digitals. I en tercer lloc, ens aporta 
l’oportunitat d’incorporar de manera segura els primers canvis que hem 
de fer a curt termini.

 

Ángel Hernández Martín
(Coordinador) EAPN Madrid

 

11  Guardem les dades en un disc dur compartit en xarxa (NAS) a les nostres 
oficines. És això més segur que utilitzar l’emmagatzematge al núvol?

La inseguretat en termes digitals ve sobretot per l’ús d’Internet i els hàbits d’ús 
i competències de les persones. Internet és una porta oberta al món sencer que ens 
permet avui dia grans coses, però també és un magatzem d’informació sensible molt 
apetible per a ciberdelinqüents.

Encara que no hi ha cap servei que sigui 100% segur, els nivells de seguretat del 
núvol de Microsoft o Google són molt més segurs que el disc dur extern que puguem 
tenir en l’oficina i que estigui connectat al nostre router. La infraestructura, els nivells 
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d’encriptació, redundància de la informació (còpies de seguretat) i les limitacions d’accés 
no tenen absolutament res a veure. Un disc dur extern pot ser una solució per a tenir 
duplicat en local el que allotgem al núvol per poder accedir-hi, per exemple, en cas 
que hi hagi alguna incidència en l’accés a internet. Però la font de les dades ha d’estar 
al núvol, que ofereix moltes més garanties sempre que s’utilitzi de manera correcta.

DigitalizaciONG aporta major coneixement de les eines de digitalització 
que ens està portant a utilitzar-les en l’actualitat.

  

Gloria Pérez Herms
(Voluntaria) Fundación YAMUNA

12  Ens hem convençut d’usar a partir d’ara exclusivament serveis al núvol. 
Començarem per pujar-ho tot. Fem bé?

Pensem que sí. El núvol ofereix possibilitats impensables a nivell local. Encara 
que la seguretat total no la trobarem mai en cap entorn concret, sí que val la pena 
utilitzar sistemes locals per a complementar els serveis en núvol tal com comentàvem 
anteriorment.

En primer lloc, perquè aquests serveis estan pensats per al treball present i no tant 
per a l’emmagatzematge permanent. Una pregunta que hem de fer és si fa falta tot el 
que hi ha en el núvol per al treball actual. En el cas de continguts que no siguin neces-
saris podem optar per allotjar aquests en dispositius locals com a discos durs externs.

Encara que és veritat que avui dia podem optar per capacitats d’emmagatzemat-
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ge molt importants, quedem a la mercè que Internet funcioni sempre correctament. 
Disposar de còpies de seguretat locals ens permet seguir amb el nostre treball fins i tot 
de forma offline, encara que perdrem l’oportunitat d’aprofitar totes les possibilitats de 
treball col·laboratiu, gestió de versions de documents i organització de grups de treball 
que ens permeten eines com Sharepoint de Microsoft.

Esperem que DigitalizaciONG pugui ser un ‘punt de partida’ en l’ús 
de noves eines tecnològiques. El descobriment de les utilitats que pot 
suposar l’ús d’aquestes eines. Encara que creiem que un dels problemes 
de no formar part de la transformació digital és que els directius/ves 
de les entitats no prenen cartes en l’assumpte. És a dir, al final, som els 
treballadors/es les qui ens interessem per uns certs temes com pot ser 
aquest, no sent al final un valor de l’empresa o entitat

Nuria Limia Fregues
(Orientadora laboral i relacions amb empreses) Obra Social Marista Alcantarilla
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13  Nosaltres utilitzem programes de productivitat com Microsoft Office o 
LibreOffice instal·lats en els nostres ordinadors i encara que ens funcionen bé, 
sospitem que estem desaprofitant les oportunitats de col·laboració i comunicació 
de les versions en línia de programari com a servei. Quins avantatges tenen aquests 
sistemes enfront dels locals?

Encara que cada vegada més veiem la tendència que les aplicacions web siguin 
iguals a les d’escriptori, de moment, continuen sent més potents aquestes últimes. A 
més, si disposem de versions actualitzades d’escriptori podem vincular-les a comptes 

Eines digitals 
per a la 
productivitat 
i la col·laboració



23Guia de bones pràctiques. Reflexions i recomanacions per a la digitalització d’organitzacions socials

d’usuari d’Office 365, per exemple, i aprofitar totes les possibilitats de sincronització 
de document i treball col·laboratiu en el núvol.

Els programes d’escriptori es connecten directament amb el dispositiu en lloc d’ha-
ver de mediar amb un navegador web, que és més limitat. No obstant això, gràcies als 
sistemes en línia disposem de la possibilitat de col·laboració en temps real, control de 
versions, o de complements basats en intel·ligència artificial. A més, les versions web 
s’actualitzen de manera transparent a la persona usuària, sense que aquesta s’hagi de 
preocupar de fer-ho. Sens dubte, el futur és de les versions en línia.

 

DigitalizaciONG ens brinda una important oportunitat per aprendre 
diferents eines l’aplicació de les quals en el nostre dia a dia laboral pot 
beneficiar en gran manera el funcionament de la nostra entitat 
i el nostre abast en el territori.

Ana Rodríguez Ávila
(Coordinadora Projecte d’Intervenció Comunitària de Llevant Sud)
Fundación Patronato Obrero de San José

14  He llegit que les versions en línia de les aplicacions aprofiten les funci-
onalitats de la intel·ligència artificial. M’agradaria conèixer alguns exemples 
concrets d’això.

Gràcies a la intel·ligència artificial connectada especialment en serveis en línia 
podem aconseguir ajudes i complements com ara: correccions automàtiques davant 
errors bàsics en la nostra escriptura, suggeriments gramaticals, traducció a diferents 
idiomes, transcripció automàtica de veu a text i viceversa, suggeriments de fórmules en 
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els fulls de càlcul, proposta de tipus de pregunta segons el seu enunciat en la creació 
de formularis, formats automatitzats en la creació de les nostres presentacions, revisió 
de l’accessibilitat dels nostres documents i subtitulat automàtic de presentacions, per 
citar només alguns exemples.

DigitalizaciONG aporta coneixement, visió global del que suposa 
la transformació digital i les eines, innovació, actualització, creixement, 
eficiència i eficàcia…

      

Marisa Esteve Arnal
(Directora) Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción – AREI

15  Per a què puc utilitzar una pissarra interactiva durant una reunió?
Les pissarres interactives com Microsoft Whiteboard, Google Jamboard o Miro 

ajuden a ampliar la informació que volem compartir i recollir i passar del simple sistema 
textual a un altre multimèdia on es poden afegir vídeos, esquemes relacionals, elements 
gràfics com a emoticones… i tot de manera simultània amb altres persones per a treballar 
de manera creativa i col·laborativa sincrònica o asincrònicament.

Algunes d’aquestes eines inclouen plantilles per a treballar amb diferents meto-
dologies i tècniques en processos creatius. Davant una metodologia de tipus Design 
Thinking, per exemple, ens permet realitzar el primer pas de pluja d’idees d’una manera 
molt més potent i completa i de manera virtual, i també el final del procés en la fase 
de prototipatge.

https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app
https://jamboard.google.com
https://miro.com/es/
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DigitalizaciONG és un suport important per a entitats petites com 
la nostra, amb escàs pressupost per a la compra d’equipament, formació 
i contractació de personal específic i que en poc temps hem sofert grans 
transformacions en l’avanç de la digitalització.

 

Tamara Balboa García
(Coordinadora d’activitats) Centro de Desarrollo Rural Portas Abertas

16  Puc realitzar formularis i enquestes des de Microsoft Office o Google Works-
pace?

Sí, tots dos sistemes compten amb una aplicació anomenada Forms (formularis 
en anglès) en els dos casos. Són eines molt intuïtives i potents que permeten formular 
preguntes de tota mena (per opcions, de forma quantificada, mitjançant text curt o 
llarg,…). Permet organitzar-les en seccions i establir rutes de resposta en funció del 
que s’hagi respost en una pregunta prèvia.

A més, es poden compartir fàcilment incloent-les en una web, un missatge de cor-
reu electrònic o mitjançant un enllaç. Es pot restringir el període de temps de resposta 
i compartir els qüestionaris perquè siguin treballats col·laborativament.

Les respostes recollides es reflecteixen de forma gràfica en informes de resultats 
per poder analitzar-les, i es poden exportar a un fitxer de full de càlcul per a així poder 
aplicar altres anàlisis.
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DigitalizaciONG ens permet conèixer les opcions que estan a l’abast 
i com aconseguir-les. Adquirir nocions bàsiques de l’entorn digital enfocat 
a les entitats del tercer sector. Ser conscients d’on està la nostra entitat 
en l’entorn digital i del nostre punt de partida.

     

Rosina Motilla Sacristan
(Administración) Fundació  YAMUNA

17  Hi ha alguna forma senzilla i eficient d’organitzar trobades amb persones 
que no són de l’organització?

Existeixen diverses maneres de dur a terme aquesta tasca, però una de molt senzilla 
és muntar un qüestionari amb diferents possibilitats perquè la gent marqui les opcions 
que millor s’adaptin a la seva disponibilitat.

L’opció de calendari compartit queda descartada en ser gent de fora de l’organit-
zació. Una senzilla però gran eina per fer això és Doodle. Amb aquest servei podem 
establir diferents dates i hores per realitzar una trobada. No fa falta registre perquè el 
seu ús funciona a través de direccions en forma de codi. 

Fem una primera proposta amb diverses alternatives horàries i compartim l’enllaç 
amb les persones participants. Elles, en accedir-hi, només hauran d’escriure el seu nom 
i fer la seva votació. El sistema ofereix el recompte final per facilitar-nos la presa de 
decisió sobre quan celebrar aquesta trobada.

https://doodle.com/es/
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ANAIF és una associació molt petita en la qual la major càrrega de treball 
la realitzen voluntaris. Hi ha molt bona voluntat i en la majoria dels casos 
el treball el duen a terme persones que tenen molta experiència en 
la matèria que es tracta (ja sigui gestió, assessorament terapèutic...), 
cadascun funciona com pot amb les eines que té, sense una coordinació 
clara. Des de fa un temps veiem que és necessària una professionalitza-
ció. Participar en el projecte DigitalizaciONG ens ha posat en el camí de 
la conscienciació que això és molt necessari en el moment en el qual està 
ANAIF. En concret, arran de la nostra participació, hem decidit refer 
per complet la pàgina web, posar un correu institucional i millorar 
la protecció de dades. Tot això de manera coordinada i ben planificada, 
perquè sigui el més coherent possible.

 

Regina Laquidáin
(Gestora) Asociación ANAIF

18  Cada vegada que vull muntar una reunió amb algú de l’equip, li mano la 
convocatòria però em diu que està ocupada. Com puc tenir en compte la seva 
disponibilitat?

Les solucions en núvol com Oficce 365 o Workspace compten amb calendaris 
que poden ser compartits amb diferents nivells d’accés, de manera que abans de 
convocar algú puguem veure la seva disponibilitat. 

Si tots els membres de l’organització tenen compartit el seu calendari, podem 
saber quines franges horàries i quins dies té ja ocupats una persona concreta, i així 
li podrem fer propostes sense interferir en els seus compromisos. Lamentablement, 
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aquesta possibilitat no sempre és utilitzada en entorns professionals i hi ha persones 
que convoquen directament sense mirar la disponibilitat, encara que sàpiguen que 
poden fer-ho. Que una eina ens ofereixi una funcionalitat, no significa que la gent la 
interioritzi en el seu dia a dia.

El repte de la transformació digital en el Tercer Sector passa pel fet que la 
major part de les entitats han d’adaptar el seu dia a dia a la transformació 
digital tant del funcionament intern (treballadors/es) com extern (relacions 
entre les associacions, administració i sobretot amb els usuaris i usuàries 
de les mateixes).

       

Victor Regueira Castro
(Treballador social) Asociación Boa Vida
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19  Utilitzo Outlook com a gestor de correu electrònic des de fa temps organit-
zant el correu en carpetes. He vist que a Gmail puc utilitzar etiquetes, però no 
entenc la diferència.

Les carpetes permeten ordenar elements, com en aquest cas missatges de correu 
agrupant-los en un mateix contenidor. Però ho fan de manera exclusiva, això vol dir que 
un missatge només pot estar dins d’una carpeta concreta. Per contra, les etiquetes són 
compatibles entre si i permeten que els missatges disposin d’una o diverses d’elles. És a dir, 
podríem tenir un mateix missatge catalogat amb les etiquetes de “urgent” i “alumnes”, amb 
el que podríem filtrar un mateix missatge per qualsevol de les dues etiquetes abans esmen-
tades. La relació entre carpetes i etiquetes pot establir-se com a diferents escales d’ordre. 

Gestió eficient  
i eficaç del correu 
electrònic
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Les carpetes serien agrupacions generals, amb la qual cosa es recomana un número baix 
d’aquestes. Dins de les carpetes o categories generals trobarem missatges classificats per 
temes en diferents etiquetes. Les etiquetes o temàtiques permeten, per exemple, optimitzar 
el nostre treball de filtratge i cerca de missatges. Si vols, pots consultar més informació sobre 
l’ús d’etiquetes en el correu de Google.

 

Algun dels reptes de la transformació digital són, per exemple, les mesures 
i recursos que es destinen perquè la transformació sigui real i estigui a l’abast 
de totes, treballant perquè la bretxa digital (sigui per recursos o generacional) 
sigui cada vegada més petita. I un repte important és com adaptar i formar la 
transformació a les diferents realitats i necessitats de les entitats i persones 
del tercer sector.

       

Sergio González
(Coordinador) Colectivo de Acción para el Juego y la Educación (CAJE)

20  A la nostra entitat utilitzem molt el correu, però em dona la sensació que 
generem converses i cadenes de missatges que no agilitzen el treball. Amb l’auge 
de les videotrucades i els programes de missatgeria, no tenim clar quan usar els 
uns o els altres i ens agradaria disposar d’alguns criteris d’ús.

D’alguna manera existeix un ordre en tots aquests elements de comunicació segons un 
criteri fonamental d’importància i urgència del missatge. El correu electrònic segueix sent 
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una eina important, però no ofereix les possibilitats i les dinàmiques que sí que permeten 
la missatgeria instantània o les eines de videotrucada. A més, hi ha una certa inèrcia a con-
tinuar tractant a través de correu temes que seria més fàcil gestionar per un altre mitjans, 
evitant cadenes interminables de missatges. És una bona pràctica en l’ús del correu fer neteja 
de tant en tant, revisant la safata d’entrada i la d’enviats, i eliminant tot allò que ja no té 
ús. Encara que es poden conservar indefinidament els missatges, podem desfer-nos d’ells 
una vegada han deixat de tenir validesa (això sempre que no els usem com a justificant de 
recepció i els necessitem per a demostrar relacions de responsabilitat i compromisos amb 
altres persones o organitzacions).

En segon lloc, si el tema a tractar és més urgent, és millor utilitzar missatgeria ins-
tantània, perquè normalment la gent l’atén abans que un correu. No obstant això, hi ha 
una tendència últimament a establir un moment concret dins de la jornada de treball per 
atendre aquests missatges, amb la qual cosa la diferència entre correu electrònic i missatge 
instantani comença a ser menys clara.

Finalment, si l’assumpte requereix l’atenció ràpida de l’altra persona hauríem d’apostar 
per la videotrucada o la trucada telefònica. No considerem la interrupció física i presencial 
que estaria en el cim d’aquesta escala que estem comentant. L’auge de les eines de video-
trucada i de treball en equip com Teams en entorns professionals permet disposar d’espais 
de comunicació grupals en un format ideal per a substituir reunions presencials i poder 
discutir i reflexionar temes. Això és molt millor que iniciar una conversa per correu elec-
trònic. Aquestes eines permeten crear grups de treball i canals temàtics per l’organització 
de la comunicació interna i és una tendència claríssima de treball. El correu electrònic 
pot ser l’eina per excel·lència de la comunicació amb persones externes a l’organització. 
Altres serveis, com els grups de WhatsApp, poden limitar-se a missatges urgents i breus.

Finalment, volem destacar dues idees fonamentals. El fet que disposem de diferents 
mitjans per a comunicar, no significa que hàgim d’enviar un mateix missatge per diferents 
canals, o que enviem un correu i després enviem un WhatsApp recordant que hem enviat 
el correu i que estem esperant resposta. No cal saturar amb missatges duplicats i hem de 
donar temps al fet que les persones destinatàries disposin de temps per respondre.
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I acabem amb una idea clau: cada organització és diferent i ha d’analitzar els canals 
que utilitza i valorar en quin moment i sota quines pautes hauria d’usar cadascun.

El repte de la transformació digital en el Tercer Sector seria la implantació de 
les eines i suports que estem aprenent en aquesta formació, i que servissin 
d’aplicació real en el dia a dia. Encara estem en el moment de seguir amb les 
estructures convencionals de treball. Les alternem amb aquestes noves que 
anem aprenent. Especialment, hem hagut de ser àgils i adaptar-nos aviat, tot 
i així en entitats de tipus social aquest repte és encara més gran per la bretxa 
digital existent en persones del medi rural i en vulnerabilitat social.

 

Mar González Rodríguez
(Presidenta) Asociación Entre Todos

21  Volem enviar butlletins de correu, quines eines ens aconselleu?
Des del mateix correu electrònic es poden crear grups de contactes als quals envi-

ar-los missatges conjunts com poden ser butlletins, revistes o cròniques. Tanmateix, això 
pot provocar que aquests missatges siguin classificats com a correu escombraries o spam.

És més convenient emprar eines específiques com MailChimp. Aquest servei permet 
crear una audiència a la qual enviar el missatge d’una campanya que vulguem comunicar, 
d’una manera molt més rica i versàtil que ho faria un sistema bàsic de correu. Una altra 
eina similar i que s’integra com a plugin en WordPress, una de les principals eines per a la 
creació de llocs web, és MailPoet.

https://mailchimp.com/es/
https://es.wordpress.org/plugins/mailpoet/
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Òbviament, hem d’assegurar que complim en tot moment amb qualsevol element del 
Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) a nivell de protecció de dades personals, 
comerç electrònic i serveis de la informació, especificant de manera exhaustiva sobre l’ús 
que farem de les seves dades, comptant amb l’aprovació d’aquesta audiència per rebre 
aquestes comunicacions i facilitant la gestió de la modificació de dades o anul·lació en el 
cas que decideixin deixar de rebre-les.

Quin és el repte de la transformació digital en el Tercer Sector? Primer, hi ha 
desconeixement de quins són els avantatges i beneficis de la transformació 
digital per a l’entitat, encara que coneixem els beneficis per als nostres 
usuaris/as. Segon, no disposar d’una estratègia digital, sinó d’eines digitals 
aïllades. També, considerar l’escassetat de recursos econòmics per a aquesta 
finalitat. I finalment, no comptar amb persones especialitzades entre 
els llocs de l’entitat i haver de buscar-les fora amb el cost que suposa.

 

Teresa Arranz
(Coordinadora) Agrupación de Desarrollo Los Molinos

22  Fem servir WhatsApp, però ens han parlat molt bé de Telegram i també de 
Slack. Alguna recomanació? Quines diferències hi ha?

Quant a les funcions bàsiques de comunicació instantània totes compleixen el seu 
objectiu d’una manera molt similar, especialment WhatsApp i Telegram, que tenen funci-
onalitats comunes que van millorant dia a dia.
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Una diferència fonamental entre ambdues és l’ús que fan de la informació que es 
publica. En aquest sentit, WhatsApp pertany a Facebook i té una política molt més agres-
siva en relació amb la privacitat de les persones usuàries. També difereixen en la gestió de 
canals i grups de difusió on podem informar més que comunicar: enviem missatges, però 
perquè la nostra audiència només els pugui visualitzar i no pugui interferir. Telegram permet 
que sigui la pròpia persona la que decideixi unir-se a aquest canal, mentre que WhatsApp 
requereix que la persona administradora del grup la convidi.

Slack, per la seva part, és una solució més completa que les dues anteriors i està 
dirigida a organitzacions. Permet una millor estructuració de les persones i els equips de 
treball, i està més pensada per al treball col·laboratiu en entorns professionals; permetent, 
a més, afegir funcionalitats noves integrant altres serveis com Trello o Google Drive, per 
citar alguns.

El repte de la transformació digital en el Tercer Sector 
és estandarditzar el mètode de treball.

 

Boleka Masa
(Coordinador general) Mujeres Entre Mundos

23  Veiem que el correu electrònic té limitat la grandària dels arxius adjunts a 
enviar. Quines opcions tindríem per enviar grans arxius?

La manera més senzilla de fer-ho és donar-nos suport en el nostre sistema d’em-
magatzematge corporatiu. Google Drive, Microsoft OneDrive o altres solucions com 

https://www.google.com/intl/es_es/drive/
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage
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Dropbox, permeten compartir els elements que tenim allà allotjats, això sí, sempre amb 
un límit d’emmagatzematge que depèn del pla que tinguem contractat o de si disposem 
d’un compte gratuït. Una vegada la persona receptora de l’arxiu ens informa que ja el té 
descarregat podem procedir al seu esborrat per a alliberar espai del nostre núvol. Aquests 
espais permeten compartir arxius i carpetes amb diversos elements amb diferents nivells 
d’accés d’edició o només de lectura, i fer-ho amb usuaris/es particulars o grups.

Totes poden ser usades tant en ordinadors com mòbils o tauletes. A més, amb algunes 
d’elles podem establir una contrasenya d’accés o marcar una data d’expiració, entre altres 
possibilitats.

D’altra banda, també tenim serveis especialitzats com WeTransfer que en la seva versió 
gratuïta permet compartir arxius de fins a 2 GB. Si aquesta quantitat se’ns queda curta, hi 
ha diverses alternatives que superen aquesta limitació.

Esment especial per a quan vulguem compartir un vídeo, perquè una opció interessant 
és pujar-lo a plataformes com Youtube, que compten amb opcions tant públiques com 
privades per compartir els nostres materials.

El repte de la transformació digital és aconseguir finançament per  
millorar les eines i facilitar la formació a les entitats 
i personal del Tercer Sector.

 

Lucía Carreras Francisco
(Gerent) Fundación Patronato Obrero de San José

 

https://wetransfer.com
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24  Amb tantes eines com Teams, Zoom o Meet no tenim clar quina ens vindria 
millor. Algun consell?

Totes són grans eines, però cadascuna té les seves particularitats. Centrem la nostra 
resposta en Zoom i Meet, ja que Teams és un entorn de treball col·laboratiu que, a més, 
integra funcionalitats de vidiotrucada.

Zoom i Google Meet són molt senzilles d’utilitzar i requereixen registre per organitzar 
les sessions, però ambdues permeten que la resta de participants s’uneixin, fins i tot des 
d’un navegador, gràcies a un senzill enllaç. Les dues permeten fer videotrucada a través 
de navegador o app de mòbil, compartir documents, disposar d’un espai de xat i que la 
persona organitzadora controli la participació durant la reunió.

Zoom, malgrat la seva aparent senzillesa, ofereix una enorme quantitat d’opcions que 
permet personalitzar l’experiència moltíssim i afegir noves funcionalitats addicionals com 

Videotrucades 
i teletreball

https://zoom.us
https://meet.google.com/?pli=1
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-teams/log-in
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la de fer webinars contractant el producte corresponent. Que tingui moltes possibilitats no 
significa que les necessitem. Meet és molt senzilla d’usar i s’integra molt bé amb l’ecosis-
tema de serveis de Google present en la majoria de telèfons mòbils basats en Android. Una 
vegada més, l’elecció d’una aplicació o una altra dependrà de les necessitats de l’entitat 
i per descomptat de les possibilitats econòmiques de l’organització. L’ideal és pensar què 
necessitem i després fer una prova amb l’equip per veure quina respon a les necessitats. El 
coneixement de les eines ens permetrà identificar possibilitats que potser no havíem tingut 
en compte al principi, però que ens poden venir molt bé.

Cal tenir en compte també que l’eina ha de facilitar la comunicació, no només interna, 
sinó també amb les persones externes a l’organització amb les quals treballem. Finalment, 
recordar una solució de programari lliure molt recomanable: Jitsi Meet.

 
El repte del Tercer Sector en transformació digital passa per crear una xarxa 
de treball entre entitats amb el mateix coneixement i ús de les eines que 
utilitzem.

 

Yaiza Corujo Borges
(Tècnica) EAPN Canarias

25  Zoom és una eina molt senzilla i veiem que es fa servir en molts esde-
veniments. Estem pensant a contractar-la, però té diverses opcions. Quin 
hauríem de triar?

Contractar un dels plans de pagament de Zoom permet, entre altres coses, superar el 
límit de durada de 40 minuts de la sessió que estableix el pla gratuït. Dels tres plans de 

https://support.zoom.us/hc/es/articles/207278726-Tipos-de-planes
https://meet.jit.si
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pagament amb què compta Zoom el 2021, l’element clau de diferenciació és el nombre 
de participants màxim admès. Passem a 100, 300 i 500 per als plans Pro, Business i Enter-
prise respectivament. Encara que podem fer una demanda puntual per ampliar fins a 1.000 
des del suplement especial anomenat Large Meetings. El nombre de llicències que permet 
que hi hagi diferents administradors per a diverses reunions també pot ser un element per 
decantar la decisió en favor d’un pla o d’un altre. Recordem que necessitem un usuari de 
pagament per a cada reunió simultània que vulguem muntar. D’altra banda, si volem fer 
seminaris web, haurem de contractar aquest producte de forma addicional. Més informació 
sobre els seminaris web de Zoom.

El repte de la transformació digital al Tercer Sector consisteix a donar-nos 
a conèixer eines digitals que ens facin més fàcil la nostra feina i 
ens permeti augmentar el nostre rendiment.

Cinta Rodríguez Ponce
(Directora) ASIDEM

26  Una coneguda em diu que Teams no és només per a videotrucades. Quines 
altres  possibilitats hi ha?

Bàsicament, Teams permet la col·laboració d’equips de treball que resulten molt útils 
tant en àmbits organitzatius com educatius, per exemple. Amb Teams podem organitzar els 
equips de treball dels projectes, compartir documentació, realitzar sessions de formació i 
esdeveniments en directe, a més de realitzar videotrucades amb gent de l’organització o 
externa.

https://support.zoom.us/hc/es/articles/207278726-Tipos-de-planes
https://support.zoom.us/hc/es/articles/200917029-Introducci�n-al-seminario-web
https://support.zoom.us/hc/es/articles/200917029-Introducci�n-al-seminario-web


39Guia de bones pràctiques. Reflexions i recomanacions per a la digitalització d’organitzacions socials

Les seves possibilitats d’integració amb Office 365 en general i amb Sharepoint en 
particular, la converteixen en un centre de treball de l’equip. Incorpora opcions de comu-
nicació molt potents com el xat o la transcripció en temps real del que es parla. Dins dels 
grups de treball que podem crear es poden generar els anomenats canals, fils temàtics que 
faciliten molt la comunicació interna i permeten tenir ordenats els nostres missatges i, fins 
i tot, els nostres arxius compartits.

 

El repte de la transformació digital per al Tercer Sector és arribar a totes 
les entitats i que es beneficiïn d’una organització del treball més visible 
i equitativa, que t’ajudi a planificar i fer un seguiment correcte de les teves 
tasques. Estalviar temps en la gestió de la documentació i evitar càrregues 
inacabables d’arxiu.

A més, em sembla interessant visibilitzar el rendiment d’un treballador, 
des del prisma de la millora, per no carregar més del que cal a una 
persona. Per finalitzar, un repte més gran seria, a més, que els companys 
amb els quals treballem en altres països també puguin beneficiar-se 
algun dia d’aquesta transformació. La bretxa digital és visible en el nostre 
entorn, entre grups generacionals i classes socials, però aquesta bretxa 
digital en relació amb els països destí de la nostra ajuda és encara molt 
més gran.

 

Natalia Parra León
(Responsable Tècnica de Projectes de Cooperació Internacional)
Fundació  YAMUNA
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27  Ens interessa poder gravar les reunions que fem amb les eines de videotrucada. 
Quines coses hauria de tenir en compte per garantir la privacitat de les persones 
participants? Es pot fer amb totes?

Abans de res, hem d’avisar que es realitzarà aquest enregistrament i quin ús se li do-
narà. Això és particularment important quan en la reunió participen persones que no són 
professionals o voluntàries de l’organització. No tothom vol figurar amb la seva veu o, fins 
i tot, amb la seva imatge en una reunió que quedarà guardada i fora del seu abast i control.

A més, no sempre tenim un escenari a la nostra esquena neutre i sovint les videotru-
cades es realitzen en entorns personals. Sabent que la sessió serà gravada la persona té la 
potestat de mostrar la seva imatge, participar amb els seus comentaris o directament decidir 
no participar.

Els reptes de la transformació digital en l’àmbit social estarien relacionats 
amb el canvi cultural en les organitzacions. Per poder fer els canvis 
necessaris en les organitzacions, tant els equips directius com el personal 
tècnic responsable d’àrees o projectes hem de fer un esforç per canviar 
la nostra manera de treballar, perdre la por i les resistències als canvis 
tecnològics per no quedar-nos obsolets, incorporar la formació contínua 
per facilitar l’adaptació de les persones a aquest nou context, i tenir 
paciència perquè no totes les persones tenen les habilitats ni l’interès 
per canviar la manera de fer les coses. Altres reptes estarien relacionats 
amb l’estratègia, en quin lloc d’importància del pla de l’entitat 
s’incorporen les accions i mitjans necessaris per posar en marxa 
una estratègia de transformació digital.

Ángel Hernández Martín
(Coordinador) EAPN Madrid
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28  M’han parlat molt bé de Jitsi Meet. Què hauria de conèixer sobre aquesta 
plataforma i quins avantatges té respecte d’altres com a Zoom?

Jitsi Meet és una plataforma de videotrucada de codi obert una miqueta més limitada 
tècnicament i quant a qualitat que la resta de les conegudes, en cas que emprem la versió 
de navegador. És habitual trobar problemes de qualitat de l’àudio i el vídeo en la transmissió 
en reunions amb moltes persones.

No obstant això, té dos avantatges que la fan altament interessant. D’una banda, crear 
i accedir a una sessió de videotrucada mitjançant Jitsi és tan senzill com a Google Meet, 
si no més. La persona creadora de la reunió només ha de buscar un nom per a la sala el 
suficientment complex (de manera que no pugui accedir qualsevol) perquè no existeixi ja 
i enviar-ho com a enllaç a la resta de participants. L’altre gran avantatge de Jitsi és que és 
una aplicació amb llicència lliure i permet la seva modificació, adaptació i, fins i tot, la 
possibilitat de crear-nos el nostre propi sistema de videotrucada instal·lant-lo en un servidor 
dedicat, la qual cosa ens ofereix un control total, però requereix de persones especialitzades 
i infraestructura.

El repte de la transformació digital implica conèixer totes les eines 
disponibles i valorar quina és la més adequada per al funcionament intern 
de cada entitat i les que permeten una bona interconnexió entre elles.

  

Gloria Pérez Herms
(Voluntària) Fundació  YAMUNA
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29  Durant els últims mesos, crec que estem abusant de les videotrucades i ens 
agradaria tenir alguns criteris per a optimitzar-les i gestionar-les millor.

La videotrucada substitueix a la reunió presencial i, per tant, hauríem de tenir en compte 
les mateixes consideracions que en planificar de forma eficient trobades presencials. Per tant, 
hem de fer-la servir per a moments en els quals un correu electrònic, un document compartit 
o un missatge instantani no sigui suficient per complexitat o urgència del tema a tractar, i es 
requereixi l’anàlisi compartida o un procés de presa de decisions.

D’altra banda, hem d’establir unes pautes perquè la seva durada sigui el més òptima pos-
sible i no s’allarguin ni en número ni en temps. És bàsic determinar quines persones han de 
participar i no convocar la gent perquè sí. Acordar els punts a tractar en la reunió prèviament 
ajuda a la seva millor gestió. És fonamental, per tant, que hi hagi un ordre del dia temporalitzat 
i una persona que gestioni el desenvolupament de la videotrucada, perquè es compleixin els 
objectius de la mateixa en el temps establert i que quedi clar com fer aportacions i interactuar 
usant les funcionalitats d’’aixecar la mà’ de les eines. És molt important planificar trobades de 
no més d’una hora, respectant els temps, i demanant a les persones participants que mantinguin 
l’atenció intentant ser presents durant tota la trobada. És necesari que les persones participants 
disposin d’una bona connexió a Internet, càmera, micròfon i auriculars (provats prèviament), 
i un espai de reunió lliure de sorolls i amb bona il·luminació. 

Hem de conèixer els avantatges i utilitats d’eines digitals. 
Formar als treballadors i treballadores en competències digitals. 
En moltes ocasions la falta de recursos econòmics i de temps no ens per-
met dur a terme realment la transformació digital.

        

Nuria Limia Rozas
(Orientadora laboral i relacions amb empreses) Obra Social Marista Alcantarilla
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30  Google Workspace inclou alguna eina per a la gestió de tasques?
Sí, disposa d’una molt senzilla anomenada Google Tasks que està integrada tant en 

el correu electrònic de Gmail com en Google Drive. Es tracta d’una eina pensada per al 
treball personal i individual i, per tant, no és molt adequada per a entorns de treball. Permet 
crear diferents llistes en les quals organitzar les tasques i establir una data de realització.

De nou, des de Gmail, podem trobar Espais, on d’una manera molt senzilla podem 
gestionar tasques, ara de tipus grupal, amb eines col·laboratives de producció d’arxius, xat 
i videotrucades.

Gestionant tasques 
i projectes

https://support.google.com/tasks/answer/7675772?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://support.google.com/mail/answer/9997400?hl=es&co=GENIE.Platform%3DAndroid
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Crec que el repte més gran de la transformació digital en el Tercer Sector 
és mantenir-nos al dia dels nous avanços i eines que tenim a la nostra 
disposició, conèixer-los i decidir quins poden ser més adequats 
per al nostre funcionament. Les TIC evolucionen a una velocitat vertiginosa, 
per la qual cosa és difícil conèixer totes les opcions que tenim al nostre 
abast que poden millorar les nostres pràctiques i que tots els companys 
tinguin la informació i la formació suficient per aplicar-les de manera 
adequada.

      

Ana Rodríguez Ávila
(Coordinadora Projecte de Intervenció Comunitària de Llevant Sud)
Fundación Patronato Obrero de San José

31  Planner de Microsoft sembla una eina molt completa per a la gestió de tas-
ques. Què hauria de tenir en compte per a incorporar-la al treball diari i implicar 
a tot l’equip en el seu ús?

Planner és el Trello de Microsoft per a Office 365, és a dir, un gestor de tasques basat 
en metodologia Kanban per a projectes, encara que més simplificat. Ens permet gestionar 
tasques vinculades a grups de treball, establir subtasques, assignar responsabilitats, temps 
de realització, vincular-ho a Sharepoint…

Per tant, el primer és ensenyar a l’equip a utilitzar-lo mitjançant una formació inicial i 
després un acompanyament en el dia a dia que permeti la seva posada en marxa ordena-
da i de forma no traumàtica, començant per projectes senzills per després anar escalant a 
uns altres de major complexitat. Planner es pot utilitzar per treballar en equip, però també 

https://support.microsoft.com/es-es/office/organizar-las-tareas-de-su-equipo-en-microsoft-planner-c931a8a8-0cbb-4410-b66e-ae13233135fb
https://www.atlassian.com/es/software/trello
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per organitzar el treball individual i portar el control dels temes pendents que tenim amb 
nosaltres mateixos.

En tots dos casos, i abans de posar-se a introduir tasques, haurem de ser capaces de 
llistar i definir les tasques necessàries per a un determinat projecte, per a així després establir 
quina o quines persones les assumeixen, en quins temps i de quina manera. Aquests elements 
són fonamentals per establir temps de treball realistes i un repartiment de responsabilitats 
equitatiu i que no saturi a determinades persones.

Tal com dèiem, la millor estratègia és anar de menys a més. Per implicar l’equip hau-
ríem de començar per senzilles tasques o petits projectes i, d’aquesta manera, acostumar a 
totes les companyes i companys a utilitzar-la. A poc a poc, podem anar incrementant tant 
el seu ús com la complexitat de les tasques a gestionar.

Al meu entendre, el repte de la transformació digital en el Tercer Sector és 
conèixer les possibilitats i eines existents a la disposició de les organitzacions 
per, després de realitzar un diagnòstic de necessitats, ser capaces d’identificar 
les eines més adequades per implantar noves metodologies de treball que ens 
ajudin a millorar els processos de treball: ser més eficients i més productius a 
través de l’organització i gestió de la informació i dels recursos humans. 
D’altra banda, generar impacte social: millorant la imatge pública a través 
de la comunicació externa, amb l’ús adequat de les eines digitals actuals per 
a una visibilització i difusió en xarxes professional.

Marisa Esteve Arnal
(Directora) Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción - AREI
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32  Quan es parla de Trello, es parla del model Kanban. En què consisteix?
Consisteix en un model de control de processos mitjançant un mètode gràfic basat en 

targetes per a la gestió de tasques en equips de treball. Aquestes targetes inclouen tasques a 
realitzar, les quals passen per tres fases: pendents de fer, realitzant-se i finalitzades. La idea 
és que amb el treball de cada membre de l’equip cadascuna d’aquestes targetes passin de la 
fase primera fins a la tercera. Trello es va crear amb aquesta filosofia encara que la seva ver-
satilitat li permet explorar altres metodologies. Per a saber sobre Trello i el mètode Kanban.

El repte de la transformació digital en el Tercer Sector passa 
per no deixar enrere a cap de les persones amb les quals treballem en 
l’avanç de la digitalització, saber combinar el digital i l’humà, millorar 
la formació dels nostres professionals per a un aprofitament òptim 
i no deixar que les màquines substitueixin el contacte humà, 
indispensable en moltes de les nostres actuacions.

 

Tamara Balboa García
(Coordinadora d’activitats) Centro de Desarrollo Rural Portas Abertas

33  Estic intentant introduir Trello per a la gestió de projectes i tasques en la 
meva organització, però no acabem d’entendre l’entorn de treball. Potser hem 
anat massa ràpid per l’eina... Quins passos hauríem de seguir per a una imple-
mentació adequada?

La base de Trello és la metodologia Kanban. Encara que no quedi limitada a aquesta, 
el primer és conèixer i formar a l’equip sobre les possibilitats d’aquest mètode. Després, 

https://blog.trello.com/es/metodologia-kanban
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continuarem explicant com es trasllada a Trello, coneixent com s’organitza la informació 
en aquesta eina a base de taulers, llistes i targetes.

Serà fonamental també començar revisant les funcionalitats que tenen a veure amb 
el treball en equip. Arribat aquest moment, podrem començar a entendre si Trello és una 
bona eina per a l’organització o no, encara que normalment és necessari trastejar-la per a 
veure si ens quadra o no.

El primer és tenir clares les nostres necessitats i els procediments a millorar, i després 
buscar l’eina que ens ajudi. Donar amb la correcta és un procés d’assaig i error. El més re-
comanable és començar per un projecte senzill, encara que no sigui real, i fer una primera 
aproximació a la seva organització en paper, per després implementar-ho en digital en Trello.

Introduir una eina com aquesta implica que canviem la nostra manera de treballar, de 
manera que en la seva implementació serà fonamental que algú lideri el procés i pugui, no 
només revisar-lo, sinó també acompanyar a la resta de l’equip davant els dubtes o problemes 
que sorgeixin. En aquest sentit, és molt important repartir responsabilitats, no tothom ha 
de tenir el mateix paper en la implementació, però sí que és important que quedi clar què 
ha de fer cada persona. Al blog de Trello hi ha molts articles que ajuden a conèixer l’eina 
i les metodologies de treball que pot donar suport.

 

La baixa professionalització de les persones que treballen/col·laboren en 
aquestes entitats és un dels grans reptes de la transformació digital a superar. 
Moltes d’elles són voluntàries que no tenen accés a aquestes formacions. 
Les persones responsables i treballadores tenen poc temps per dedicar a això.

Rosina Motilla Sacristan
(Administració) Fundación YAMUNA

https://blog.trello.com/es
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34  A més de les qüestions tècniques i d’ús d’eines digitals, quines coses hauríem 
de tenir en compte perquè el teletreball sigui productiu, però sense impactar en 
la meva vida personal? 

L’element fonamental és l’organització. Realitzar la nostra activitat en el mateix 
espai de la nostra vida personal fa que moltes coses es barregin i si no controlem bé 
els temps i els espais, es produiran interferències que perjudicaran tant la nostra vida 
professional com privada. Recorda respectar els temps de descans per a desconnectar.

Un dels elements més importants és el control del temps. Les interrupcions poden 
ser nombroses a casa, així que hem de tractar d’establir bé els temps per treballar i per 

Parlem 
de teletreball 
i seguretat



49Guia de bones pràctiques. Reflexions i recomanacions per a la digitalització d’organitzacions socials

dedicar-nos a altres quefers. Hem de ser exigents amb els temps, tant de dedicació, 
de pauses, com de finalització de la jornada laboral.

Eines com TimeCamp ens permetran portar un control de cadascuna de les tas-
ques que hem de completar per complir amb les nostres responsabilitats laborals, a 
través del control del temps que utilitzem en l’ús de serveis i apps, entre altres coses.

Una altra qüestió fonamental és intentar reservar espais físics que ens permetin 
treballar amb concentració i sense interrupcions. En tot cas, cal ser realista respecte 
a la nostra realitat familiar i veure si l’horari de treball presencial és viable amb la 
nostra situació personal o familiar. L’atenció als menors és un tema difícil de gestionar 
i pot obligar-nos a treballar fora de la jornada laboral habitual, reservant les primeres 
hores del matí o de la nit per poder treballar tranquil·lament, organitzant-nos amb 
la nostra parella en cas de tenir-la. Tot això, sempre que sigui compatible amb els 
requeriments de la nostra feina i de conformitat amb l’equip directiu.

Finalment, però no menys important, centra la teva atenció usant un ordinador 
exclusiu per al treball que no tingui informació personal o serveis com xarxes socials 
que puguin distreure’t. Això, a més, és molt recomanable en termes de ciberseguretat.

https://www.timecamp.com/es/
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Al meu entendre, el repte de la transformació digital està relacionat 
directament amb la necessitat de professionalització i de finançament 
de les entitats. Hi ha una gran majoria d’entitats petites, que sobreviuen 
amb molta imaginació, molt de voluntariat i poc pressupost. La majoria 
del finançament es destina als finalitats socials i la resta s’ha de repartir entre 
els aspectes ‘secundaris’, com la comunicació o les eines digitals. 
Sembla que s’està sempre en aquest equilibri bàsic. Caldria donar-li la volta 
a aquest aspecte, conscienciar les entitats que la transformació digital no és 
una despesa, sinó una inversió, que, a mitjà o llarg termini, es revertirà en una 
millora a tots els nivells.

 

Regina Laquidáin
(Gestora) Asociación ANAIF

35  Tinc la sensació que no estem cuidant la ciberseguretat en la nostra organit-
zació com convindria: còpies de seguretat, pautes per minimitzar el risc d’infecció 
en correus o missatgeria instantània, emmagatzematge de dades personals... Sabem 
què és un tema ampli, però quins punts vitals hauríem de tenir en compte en el 
dia a dia per a millorar les competències de l’equip en aquest sentit?

Efectivament, el tema de la seguretat és molt ampli i complex i requereix d’una 
anàlisi detallada de la situació de cada entitat, així com de formació contínua per a 
les persones treballadores i voluntàries que, d’altra banda, són l’element més feble en 
la cadena de seguretat.
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És, per tant, fonamental que aquestes persones tinguin bons hàbits en la gestió 
de la informació i els equips i eines, coneixent els riscos que suposen determinades 
amenaces i comportaments. Hauríem d’establir i acordar un protocol de seguretat 
basat en els següents punts: què guardar en sistemes en núvol i què deixar en sistemes 
locals, model de contrasenyes d’accés i freqüència de canvi, comportament en vies de 
comunicació (videotrucades, xarxes socials, correu,...) sobre els continguts a compartir, 
identificació de correus i missatges en mòbils de risc, comportament en la navegació 
davant accions sensibles que impliquin la compartició d’informació privada, mesures a 
prendre per evitar o combatre la infecció per virus informàtics, i mesures a seguir davant 
l’ús d’Internet en entorns externs a l’entitat (ús de línies WIFI públiques, comportament 
en sessions de treball externes, en la nostra llar…).

Les competències de l’equip són imprescindibles, però sense la infraestructura 
necessària ens enfrontarem a situacions de risc. Cal disposar d’una xarxa corporativa 
configurada correctament en termes de seguretat amb un antivirus corporatiu que mo-
nitori el tràfic de dades, un tallafocs i un encaminador actualitzat amb l’última versió 
de firmware.

La nostra pàgina web i els serveis en línia que utilitzem, com pot ser un sistema 
Moodle per a e-learning, han d’estar actualitzats amb els últims pegats de seguretat i 
versions estables. Per descomptat, hem de treballar amb sistemes operatius i eines de 
programari que no estiguin obsoletes i comptin amb les últimes actualitzacions.

En relació amb les còpies de seguretat, cal garantir que és un procés totalment au-
tomatitzat amb una freqüència el suficientment alta per minimitzar la pèrdua de dades. 
Això és variable depenent de cada entitat i el seu ritme de producció de continguts. 
La redundància en aquest sentit és important: convé disposar de còpies en el núvol i 
també en local, encara que es recomana que el dispositiu de còpia de seguretat no es 
trobi en el mateix lloc de treball.

Com a últim consell, és molt interessant estar subscrits a butlletins informatius 
sobre ciberseguretat, com el del INCIBE, i participar en xerrades com les que desen-
volupa Techsoup.

https://www.incibe.es/sala-prensa/boletines
https://techsoup.es/content/ciberseguridadgoogle2021-el-phishing
https://techsoup.es/content/ciberseguridadgoogle2021-el-phishing
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Què poden aportar les entitats socials a les TIC? Una educació 
a la ciutadania d’adaptació a les noves tecnologies, que actualment 
es troba estancada derivada de la falta de compromís de la societat 
en general cap a aquesta adaptació. Crec que el camí està obert, 
però falta l’última empenta cap a una integració real de la societat 
amb les noves tecnologies

       

Victor Regueira Castro
(Treballadora social) Asociación Boa Vida
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36  Publiquem molt en xarxes socials, però ens agradaria disposar d’eines 
per gestionar i automatitzar les publicacions i també per controlar l’impacte 
d’aquestes. En quines xarxes socials hauria de tenir presència tenint en compte 
el tipus de col·lectius amb els quals treballem i el tipus de projectes que de-
senvolupem?

Una eina molt recomanable per a la gestió i planificació de publicacions en xarxes 
i la seva anàlisi és Metricool, que a més disposa d’ofertes especials per a organitzacions 
socials. En el seu web es poden conèixer totes les seves característiques i aprendre com 
funciona, gràcies als tutorials. La posada en marxa d’aquesta eina requereix d’una anà-
lisi de necessitats i  d’organització dels projectes que volem visualitzar dins del recurs.

Presència 
a les xarxes socials

https://metricool.com/es/
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Per regla general, en l’actualitat Facebook, Twitter i Instagram són les xarxes socials 
generalistes més utilitzades. No obstant això, cada entitat ha d’atendre el seu públic, les 
seves necessitats de difusió i també quines possibilitats té per compartir continguts de qua-
litat. Si treballem amb joves, per exemple, una bona opció és estar presents a Instagram i 
TikTok, però haurem de veure si estem en disposició de crear els continguts amb el format 
d’aquestes xarxes.

Hem d’atendre les característiques de cada xarxa social per tal de garantir que tenim 
els recursos necessaris. Twitter, per exemple, requereix una presència més freqüent que 
altres xarxes. En aquesta línia, els continguts de YouTube suposen més treball, per això, 
hem de pensar: tenim la capacitat de crear vídeos de qualitat amb la periodicitat adequa-
da? És important reflexionar en quines xarxes volem i podem estar abans de posar-nos a 
això, amb la condició de garantir que tenim les nostres xarxes actualitzades. Millor estar 
en menys llocs, però garantir la qualitat i la regularitat dels nostres continguts i també la 
interacció amb les persones que ens segueixen. Les xarxes socials són espais d’interacció, 
no unidireccionals. Hem de dialogar amb les persones que ens segueixen i comenten el 
que publiquem.

En tot moment, cal tenir en compte els drets d’imatge si volem que persones usuàries 
de la nostra entitat puguin participar. En el cas de persones menors d’edat, hauríem de tenir 
conformitat expressa dels seus responsables legals. A l’hora d’incloure continguts generats 
per una altra persona hem de fer habitual la bona pràctica de referenciar-los amb una nota 
sobre la seva autoria i font.

Parlant de continguts, serà molt útil disposar d’una guia d’estil que estableixi com ex-
pressem el que volem expressar i quin és el nostre missatge en xarxes. També és important 
que concretem quines etiquetes han d’acompanyar les nostres publicacions i consensuar 
els criteris de publicació, definint la responsabilitat de la gestió de les xarxes socials. Un 
calendari mínim de publicacions també és una eina interessant per garantir una activitat 
bàsica.
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Les entitats socials poden aportar diverses coses a les TIC. D’una banda, 
idees que serveixin per solucionar necessitats que detecten, poden com-
partir coneixements i formacions entre elles relacionades amb la tecnolo-
gia. Poden servir com a testeig de noves aplicacions o eines i donar feed-
back als desenvolupadors.

       

Sergio González
(Coordinador) Colectivo de Acción para el Juego y la Educación (CAJE)

37  En què consisteixen les campanyes d’anuncis de Facebook o LinkedIn? Re-
alment funcionen?

Perquè una campanya publicitària en xarxes socials tingui èxit hem de marcar uns 
objectius molt clars (seguint el criteri SMART). Només si sabem què volem aconseguir 
podrem avaluar i treballar per això. És molt important conèixer el nostre públic, perquè la 
segmentació és un dels factors més determinants en aquestes campanyes. A això cal sumar 
un contingut atractiu i clar.

Per posar en marxa la campanya publicitària hem de determinar el pressupost que 
volem invertir (per impressions o per clics) i durant el temps en què estigui en marxa hau-
rem de fer un seguiment per aplicar els canvis que considerem oportuns (de pressupostos, 
creativitats...). Emprar aquestes campanyes requereix un coneixement molt especialitzat 
del sector i un treball previ conjunt de definició del que volem visualitzar. El nostre consell 
és que es pressuposti la contractació d’aquests serveis en la planificació dels projectes. En 
cas contrari, seran uns diners malgastats.
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Finalment, cal recordar que Google ofereix beques per a organitzacions socials per 
millorar la seva visibilitat a Internet a través del programa Google Ad Grants.

En l’àmbit TIC, les entitats socials poden aportar reducció de la bretxa 
digital, agilitat en el treball, possibilitat d’arribar a més participants, 
formació en línia...

 

Mar González Rodríguez
(Presidenta) Asociación Entre Todos

38  Creem alguns vídeos en YouTube i ens agradaria subtitular-los. Com podem 
fer-ho?

Subtitular els nostres vídeos afavoreix l’accessibilitat universal. YouTube permet afegir 
subtítols generats automàticament, però no sempre amb bon resultat. Hem de tenir en 
compte que es tracta d’un servei encara en fase de desenvolupament, que pot presentar 
errors de transcripció i que està disponible per a un nombre limitat d’idiomes (tretze a 2021). 

També podem fer-ho manualment, escrivint en el moment en què es puja el vídeo al 
canal a través de l’editor de vídeo de Youtube de manera senzilla o bé a través d’un arxiu 
de subtítols amb les marques de temps pertinents.

D’altra banda, molts programes d’edició de vídeo permeten afegir subtítols. Un exemple 
és Kdenlive, lliure i gratuït per a sistemes Windows i Linux.

https://support.google.com/youtube/answer/2734796?hl=es
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Les entitats socials poden aportar a les TIC el coneixement 
de les necessitats de les persones que atenem en els nostres serveis, 
possibilita que busquem estratègies per adaptar l’ús i accés de 
la tecnologia als més vulnerables.

  

Teresa Arranz
(Coordinadora) Agrupación de Desarrollo Los Molinos

39  Sabem que Twitter permet descriure les imatges que publiquem per millorar 
l’accés a la informació de persones amb dificultats de visió. Quines altres opcions 
d’accessibilitat ens ofereixen les principals xarxes socials?

Sí, els principals gestors de xarxes socials compten amb diferents opcions d’accessi-
bilitat: canvis en el contrast d’imatge, zoom, limitació del moviment en figures animades 
tipus GIF, subtitulació per a vídeos, estructuració de continguts i l’esmentada descripció 
d’imatges. En el cas d’Instagram per exemple, el propi sistema, mitjançant intel·ligència 
artificial basada en reconeixement visual, crea aquesta descripció de manera automàtica. 
Però també ens obre l’opció perquè la fem manualment. Almenys de moment, el nostre 
text serà de millor qualitat i serà més valorat per les persones amb problemes visuals. A 
més, solen ser compatibles amb altres elements d’accessibilitat com els lectors de pantalla.

Per a saber més sobre aquest tema tan necessari et recomanem la lectura de 2 articles: 
“L’accessibilitat en les plataformes de xarxes socials en Accessibilitas” i “Com fer con-
tinguts accessibles en xarxes socials” de Tothomweb.

https://accessibilitas.es/2021/03/la-accesibilidad-en-las-plataformas-de-redes-sociales/
https://tothomweb.com/es/blog/como-hacer-accesibles-los-contenidos-las-redes-sociales
https://tothomweb.com/es/blog/como-hacer-accesibles-los-contenidos-las-redes-sociales
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Amb les TIC, les entitats socials poden aportar eficiència, arribar a llocs 
que amb només un espai físic no podríem arribar.

 

Boleka Masa
(Coordinador general) Mujeres Entre Mundos
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40  Sobre quins elements clau hauria d’informar la web d’una organització?
Com hem comentat anteriorment en altres punts d’aquesta guia, caldrà analitzar quines 

necessitats es plantegen en cada cas concret, però hi ha alguns elements fonamentals que 
no haurien de faltar a la web de cap organització:

• Qui som: on podem afegir la història, equip, missió, visió, valors, codi ètic, compliance, 
pla d’igualtat, transparència...

• Què fem: explicant els serveis que oferim o les nostres principals accions.

• Blog/actualitat: és la part que requereix més treball perquè s’ha d’actualitzar regular-
ment. Segons el volum de contingut podem diferenciar entre notícies/actualitat i el blog 
(on podem incloure material atemporal d’interès per al nostre públic). També podem 
afegir un apartat amb els actes i activitats, per exemple, tipus calendari.

Web institucional 
i funcionalitats
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• Contacte: és fonamental donar les dades bàsiques perquè puguin contactar amb no-
saltres. En aquest sentit convé compartir la via que puguem gestionar des de l’entitat 
per donar resposta en un temps prudent.

• Apartats legals: si prenem dades de les persones usuàries i/o existeix un sistema de 
gestió de cookies, hauríem d’afegir els apartats de: política de privacitat, ús de cookies 
i avís legal. Aquí sortiran reflectits les dades identificatives i de contacte de la nostra 
organització.

• Xarxes socials: enllaços als nostres comptes en mitjans socials digitals. 

És important fer una anàlisi de què volem mostrar i a qui ens dirigim per estructurar 
les seccions i redactar continguts de qualitat i de manera accessible per així millorar el 
posicionament del nostre espai web.

Les entitats socials funcionen i milloren compartint el coneixement, 
les TIC poden fer créixer les entitats creant espais de coneixement 
i facilitant la comunicació entre elles i l’administració pública.

 

Lucía Carreras Francisco
(Gerente) Fundación Patronato Obrero de San José
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41  Quines altres opcions hi ha a més de WordPress per a construir la web de 
l’entitat?

Gairebé la meitat de webs de tot el món estan creades amb WordPress i és una molt 
bona opció per construir-la de manera econòmica i senzilla. Recordem que existeix una 
versió gratuïta amb diverses limitacions i publicitat, i que també podem instal·lar Wordpress 
en un servei de hosting per a poder aprofitar totes les seves possibilitats i tenir un major 
control sobre l’eina. Existeixen altres sistemes de gestió de continguts (CMS) com Joomla 
o Drupal orientats a la creació de portals i webs en un entorn professional, però que van 
més enllà del que és una pàgina web senzilla, amb el que ofereixen funcionalitats més 
complexes i que requereixen un major treball no sols de creació sinó també d’administració.

Wix, Squarespace, Bloguer o Google Sites també permeten crear de manera senzi-
lla una pàgina web, sense coneixements de programació, a partir d’assistents i plantilles. 
Aquesta facilitat té la contrapartida que el nivell de personalització estarà limitat al que ens 
permeti fer l’eina, però potser resulta més que suficient.

Finalment, existeix l’opció de crear una web a mida a través de professionals especia-
litzats en desenvolupament web, la qual cosa ens permetrà obtenir el resultat més a mida, 
però que suposa un cost econòmic addicional i una dependència d’aquests professionals 
pel manteniment de la plataforma.

Les TIC aporten connexió, comunicació, 
flexibilitat al treball, compartir...

 

Yaiza Corujo Borges
(Tècnica) EAPN Canarias

https://wordpress.com/es/
https://downloads.joomla.org/es/
https://www.drupal.org/drupal-7.0/es
https://es.wix.com
https://es.squarespace.com
https://www.blogger.com/about/?bpli=1
https://workspace.google.com/intl/es-419/products/sites/
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42  Sé que per construir la nostra web necessitem un pla de hosting, però ens 
perdem amb les diferents opcions. Ens podeu orientar?

Existeixen moltes empreses que ofereixen aquest servei. Els criteris de selecció 
haurien d’estar novament basats en les nostres necessitats: quin espai d’emmagatzemat-
ge ens ofereixen, quants comptes de correu electrònic ens permeten (si ens interessa 
també disposar de correu corporatiu), com gestionen les qüestions de ciberseguretat, 
quin sistema de servei tècnic utilitzen, quins assistents ofereixen per a la instal·lació 
de CMS com Moodle, Wordpress, Drupal... i per descomptat, el cost econòmic. Hi 
ha molts aspectes que podem tenir en compte, segons les nostres necessitats, però 
podem directament parlar amb algunes d’aquestes empreses, comentar-los les nostres 
necessitats i comprovar si ens ofereixen confiança o no. Si l’empresa que finalment 
seleccionem no ens acaba de convèncer passat un temps o ens decep, sempre po-
dem canviar a un altre proveïdor migrant els continguts desenvolupats i la gestió dels 
dominis que tinguem contractats.

Davant la multitud d’ofertes, recomanem optar per organitzacions i empreses que 
ofereixen aquest tipus de serveis i que coneixen més de prop la realitat del sector, 
com és el cas de Pangea o SocialCO.

https://pangea.org/es/
https://www.socialco.es
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Al meu entendre, les entitats socials tenen un dinamisme que l’empresa 
privada o pública no té. La motivació i el baix pressupost posen 
a funcionar les ments de manera que les organitzacions no lucratives 
acaben aportant solucions innovadores a problemes reals. A més, aquesta 
manera d’actuar facilita la comunicació amb altres entitats, ja que moltes 
vegades apareix la necessitat de col·laboració per poder abastar projectes 
més grans, de manera que es posen en comú eines o maneres de treballar. 
Les organitzacions no lucratives tenen una visió i una manera de treballar 
molt particulars, i les grans empreses tecnològiques podrien fixar-se en 
elles per desenvolupar productes realment útils. 

Regina Laquidáin
(Gestora) Asociación ANAIF

43  Com puc publicar de manera accessible en el meu web institucional?
Les Pautes d’Accessibilitat per al Contingut Web (WCAG) estableixen com fer els con-

tinguts web accessibles. Això es basa en una sèrie de normes que s’han de seguir al codi 
HTML i CSS que permeten estructurar i publicar continguts que siguin aptes per qualsevol 
persona o dispositiu d’accés, permetent l’ús d’un lector de pantalla o podent accedir cor-
rectament a la informació encara desactivant la fulla d’estil. L’accessibilitat és una qüestió 
complexa que requereix competències professionals concretes en desenvolupament web, 
però cada vegada existeix una major conscienciació sobre que els continguts d’Internet 
estiguin disponibles per tothom. Encara que sembli una contradicció, en l’àmbit social 
anem amb una mica de retard, però cada vegada hi ha una major consciència de la seva 
necessitat, i els requeriments legals són cada vegada més estrictes.

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/es
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És fonamental que tinguem en compte l’accessibilitat des de l’inici del disseny de la 
nostra web, ja que és molt més fàcil implementar-la des del principi que fer-lo una vegada la 
tenim feta. Posteriorment, quan publiquem els continguts, deurem també fer-ho de manera 
accessible, la qual cosa significa oferir alternatives en l’accés a aquesta informació segons 
els estàndards d’accessibilitat. Algunes consideracions a tenir en compte: 

• Seleccionar un tema de WordPress llest per l’accessibilitat.

• Estructurar correctament les seccions

• Redactar textos alternatius a les imatges.

• Utilitzar un contrast suficient entre el color de la lletra i el fons.

• Utilitzar una grandària de lletra prou gran i definir-lo amb unitats relatives perquè la 
persona usuària el pugui editar.

• Utilitzar altres elements, més enllà del color, per ressaltar continguts o botons/enllacis.

• Afegir una descripció adequada dels encapçalats de les taules de dades.

• Utilitzar un llenguatge senzill.

• Evitar l’ús de GIF animats i altres continguts animats intermitents que poden molestar.

• Utilitzar determinats plugins o complements específics per a l’accessibilitat, com WP 
Accessibility.

Recomanem la lectura dels dos articles següents per ampliar informació sobre el 
tema: “Accessibilitat en WordPress: tot el que has de saber” – Webempresa “Preguntes 
freqüents sobre accessibilitat web” en Tothomweb.

https://es.wordpress.org/plugins/wp-accessibility/
https://es.wordpress.org/plugins/wp-accessibility/
https://www.webempresa.com/blog/accesibilidad-wordpress.html
https://tothomweb.com/es/faq-accesibilidad
https://tothomweb.com/es/faq-accesibilidad
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Les entitats socials poden crear programes d’alfabetització digital 
per assegurar que la transformació arribi a gent que d’una altra manera 
no tindria accés, la qual cosa ajudaria a multiplicar el nombre d’usuaris 
de les capes més desfavorides.

  

Natalia Parra León
(Responsable Técnica de Proyectos de Cooperación Internacional)
Fundación YAMUNA

44  Hem sentit parlar, en desenvolupament web i màrqueting en línia, del con-
cepte SEO. És una cosa que podem aprofitar les entitats socials o pertany més al 
món empresarial?

La diferència entre el món de les organitzacions sense ànim de lucre i la resta d’entitats 
empresarials cada vegada és més estreta. Les entitats socials no són empreses però han de 
funcionar tan bé amb aquestes. Sota aquesta perspectiva, el món de les empreses està ple 
d’exemples de bones pràctiques que podem aprofitar per millorar la nostra entitat. Efecti-
vament, l’ús de SEO o de tècniques per a l’optimització de continguts i així millorar el seu 
posicionament, s’utilitza fonamentalment per millorar les vendes d’una companyia. Però 
nosaltres ho podem aplicar perquè la nostra causa i la nostra entitat sigui més coneguda i 
aconseguim ampliar la nostra comunitat. A més, el SEO implica una bona llegibilitat dels 
continguts creats, i això també serà un valor afegit que farà la nostra producció més atrac-
tiva cara al públic final.

https://developers.google.com/search/docs/beginner/seo-starter-guide?hl=es
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En definitiva, empreses i entitats socials treballem igualment amb persones, el que 
passa és que les primeres parlen de clients i a les nostres parlem de persones usuàries o 
participants. Ens diferencien matisos com aquests però a ambdues ens interessa ser visibles 
a Internet i que apareguem als resultats de cerca de Google.

 

Les entitats socials hauríem de ser capaces d’aconseguir que la tecnologia 
deixi de ser una altra barrera més en l’accés i gaudi dels drets humans, 
per convertir-se en una oportunitat per superar les bretxes socials. 
També hauríem de ser capaços d’incorporar al desenvolupament 
de noves aplicacions, especialment en la qual utilitza intel·ligència 
artificial, una mirada social que eviti la reproducció dels estereotips, 
prejudicis i discriminació que es produeixen en altres àmbits de la vida. 
Finalment, hauríem d’incorporar-nos als ecosistemes de generació de béns 
i serveis tecnològics que siguin capaços de contribuir a la solució 
dels problemes socials.

 

Ángel Hernández Martín
(Coordinador) EAPN Madrid
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45  Com podem integrar la metodologia Design Thinking en el disseny dels nos-
tres projectes?

Es tracta d’una metodologia especialment interessant per aplicar en els inicis d’un nou 
projecte i que permet empatitzar molt amb les persones destinatàries, perquè les podem fer 
partícips del disseny d’aquest, consultant i analitzant les seves necessitats. Una de les parts 
més amenes al desenvolupament d’aquesta metodologia és la pluja d’idees. Podem usar 

Projectes centrats 
en les persones 
amb metodologies 
innovadores 
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eines de tipus pissarra interactiva perquè ens obliga a treballar de manera gràfica i la seva 
pròpia dinàmica ens incita a anar ordenant idees i a establir connexions entre les diferents 
parts d’un projecte o pla de treball. Al final del procés haurem de ser capaços d’obtenir un 
prototip de la nostra solució que caldrà posar a prova i verificar que serveix per als nostres 
objectius. En cas contrari, haurem de retrocedir i analitzar què ha passat.

Design Thinking és una metodologia centrada en les persones que hauria d’estar als 
inicis del disseny de qualsevol projecte de tipus social.

Des de les organitzacions socials hauríem de ser capaces de plantejar les 
necessitats que tenim per a crear reptes que permetin avançar.

  

Gloria Pérez Herms (Voluntària)
Fundación YAMUNA

46  En què consisteix la metodologia Canvas i quines possibilitats ofereix al dia 
a dia de la gestió de projectes d’àmbit social?

l model Canvas o llenç de model de negoci és una plantilla de gestió estratègica pel 
desenvolupament de projectes o documentar els ja existents. Amb ella podem recollir els 
elements fonamentals a tenir en compte obligant-nos a fer una reflexió sobre les persones 
beneficiàries, les fonts d’ingrés, el problema o repte que intentem solucionar…

Encara que el model neix de l’àmbit empresarial, podem adaptar la plantilla canviant 
els termes de cada secció, sent perfectament aplicable a causes socials. En comptes de 
parlar de clients, parlarem de persones participants o persones sòcies. No parla rems de 

https://designthinkingespa�a.com
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mercat sinó de comunitat. Si no tenim perspectiva d’ingressos podem parlar de fonts de 
finançament. La resta de claus són directament aplicables: recursos (humans i materials), 
propostes de valor o objectius, activitats, relacions, canals de difusió i costos.

Per saber més pots consultar l’article https://www.iebschool.com/blog/quees-el-
modelo-canvas-y-como-aplicarlo-a-tu-negocio-agile-scrum/

Les entitats socials hem de diversificar en quantitat i qualitat 
els usuaris de les noves tecnologies. Afavorir el descobriment d’eines 
digitals entre col·lectius de difícil accés. Facilitar i agilitar l’atenció 
a persones i la creació de xarxes. Propostes de millora.

        

Nuria Limia Rozas
(Orientadora laboral i relacions amb empreses) Obra Social Marista Alcantarilla

47  Tothom parla de metodologies àgils, realment són aplicables al món social? 
Ens agradaria conèixer alguns exemples.

Imaginem que volem constituir un Banc d’Aliments. Analitzem el projecte i veiem que 
es basa en tres aspectes: obtenció de productes, logística i comunitat de persones usuàri-
es. Creem tres equips de treball que realitzaran petites activitats setmanals (o sprints) amb 
una reunió conjunta (revisió) els divendres per veure com està anant tot: establir contactes 
amb supermercats que ens cedeixin productes a punt de caducar, arribar a acords perquè 
alguns veïns i veïnes ens ajudin amb el transport, i establir canals de derivació des de Ser-

https://www.iebschool.com/blog/que-es-el-modelo-canvas-y-como-aplicarlo-a-tu-negocio-agile-scrum/
https://www.iebschool.com/blog/que-es-el-modelo-canvas-y-como-aplicarlo-a-tu-negocio-agile-scrum/
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veis Socials perquè ens arribin famílies realment necessitades de la nostra atenció. Passen 
les setmanes, i veiem com es van completant tasques com les comentades per part dels 
tres equips de treball. Podem analitzar el progrés i els aprenentatge que anem aconseguint, 
tant específics del projecte en si com en la nostra manera de treballar (retrospectiva). I fi-
nalment aconseguim posar en marxa el nostre Banc d’Aliments. Acabem d’aconseguir un 
dels nostres projectes seguint una metodologia de tipus Scrum.

La major aportació que poden fer les entitats socials a l’ús 
de la tecnologia és donar una visió diferent, una nova perspectiva 
al disseny de les TIC, que les faci més inclusives, ètiques i accessibles 
pel conjunt de la població.

      

Ana Rodríguez Ávila
(Coordinadora Projecte d’Intervenció Comunitària de Llevant Sud)
Fundación Patronato Obrero de San José       

48  Més enllà dels processos de formació de quina manera podem millorar la 
nostra coordinació i productivitat gràcies a metodologies educatives com la de 
classe invertida (flipped classroom) o els aprenentatges basats en projectes?

Encara que molts dels nostres projectes no ens exigeixin res més que hores de dedicació 
perquè són molt semblants a uns altres que hem desenvolupat en el passat, la realitat que es 
troben moltes organitzacions és que, de manera freqüent, cada projecte nou aporta i obliga 
a aprendre també una cosa nova. A això cal sumar-li l’evolució natural de les eines que ens 
empenyen a canviar la nostra manera de procedir i fins i tot ens replanteja la nostra escala 

https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/
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de valors com a organització. Una reunió pot servir per presentar uns materials digitals 
nous. Però tota la documentació digital necessària es pot lliurar prèviament perquè sigui 
revisada de manera individual i així les persones participants ja venen amb un coneixement 
suficient com per a agilitar i optimitzar el temps de dedicació a aquesta reunió a qüestions 
més profundes i reflexives que exigeixin de la interacció entre tots. Això seria un exemple 
senzill de metodologia de classe invertida.

D’altra banda, podem recopilar i assumir com cultura organitzativa pròpia els apre-
nentatges aconseguits pel desenvolupament d’un determinat projecte, com es proposa en 
els aprenentatges basats en projectes.

Les entitats poden aportar una major eficiència en l’ús del temps, 
una reducció de costos, la capacitat de contactar i treballar en xarxa 
amb altres entitats allunyades geogràficament, la possibilitat de millorar 
la formació dels seus professionals... sobretot en el cas d’entitats rurals 
com la nostra.

 

Tamara Balboa García
(Coordinadora d’activitats)
Centro de Desarrollo Rural Portas Abertas
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49
 Cada vegada estem escoltant amb més freqüència l’anomenada Innovació 

social. Som entitats socials, però no veiem exactament quins són els punts que 
diferencien el que fem amb el que proposa aquesta tendència. 

La innovació social no és més que una manera de treballar de tipus oberta que permet 
aportar valor al que fem i trobar solucions als reptes que una societat canviant i incerta 
ens planteja contínuament. Permet i es veu afavorida per la intervenció de la comunitat, 
alhora que té una visió que va més enllà de la mateixa organització. Fem innovació social 
quan la presa de decisions no queda restringida a la mateixa entitat sinó que també inclou 
l’opinió d’altres agents de la comunitat que ens envolta, és sostenible i viable no sols a curt 
termini, està basada en el coneixement obert i és escalable i reproduïble en altres territoris 
i per part d’altres organitzacions. Estem fent innovació social quan dissenyem i implemen-
tem solucions a reptes socials que milloren l’atenció a les persones, usant o no tecnologia, 
metodologies àgils per a organitzar i optimitzar els processos i recursos i fent de l’empatia 
un element clau en el disseny de la proposta. 

Les entitats socials poden aportar a les TIC transparència, veracitat, 
democratització, cohesió, sensibilització i justícia social... 
Crec que les entitats socials podem aportar a la tecnologia la formació 
en conscienciació i educació social a través de la difusió i generació 
d’impacte en les xarxes, donant a conèixer i fomentant la creació de valor 
ciutadà... podem ser l’escola per al canvi social cap a una ciutadania més 
compromesa.

      

Marisa Esteve Arnal
(Directora) Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción - AREI
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50  Volem ser una entitat innovadora. És necessària una àrea d’innovació? 
Implementar la innovació a una entitat no és una qüestió senzilla, perquè implica 

replantejar-se d’una forma crítica què fem i com ho fem. Suposa replantejar la cultura 
de l’organització i posar en marxa els processos necessaris perquè es treballi de manera 
innovadora des d’una actitud de promoció del canvi i la cerca de solucions i de fer les 
coses d’una altra manera aportant valor. Aquest canvi requereix recursos i de temps i de 
la implicació de totes les persones de l’entitat, des dels càrrecs directius i de govern, als 
càrrecs mitjans i a l’equip tècnic. És un procés en el qual ningú pot quedar-se enrere, però 
en el qual ha d’haver-hi una estratègia i un plantejament realista que estigui liderat per algú 
que embranzida, o millor dit, acompanyi en la direcció acordada.

Aquest lideratge no implica disposar d’una àrea d’innovació, però sí d’un professional 
amb les competències i el suport necessari per guiar en el procés de transformació cap a 
una cultura de innovació, introduint metodologies, estratègies i eines al desenvolupament 
dels projectes, assegurant que es disposa dels recursos, els espais i el temps necessari, i ben 
armat de paciència per afrontar els reptes als quals li enfrontarà aquest procés.

Les organitzacions socials requereixen estar actualitzades i al dia, 
entre les millores es troba la transformació digital. Hem de fer un esforç 
per posar-nos al dia amb les eines digitals per ser més eficients. 
No per ser entitat social una organització ha d’estar desfasada. 
L’esforç implica professionalitzar el sector, en general poc habituat 
a dedicar recursos per aquests fins. És molt important que les entitats 
socials avancin per ser més eficients.

Rosina Motilla Sacristan
(Administració) Fundación YAMUNA
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Entitats 
participants

Agraïm les aportacions de les 14 entitats de tota Espanya que han participat en 
el projecte DigitalizaciONG. Són les següents:

• ASOCIACIÓN ANAIF 
https://www.facebook.com/ANAIF.HFLNE/

• ASIDEM

• ASOCIACIÓN FISA BOA VIDA 
https://boavida.org/

• HERMANOS MARISTAS PROVINCIA 
MEDITERRÁNEA, OBRA SOCIAL MARISTA 
DE ALCANTARILLA 
https://www.maristasmediterranea.com/
obra-social-maristas-alcantarilla/

• EAPN MADRID 
http://www.eapnmadrid.org/

• COLECTIVO DE ACCIÓN PARA EL JUEGO 
Y LA EDUCACIÓN 
https://www.colectivocaje.com/

• ASOCIACIÓN ENTRE TODOS 
https://asociacionentretodos.org/

• ASOCIACIÓN AD LOS MOLINOS 
https://www.admolinos.org/

• CENTRO DE DESARROLLO RURAL 
PORTAS ABERTAS 
http://www.cdrportasabertas.org/

• EAPN CANARIAS 
EAPN Canarias 
https://eapncanarias.org/

• FUNDACIÓ YAMUNA PEL 
DESENVOLUPAMENT DE POBLACIONS 
MARGINALS 
https://yamuna.org/

• FUNDACIO PATRONAT OBRER 
DE SANT JOSEP 
https://www.patronatobrer.com/

• ASOCIACION ARAGONESA DE EMPRESAS 
DE INSERCION-AREI 
https://www.areinet.org/

• MUJERES ENTRE MUNDOS 
https://www.mujeresentremundos.es/

https://www.facebook.com/ANAIF.HFLNE/
https://boavida.org
https://www.maristasmediterranea.com/obra-social-maristas-alcantarilla/
http://www.eapnmadrid.org
https://www.colectivocaje.com
https://asociacionentretodos.org
https://www.admolinos.org
https://www.cdrportasabertas.org
https://eapncanarias.org
https://yamuna.org
https://www.patronatobrer.com
https://www.areinet.org
https://www.mujeresentremundos.es







